KırcaFarife
karadağF

TÜRKBİLİM

ISSN 1309-4254
ŞUBAT 2020

Türkbilim Şubat 2020

ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ
ÜLKEMİZİN ONURUDUR…
MLA/ Modern Language AssociationDirectory of Periodicals’a dâhil
olan Uluslararası Türkbilim dergisi, bu kurumun MLA International
Bibliography adlı uluslararası indeksi tarafından taranmaktadır.
İndeks verileri; başta, Arts and Humanities Full Text, ProquestModern
Language Association International Bibliography, JSTOR veri tabanı
'language and literature collection' olmak üzere belli başlı akademik
arama motorları üzerinden yayınlanmaktadır.
MLA E.MAİL: membership@mla.org
Copyrigt: Uluslararası Türkbilim Dergisi adına: Dr. Suavi TUNCAY
ISSN 1309-4254 Kültür Bakanlığı Elektronik Standart Serial Numaraları
Faks No: 0 232 448 26 26 / GSM: 0 546 785 38 33

İnternet Adresimiz: türkbilder.net, türkbilder. com
türkbilder.org
Haber, Elektronik Gönderi email Adresi: suavituncay@yahoo.com
MLA/Modern Language Association Directory of Periodicals’a dâhil
olan Uluslararası Türkbilim dergisi, bu kurumun MLA Uluslararası
Biyografi adlı uluslararası indeksi tarafından taranmaktadır. İndeks
verileri; başta, Disiplinler arası çalışmalar paralelinde Sanatlar ve Beşeri
Bilimler, Tüm Metin, Arama Motoru modern dil derneği uluslararası
biyografi, JSTORveri tabanı“dil ve edebiyat koleksiyonu” olmak üzere
belli başlı akademik arama motorları üzerinden yayınlanmaktadır.

ii

Türkbilim Şubat 2020
TÜRKBİLİM
CİLT: 10 SAYI: 27 ŞUBAT 2020
Sahibi TÜRKBİLİM Suavi TUNCAY (suavituncay@yahoo.com)
Editörler
Suavi TUNCAY (Baş Editör) Hamit HANCI Mahmut TÖBÜ Bingür SÖNMEZ
Aylin GÖZTAŞ Naci GÖRÜR Cem ALHAN Hüsnü ERKAN Füsun TOPSÜMER
Ali HABERAL Canan SEVİMLİ GÜR Alev PARSA Ömer GÜRKAN Sencer İMER
Tayfun TURGAY VahitT TÜRK Mustafa ERKAL Ahsen ARMAĞAN Metin EKİCİ
Recep AKDUR Feyzullah EROĞLU Mustafa MUTLUER M. Kerem DOKSAT
Guido FRANZİNETTİ Kashif HUSSAİN Sonia AMADO Om Prakash JASUJA
Hasan MERT Yener ÜNVER Nesrin ÇOBANOĞLU A. Osman GÜNDOĞAN
Ümit ERDEM A.Sevim EROL Ferlal ÖRS Ersan ŞEN Korkut TUNA Elif YILDIZ
Yılmaz BÜYÜKERŞEN Niyazi MERİÇ Yaşar KAYA Faruk YÜCEL İsmail AKA
Faruk ŞEN Şafak URAL Turgay UZUN Bayram COŞKUN A. Nur TEKMEN
Ümit ULUÖZ Mikdat KADIOĞLU Çiğdem KIRCA Recai COŞKUN Bülent OKAY
Nazire AKBULUT Fikret BERKES İlber ORTAYLI Nadim MACİT Nimet ÖNÜR
Dilek TAKIMCI Mehmet ERSAN Mustafa ÖZATEŞLER İnci İnce ERDOĞDU
Arife KARADAĞ Mehmet KOŞTUMOĞLU Bahadır ERDEM Erdoğan GAVCAR
Namık Kemal ÖZTÜRK Oğuz DİKENLİ Hasan ÜNAL Leyla BUDAK Gaye EREL
Kenan ARAZ Telhat ÖZDOĞAN Güler BİLEN Günay KARAAĞAÇ Cenk ERDUR
Hüsnü ERKAN Gökhan GÜNAYDIN M. Ali KAYA Eşref ABAY Ferah SAYIM
Halis AYGÜN Yücel AKSAN Çağrı ERHAN Melahat PARS Arife KARADAĞ
Emet GÜREL Serkan ACAR Hasan ÜNAL Atilla SANDIKLI Ercan TATLIDİL
Güven ARIKLI Ersin KALAYCIOĞLU Âdem KORKMAZ Hüsniye KAYALAR
Yayın Kurulu
Füsun TOPSÜMER M. Ali KAYA Aylin GÖZTAŞ Ümit ERDEM Faruk YÜCEL
Faris KARAHAN Mehmet SIKI Hasan MERT Osman KARATAY Emet GÜREL
Melike BOR Meşküre YILMAZ Arife KARADAĞ Canan Sevimli GÜR
Bozkurt ERSOY Feyzullah EROĞLU Dinçer AYAZ Betül KAÇAR Defne GÖNENÇ
Ata ATUN Figen EBREN Eser GÜLTEKİN Derya ULUDÜZ Carol S.YÜRÜR
Hicabi ASLAN İ. İnce ERDOĞDU Ferlal ÖRS Elif YILDIZ Güliz S.TUNCAY
Ahsen ARMAĞAN Hasan ÜNAL Serkan ACAR Leyla BUDAK Aydan SİLKÜ
Bülent OKAY Vahit BIÇAK Kızılca YÜRÜR Zekeriya BİNGÖL M. Tahir ÖNCÜ
Y. Beyatlı DOĞAN Fikret TÜRKMEN Selmin ŞENOL Erhan ÇÖMLEKOĞLU
Genel Koordinatör
Hamit HANCI Ahsen ARMAĞAN Mengü N. ÇENGEL Füsun TOPSÜMER
Hüsnü ERKAN Faruk YÜCEL Y. Beyatlı DOĞAN Bülent OKAY M. Ali KAYA
Sanat Danışmanı ve Kapak Düzenleme: Özden IŞIKTAŞ
İç Düzen
C. Bülent SAKARYA
www.turkbilder.net – turkbilder.com – turkbilder.org
Faruk YÜCEL Canan Sevimli GÜR Melih ÜNAL Kutay GÜROCAK
ISSN: 1309-4254
Basıldığı Yer:E. Ü. Bilkom, Türü: Yaygın, Baskı Tarihi: ŞUBAT 2020
iii

Türkbilim Şubat 2020
TÜRKBİLİM EDİTÖR HAKEM VE TEMSİLCİLER KURULU
Nermin ABADAN(Türkiye)
Canan Fisun ABAY(Türkiye)
Eşref ABAY (Türkiye)
İbrahim Atilla ACAR(Türkiye)
Tanyel Özelçi ECERAL
Serkan ACAR (Türkiye)
Yücel AÇIN(Türkiye)
Mehmet ADAK(Türkiye)
Oğuz ADANIR (Türkiye)
Erhan AFYONCU (Türkiye)
Raşit AHİSKA (Türkiye)
Âdem AHİSKALI (Türkiye)
Uğur ALACAKAPTAN (Türkiye)
Fazilet N. ALAYUNT (Türkiye)
Reha Metin ALKAN(Türkiye)
Nevzat ALKAN (Türkiye)
Esra ALPAGUT (Türkiye)
Leyla ALPAGUT (Türkiye)
Z. Asya ALTUĞ(Türkiye)
Sema AKA (Türkiye)
İsmail AKA (Türkiye)
Ali AKAR(Türkiye)
Nazire AKBULUT(Türkiye)
Yasemin AKÇAY(Türkiye)
Ş. Haluk AKALIN (Türkiye)
Yavuz AKPINAR(Türkiye)
Galip AKIN(Türkiye)
Rıdvan AKIN(Türkiye)
Emre BAĞÇE(Türkiye)
Emel BAŞTÜRK AKÇA(Türkiye)
Recep AKDUR (Türkiye)
Işık AKGÜN(Türkiye)
İbrahim AKİŞ (Türkiye)
İ. Hakkı AKGÜN(Türkiye)
Semih AKGÜNEŞ (Türkiye)
Yücel AKSAN (Türkiye)
Meral AKŞENER (Türkiye)
Sina AKŞİN (Türkiye)
Yavuz AKPINAR (Türkiye)
Ünal AKKEMİK(Türkiye)
Sedat AKKURT(Türkiye)
Turan AKKOYUN (Türkiye)

Işıl Karpat AKTUĞLU (Türkiye)
Fulya AKYILDIZ(Türkiye)
Cihangir AKIN(Türkiye)
Sonia AMADO(Türkiye)
Murat ARSLAN(Türkiye)
Esat ARSLAN(Türkiye)
Ahmet ARSLAN(Türkiye)
Rıza ARSLAN(Türkiye)
Selçuk AKÇAY(Türkiye)
Alaattin AKÖZ(Türkiye)
Akif AKTAŞ(Türkiye)
Seçil ARTEM(Türkiye)
Bülent ARI(Türkiye)
Güven ARIKLI(KKTC)
Yeşim Doğan ALAKOÇ (Türkiye)
Ahmet Vefik ALP (Türkiye)
Galip ALTINAY(Türkiye)
Maruf ALASKAN(Türkiye)
Güler ALKAN(Türkiye)
Osman ALTUĞ (Türkiye)
Erhan ASLANOĞLU(Türkiye)
Tayfun ATAY(Türkiye)
Dilek ANAÇ (Türkiye)
Süer ANAÇ (Türkiye)
Necla ARAT (Türkiye)
Kenan ARAZ(Türkiye)
Kemal ARI (Türkiye)F
Kemal ARIKAN (Türkiye)
Zeki ARIKAN (Türkiye)
Metin ARIKAN(Türkiye)
Ahsen ARMAĞAN (Türkiye)
Çetin ARSLAN (Türkiye )
Sabir ASKARAOV (Özbekistan)
Bahar ALBAN(Türkiye)
Cem ALHAN(Türkiye)
Güler ALKAN(Türkiye)
Aytuğ ALTUNDAĞ(Türkiye)
Memduh ASLAN(Türkiye)
İrfan ASLAN(Türkiye)
Hicabi ASLAN (Türkiye )
Rafet ASLANTAŞ(Türkiye )
Tuncer ASUNAKUTLU(Türkiye)
iv

Türkbilim Şubat 2020
Faruk AŞICIOĞLU(Türkiye)
Füsun AŞKAR(Türkiye)
Ergün AYBARS(Türkiye)
Simber Rana ATAY (Türkiye )
Aytuğ ATICI(Türkiye)
Ata ATUN (KKTC)
Yurdagül ATUN(KKTC)

Abdülaziz BAYINDIR(Türkiye)
Şota BEKADZE (Gürcistan)
Fikret BERKES(Türkiye)
Aydın BEYATLI (Türkiye)
H. Kemal BEYATLI (Türkiye)
Zekeriya BEYAZ (Türkiye)
Bünyamin BEZCİ(Türkiye)
Vahit BIÇAK (Türkiye)
Ayhan BIÇAK(Türkiye)
Elif Uysal BIYIKOĞLU(Türkiye)
Savaş BİÇER(Türkiye)
Ayşegül BİLGE(Türkiye)
Beyza BİLGİN (Türkiye)
Ayhan BİLGİN(Türkiye)
Güler BİLEN(Türkiye)
Erdoğan BİLENSER(Türkiye)
Zekeriya BİNGÖL(Türkiye)
Melike BOR(Türkiye)
Naci BOSTANCI (Türkiye)
Seda BOSTANCI(Türkiye)
Bahar BOYDAK (Türkiye)
Mahmut BOZAN(Türkiye)
Yavuz BOZKURT(Türkiye)
Necdet BUDAK(Türkiye)
Leyla BUDAK (Türkiye)
Meryem BULUT(Türkiye)
Sabri BÜYÜKDÜVENCİ (Türkiye)
Yılmaz BÜYÜKERŞEN(Türkiye)
İ. Sinan CANAN(Türkiye)
Kadir CANGIZBAY (Türkiye)
M.Dikmen CANİKLİOĞLU(Türkiye)
Nergis CANTÜRK(Türkiye
İsmail CERİTLİ(Türkiye)
Serap CESUR(Türkiye)
Hakan CEVHER(Türkiye)
Turgay CİN (Türkiye)
Bayram COŞKUN (Türkiye)
Nami ÇAĞAN (Türkiye)
Suat ÇAĞLAYAN(Türkiye)
Nigar Demircan ÇAKAR(Türkiye)
Ziyadin ÇAKIR(Türkiye)
Mustafa ÇAVUŞOĞLU(İsviçre)
Nilgün ÇELEBİ(Türkiye)

Cevdet AVCIKURT(Türkiye)
Zakir AVŞAR(Türkiye)
Dinçer AYAZ(Türkiye)
Ergün AYBARS (Türkiye)
Mustafa AYDIN(Türkiye)
Hasan AYDIN(Türkiye)
H. İbrahim AYDINLI(Türkiye)
Mustafa AYSAN (Türkiye)
Fisun Şenuzun AYKAR(Türkiye)
Ahmet AYHAN(Türkiye)
Ömer AYTAÇ(Türkiye)
Nuri AZBAR(Türkiye)
Mustafa AYDIN(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 BAŞ(Türkiye)
Ersan BAŞAR(Türkiye)
Koray BAŞOL (Türkiye)
Ayhan BAŞTAN(Türkiye)
Uğur BATI(Türkiye)
Süheyl BATUM (Türkiye)
Emel BAŞTÜRK AKÇA(Türkiye)
Gülsüm BAYDAR (Türkiye)
Mithat BAYDUR(Türkiye)
Rasim BAYRAKTAR(Türkiye)
E. Pelin BAYTEKİN (Türkiye)
v

Türkbilim Şubat 2020
Hüseyin ÇELİK(Türkiye)
Erdal ÇELİK(Türkiye)
Mithat ÇELİKPALA(Türkiye)
Nesrin ÇOBANOĞLU (Türkiye)
Hasret ÇOMAK(Türkiye)
Ömer ÇOMAKLI(Türkiye)
Sinem YEYGEL ÇAKIR (Türkiye)
Bülent ÇAKMAK (Türkiye)
Hamza ÇAKIR(Türkiye)
Ethem ÇALIK (Türkiye)
Pervin ÇAPAN (Türkiye)
Abdülhaluk ÇAY (Türkiye)
Anıl ÇEÇEN (Türkiye)
Nilgün ÇELEBİ (Türkiye)
Hüseyin ÇEKEN(Türkiye)
Muazzez İlmiye ÇIĞ (Türkiye)
Mengü Noyan ÇENGEL (Türkiye)
Yaşar ÇORUHLU (Türkiye)
Erhan ÇÖMLEKOĞLU(Türkiye)
Bayram COŞKUN(Türkiye)
Recai COŞKUN(Türkiye)
B. UÇANER ÇİFDALÖZ(Türkiye)
Canan DAĞDEVİREN(Türkiye)
Elif DAĞLI(Türkiye)
Hamza DAL(Türkiye)
Sayın DALKIRAN(Türkiye)
Mehmet İsmet Can DEDE(Türkiye)
Alkan DEĞİRMENCİOĞLU (KKTC)
Oğuz DEMİR(Türkiye)
Nurmelek DEMİR(Türkiye)
Ali Faik DEMİR(Türkiye)
Yüksel DEMİRKAYA(Türkiye)
Demet DEMİRHAN(Türkiye)
Ali Osman DEMİRAL (Türkiye)
Salih DEMİRELLİ(Türkiye)
Selçuk DEMİRBULAK (Türkiye)
Sevtap DEMİRCİ (Türkiye)
Levent DEMİRTÜRK(Türkiye)
Ertan DEMİRKAPI(Türkiye)
Ali DEMİRSOY(Türkiye)
Sinan DEMİRTÜRK (Türkiye)
Fevzi DEVRİM (Türkiye)
Fatima DERVİŞEVA (Azerbaycan)

Oğuz DİKENLİ(Türkiye)
Murat DİKMENGİL (Türkiye)
Müjde Ker DİNÇER (Türkiye)
Esin Hamdi DİNÇER(Türkiye)
Bircan DİNDAR (Türkiye)
Dilek DİRENÇ (Türkiye)
Çiğdem DİRİK (Türkiye)
Hüseyin DİRİK(Türkiye)
Yavuz DİZDAR(Türkiye)
Y. Beyatlı DOĞAN (Türkiye)
Cahit DOĞAN (Türkiye)
Fethi DOĞAN (Türkiye)
Yeşim DOĞAN(Türkiye)
Süleyman DOĞAN (Türkiye)
İlyas DOĞAN(Türkiye)
İnci DOĞANER (Türkiye)
Ersin DOĞER (Türkiye)
Emine DORMAN(Türkiye)
Barış DOSTER(Türkiye)
M. Kerem DOKSAT(Türkiye)
Taşkın DUMAN(Türkiye)
Soner DUMAN (Türkiye)
Özlem DURGUN (Türkiye)
Davut DURSUN(Türkiye)
Cumhur DÜLGER(Türkiye)
Pelin DÜNDAR (Türkiye)
Figen EBREN(Türkiye)
Gaye EDİZLER (Türkiye)
Ertan EFEGİL(Türkiye)
Kasım EĞİT (Türkiye)
Yadigâr EĞİT (Türkiye)
Metin EKE(Türkiye)
Metin EKİCİ (Türkiye)
Erdoğan EKİZ(Suudi Arabistan)
Yunus EMRE(Türkiye)
Ömer EMRE(Türkiye)
İbrahim Halil EKŞİ(Türkiye)
Gökhan EKİM(Türkiye)
Çetin ELMAS(Türkiye)
Öztürk EMİROĞLU (Türkiye)
Ali Osman ENGİN (Türkiye)
Rezan EPOZDEMİR(Türkiye)
Levent ERASLAN(Türkiye)
vi

Türkbilim Şubat 2020
Oytun ERBAŞ(Türkiye)
Övgün Ahmet ERCAN (Türkiye)
Ayşegül ERDEMİR(Türkiye)
Cevdet ERDÖL(Türkiye)
Seyfettin ERDOĞAN(Türkiye)
Ayşen ERDİNÇLER(Türkiye)
Gaye EREL (Türkiye)
Kenan EREN(Türkiye)
Kayhan ERCİYES(Türkiye)
Şule ERÇETİN(Türkiye)
Ö. Dilek ERDAL(Türkiye)
Bahadır ERDEM(Türkiye)
Ümit ERDEM (Türkiye)
Murat ERDEM(Türkiye)
Rıza Cenk ERDUR (Türkiye )
İ. İnce ERDOĞDU (Türkiye )
Belgin ERGENÇ(Türkiye )
Şule ERGÜN(Türkiye)
Çağrı ERHAN (Türkiye)
Mustafa ERKAL (Türkiye)
Hüsnü ERKAN (Türkiye)
Ayhan EROL(Türkiye)
Serpil EROĞLU(Türkiye)
Mehmet ERSAN(Türkiye)
Şafak ERTAN(Türkiye)
Kadriye ERTEKİN(Türkiye)
Y. Murat ERTEN(Türkiye)
Cemil ERTUĞRUL(Türkiye)
Yasin EYYİGÜN (Türkiye)
Şerife EYÜPOĞLU(KKTC)
Feyzullah EROĞLU (Türkiye)
Umut EROĞLU(Türkiye)
Türker EROĞLU(Türkiye)
Ayla Sevim EROL (Türkiye)
Mehmet ERSAN (Türkiye)
Bozkurt ERSOY (Türkiye )
Gürkan ERSOY (Türkiye)
İlhan ERSOY (Türkiye)
Mevlüt FERHAT (Türkiye)
İnci Kuyulu ERSOY (Türkiye)
Orhan Gazi ERTEKİN (Türkiye)
Mehmet EVKURAN(Türkiye)
Serdar EVREN(Türkiye)

Gürbüz EVREN (Türkiye)
Pınar FEDAKÂR (Türkiye)
H. Tahsin FENDOĞLU(Türkiye)
Metin FEYZİOĞLU (Türkiye)
Belma Güner FIRLAR (Türkiye)
Seyhan FIRAT(Türkiye )
Şevki FİLİZ (Türkiye)
Guido FRANZİNETTİ (Italya)
Erdoğan GAVCAR (Türkiye)
Erol GÖKAY(Türkiye)
M. Gökhan GENEL(Türkiye)
Ayfer GEDİKLİ(Türkiye)
Suat GEZGİN (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)
Naci GÖRÜR(Türkiye)
Nejat GÖYÜNÇ (Türkiye)
Kemal GÖZLER (Türkiye)
Aylin GÖZTAŞ (Türkiye)
Eray GÜÇLÜER(Türkiye)
Mustafa GÜDEN(Türkiye)
Bahriye GÜLGÜN (Türkiye)
Gürer GÜLSEVİN (Türkiye)
Eser GÜLTEKİN (Türkiye)
Pınar GÜMÜŞ(Türkiye)
Özgür GÜMÜŞ(Türkiye)
Baykan GÜNAY(Türkiye)
Gökhan GÜNAYDIN (Türkiye)
Hasan GÜNAYDIN(Türkiye)
Cahit GÜNBATTI (Türkiye)
Mustafa GÜNDÜZ(Türkiye)
Tufan GÜNDÜZ(Türkiye)
Emrah Safa GÜRKAN(Türkiye)
Ali Osman GÜNDOĞAN (Türkiye)
Mete GÜNDOĞAN(Türkiye)
Nursen Ataoğlu GÜNEY(KKTC)
vii

Türkbilim Şubat 2020
Güner GÜRSOY(Türkiye)
Emin GÜRSES(Türkiye)
Abdurrahman GÜZEL(Türkiye)
Canan SEVİMLİ GÜR(Türkiye)
M. Cahit GÜRAN(Türkiye)
Şükrü Sina GÜREL (Türkiye)
Emet GÜREL (Türkiye)
Ömer GÜRKAN (Türkiye)
İrfan GÜRKAŞ(Türkiye)
Zülfü GÜROCAK(Türkiye)
Akile GÜRSOY(Türkiye)
Demet GÜRÜZ (Türkiye)
Ayla GÜVEN (Türkiye)
Ebru Belkıs Güzeloğlu(Türkiye)
Kemal GÖZLER(Türkiye)
Mehmet HABERAL(Türkiye)
Ali HABERAL(Türkiye)
Şengül HABLEMİTOĞLU (Türkiye)
Yusuf HALAÇOĞLU (Türkiye)
Hanım HALİLOVA (Azerbaycan)
Hamit HANCI (Türkiye)
Mansur HARMANDAR (Türkiye)
Ümit HASSAN(Türkiye)
Hür HASSOY(Türkiye)
Mehmet HASTA(Türkiye)
Bilge IŞIK (Türkiye)
İbrahim IŞILDAK(Türkiye)
M. Zeki İBRAHİMGİL (Türkiye)
Sıddık İÇLİ (Türkiye)
Zafer İLBARS (Türkiye)
İbrahim İLKAN(Türkiye)
Ahmet İMANÇER (Türkiye)
Sencer İMER (Türkiye)
Erdoğan İNAL (Türkiye)
Alimcan İNAYET (Türkiye)
Mehmet İNCE(Türkiye)
Yasemin İNCEOĞLU (Türkiye)
Metin İNCEOĞLU(Türkiye)
Evren İPEK(Türkiye)
Günseli Sönmez İŞÇİ (Türkiye)
Sedat İŞÇİ (Türkiye)
A.Şerif İZGÖREN(Türkiye)
Elshan IZZETOV (Ahiska)

Om Prakash JASUJA (Hindistan)
Lale KABADAYI (Türkiye)
Betül KAÇAR(ABD Türkiye)
Mikdat KADIOĞLU(Türkiye)
Çiğdem KAĞITÇIBAŞI (Türkiye)
Ersin KALAYCIOĞLU (Türkiye)
Kubilay KAPTAN(Türkiye)
Abdul Vahap KARA (Kazakistan)
Yusuf KALKO(Türkiye)
Korkut KANADOĞLU(Türkiye)
Aylin KANTARCI(Türkiye)
Lale KARABIYIK(Türkiye)
Kutay KARACA(Türkiye)
Arife KARADAĞ (Türkiye)
Billur Tekkök KARAGÖZ(Türkiye)
Sibel KARAKELLE(Türkiye)
Faris KARAHAN (Türkiye)
Haşim KARPUZ(Türkiye)
Burcu İLKER KARAMAN(Türkiye)
Cemal KURNAZ(Türkiye)
Ramazan KURTOĞLU(Türkiye)
Bülent KURTİŞOĞLU(Türkiye)
Burak KÜNTAY(Türkiye)
Burcu İlkay KARAMAN(Türkiye)
İ. Aydoğdu KARAASLAN (Türkiye)
Erdal KARAGÖZ(Türkiye)
Osman KARATAY (Türkiye)
Ziyaeddin KASSANOV (DATÜB Bşk.)
Nihat KAYA(Türkiye)
Yaşar KAYA(Türkiye)
Mehmet Ali KAYA (Türkiye)
Hüsniye KAYALAR (Türkiye)
Zeki KAYMAZ (Türkiye)
Ruşen KELEŞ (Türkiye)
İhsan KETİN(Türkiye)
Yakup KRESPİ(Türkiye)
E. Didem Evci KİRAZ(Türkiye)
Aygül KILINÇ(Türkiye)
Çiğdem KIRCA(Türkiye)
Sina KISACIK(Türkiye)
Nursen Alpagut KESKİN(Türkiye)
Aygül KILINÇ(Türkiye)
Uğur KOCA(Türkiye)
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Ali Özgün KONCA(Türkiye)
Ümit KOCASAKAL (Türkiye
Erdoğan KOÇ(Türkiye)
Hüsamettin KOÇHAN(Türkiye)
Tahir KODAL(Türkiye)
Âdem KORKMAZ(Türkiye)
Serdar KORUKOĞLU(Türkiye)
Recep KOTAN(Türkiye)
Mehmet KOŞTUMOĞLU(Türkiye)
Hasan KÖNİ (Türkiye)
Mehmet Ali KÖRPINAR(Türkiye)
Yakup KRESPİ(Türkiye)
Bengi ÇINAR KUL(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)
Wojtek LAMENTOWİCZ(Polonya)
Nadim MACİT(Türkiye)
Oğuz MAKAL (Türkiye)
Altay MANÇO(Belçika)
Ural MANÇO(Türkiye)
Ahmet MARANKİ (Türkiye)
Serdar MAYDA(Türkiye)
Zeynep MERCANGÖZ (Türkiye)
Niyazi MERİÇ(Türkiye)
Cüneyt MENGÜ (Türkiye)
Jale MENTEŞ(Türkiye)
Serpil MENTEŞE(Türkiye)
Hasan MERT (Türkiye)
Hüseyin MEVSİM (Türkiye)
Aslı MİLLA(Dubai)
Ahmet MUMCU (Türkiye)
Âlim MURATHAN(Türkiye)
Namık MUSALİ(Azerbaycan)
Vusala MUSALİ(Azerbaycan)
Jamal MUSAYEV (Azerbaycan)
Mustafa MUTLUER (Türkiye)
Osman MÜFTÜOĞLU(Türkiye)

Serpil MÜRTEZAOĞLU(Türkiye)
Erol MÜTERCİMLER(Türkiye)
Mahir NAKIP (Türkiye-Kerkük))
Sanem NALBANTOĞLU(Türkiye)
Serkan NAS(Türkiye)
Onur NURCAN(Türkiye)
Urfat NURIYEV(Azerbaycan)
Engin NURLU (Türkiye)
Murat NURLU(Türkiye)
Yavuz ODABAŞI (Türkiye)
M. Öcal OĞUZ (Türkiye)
Bülent OKAY(Türkiye)
Nurgün OKTİK (Türkiye)
Şener OKTİK (Türkiye)
Murat ONTUG(Türkiye)
İbrahim ORTAŞ(Türkiye)
Haluk ORAL(Türkiye)
İlber ORTAYLI (Türkiye)
Özer OZANKAYA (Türkiye)
Süleyman Seyfi ÖĞÜN(Türkiye)
Durmuş Ahmet ONAY(Türkiye)
Can Etili ÖKTEN(Türkiye)
Mehmet ÖNAL(Türkiye)
Murat ÖNCEL(Türkiye)
Ahmet ÖNCÜ (Türkiye)
Semra ÖNCÜ (Türkiye)
Nimet ÖNÜR (Türkiye)
Gökhan ORHAN(Türkiye)
Necati ÖRMECİ (Türkiye)
Ozan ÖRMECİ(Türkiye)
Ferlal ÖRS (Türkiye)
Nihal ÖTKEN(Türkiye)
Edip ÖRÜCÜ(Türkiye)
Semih ÖTLEŞ (Türkiye)
Mustafa ÖZATEŞLER (Türkiye)
M. Öcal ÖZBİLGİN (Türkiye)
Hasan SÖZBİLİR(Türkiye)
İsmail ÖZER(Türkiye)
Uygar ÖZESMİ(Türkiye)
Nihat Ali ÖZCAN(Türkiye)
Ümit ÖZDAĞ (Türkiye)
Hilal ÖZDAĞ (Türkiye)
Süleyman ÖZDEMİR(Türkiye)
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Gaye ÖZDEMİR (Türkiye)
Coşkun ÖZDEMİR(Türkiye)
Y. Güngör ÖZDEN (Türkiye)
Zafer ÖZDEN (Türkiye)
Haluk ÖZENER(Türkiye)
Rasim ÖZGÜR(Türkiye)
Talhat ÖZDOĞAN(Türkiye)
Kadir ÖZER(Türkiye)
Zuhal ÖZEL(Türkiye)
Oğuz ÖZYARAL(Türkiye)
K. ÖZER SAĞLAMTİMUR(Türkiye)
Oğuz ÖZYARAL(Türkiye)
Tayfun ÖZKAYA (Türkiye)
Fatma ULUCAN ÖZKUL(Türkiye)
Bayram ÖZSOY(Türkiye)
Emin ÖZSOY(Türkiye)
İbrahim ÖZKUL(Türkiye)
Bülent ÖZMEN(Türkiye)
Bayram ÖZTÜRK(Türkiye)
N. Kemal ÖZTÜRK(Türkiye)
Mustafa ÖZTÜRK(Türkiye)
Behçet ÖZNACAR (KKTC)
Esra S. ÖZTARHAN(Türkiye)
Selcan ÖZTEMİZ(Türkiye)
Abdullah ÖZTOPRAK (Türkiye)
Dilaver ÖZTURAN(Türkiye)
Bayram ÖZTÜRK(Türkiye)
Sürel K.ÖZTÜRKÇÜ(Türkiye)
Namık Kemal ÖZTÜRK (Türkiye)
Oğuz ÖZYARAL(Türkiye)
Oya PAKER (Türkiye)
Ayşegül PALA (Türkiye)
Serap PALAZ(Türkiye)
Süleyman PAMPAL(Türkiye)
Bekir PARLAK(Türkiye)
Melahat PARS (Türkiye)
Fikret PAZIR (Türkiye)
Zerrin PELİN(Türkiye)
Fatih PERÇİN(Türkiye)
İsmail Hakkı POLAT(Türkiye)
Teymur RZAYEV(Azerbaycan)
Esra KAYTAN SAĞLAM(Türkiye)
Mehmet SAĞIR(Türkiye)

Aziz SANCAR(Türkiye, ABD)
Caner SANCAKTAR(Türkiye)
Atilla SANDIKLI(Türkiye)
A. Jale SARAÇ (Türkiye)
Ömer SARAÇOĞLU(Türkiye)
Mine SARAN (Türkiye)
A. Yaşar SARIBAY (Türkiye)
Ali SARIKOYUNCU(Türkiye)
Gülfem Saydan SANVER(Türkiye)
Yusuf SARINAY (Türkiye)
A. Celal Cem SAY(Türkiye)
Cemal SAYDAM(Türkiye)
Yüksel SAYAN (Türkiye)
Kemal SAYAR(Türkiye)
Cemal SOYDAN(Türkiye)
Berdi SARIYEV (Türkiye)
Nilgün SAYIL(Türkiye)
Ferah SAYIM(Türkiye)
Önal SAYIN (Türkiye)
Hikmet SEÇİM (Türkiye)
Bülent SEMERCİ(Türkiye)
Alpaslan SEREL(Türkiye)
Salih SENTER (KKTC)
Canan SEVİMLİ GÜR (Türkiye)
Gülbüz SEZGİN(Türkiye)
Mehmet SIKI (Türkiye)
Murat SOMER (Türkiye)
Veysel SÖNMEZ(Türkiye)
Muzaffer SÜMBÜL(Türkiye)
İlhan SILAY(Türkiye)
Atilla SİLKÜ (Türkiye)
Aydan SİLKÜ (Türkiye)
Ayşe Çatalcalı SOYER (Türkiye)
Şebnem SOYGÜDER (Türkiye)
Hasan SÖZBİLİR(Türkiye)
Mustafa SÖZBİLİR(Türkiye)
Metin SÖZEN(Türkiye)
Bingür SÖNMEZ (Türkiye)
Ali Nazım SÖZER (Türkiye)
Mehmet SUNGUR(Türkiye)
Azmi SÜSLÜ (Türkiye)
Muhammed ŞAHİN(Türkiye)
Yusuf ŞAHİN(Türkiye)
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M. Sait ŞAHİNALP(Türkiye)
Nidai ŞEMİ (KKTC)
Ersan ŞEN (Türkiye)
Faruk ŞEN (Almanya, Türkiye)
Recep ŞENER (Türkiye)
Fisun ŞENUZUN(Türkiye)
Serhan TAFLIOĞLU (Türkiye)
Dilek TAKIMCI (Türkiye)
Berrak TARANÇ (Türkiye)
Nevzat TARHAN (Türkiye)
Sultan TARLACI(Türkiye)
Elfin TATAROĞLU(Türkiye)
Cemalettin TAŞKIRAN(Türkiye)
İlhan TEKELİ (Türkiye)
Adnan TEPECİK(Türkiye)
Metin TANOĞLU(Türkiye)
Cumhur TANRIVER(Türkiye)
Volkan TATAR (Türkiye)
Muhittin TATAROĞLU (Türkiye)
Caner TASLAMAN(Türkiye)
Ahmet TAŞAĞIL (Türkiye/KKTC)
Cemalettin TAŞKIRAN (Türkiye)
Ercan TATLIDİL (Türkiye)
A. Nur TEKMEN (Türkiye)
Azmi TELEFONCU (Türkiye)
Levent TOKER(Türkiye)
Mustafa TOKER(Türkiye)
Zerrin Karaman TOPRAK (Türkiye
Yasemin TOPALOĞLU(Türkiye)
İlyas TOPSAKAL(Türkiye)
Füsun TOPSÜMER (Türkiye)
Erkan TOPUZ(Türkiye)
Cengiz TOMAR(Kazakistan Türkiye)
Mahmut TÖBÜ (Türkiye)
Muammer TUNA (Türkiye)
E.Giray TUNCAY(Almanya/Türkiye)
G.Seray TUNCAY (ABD/ Türkiye)
Baran TUNCER (Türkiye)
Hasan TUNÇ (Türkiye)
A. Serap TUNÇER (Türkiye)
Alper TÜNGER (Türkiye)
İlter TURAN (Türkiye)
Volkan TURAN (Türkiye)

Tayfun TURGAY(KKTC/Türkiye)
S. Bahadır TUTU (Türkiye)
Aydın TÜFEKÇİOĞLU (Türkiye)
Vahit TÜRK (Türkiye)
Hikmet Sami TÜRK (Türkiye)
Fikret TÜRKMEN (Türkiye)
Bahar TÜRKYILMAZ (Türkiye)
Çetin TÜRKYILMAZ (Türkiye)
Okan TÜYSÜZ (Türkiye)
Burçin UÇANEL (Türkiye)
Rabia UÇKUN (Türkiye)
Aybars UĞUR (Türkiye)
Bilge UMAR (Türkiye)
Güliz ULUÇ (Türkiye)
Derya ULUDÜZ(Türkiye)
Veysel ULUSOY(Türkiye)
Şafak URAL(Türkiye)
Zeynep Karahan USLU(Türkiye)
Hasan ÜNAL(Türkiye)
Harun UYSAL (Türkiye)
Ö. Barbaros ÜNLÜ(Türkiye)
Yeşim ÜNLÜÇERİ(Türkiye)
Selçuk ŞİRİN(Türkiye)
Hatice ŞİRİN USER (Türkiye
Zeynep Karahan USLU(Türkiye)
Tayfun UZBAY(Türkiye)
Turgay UZUN (Türkiye)
Yener ÜNVER (Türkiye)
Yuri VASİLYEV (Yakutistan)
Arif VERİMLİ (Türkiye)

Zübeyde Güneş YAĞCI(Türkiye)
Işın YALÇINKAYA (Türkiye)
M.Cemal YALÇINTAN(Türkiye)
Mehmet YARDIMCI (Türkiye)
İlhan YARGIÇ (Türkiye)
Serap Şimşek YAVUZ(Türkiye)
Celalettin YAVUZ (Türkiye)
Ünsal YAVUZ (Türkiye)
Zuhal YENİÇERİ(Türkiye)
Filiz YENİŞEHİRLİOĞLU(Türkiye)
Mustafa YILDIRIM(Türkiye)
Elif YILDIZ (Türkiye)
Metehan YILGÖR(Türkiye)
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Nuran YILDIZ(Türkiye)
Gültekin YILDIZ (Türkiye)
Meşküre YILMAZ(Türkiye)
H. Murat YILMAZ(Türkiye)
İlyas YILMAZER(Libya, Fas)
Konca YUMLU (Türkiye)

Faruk YÜCEL(Türkiye)
Carol Stevens YÜRÜR(ABD)
Ahmet YÜRÜR (Türkiye)
Necmi YÜZBAŞIOĞLU (Türkiye)
Kürşat ZORLU(Türkiye)
Cengiz ZABCI(Türkiye)
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TÜRKİYE DIŞI BİLİMSEL HAKEM KURULU VE TEMSİLCİLİKLER
1. Ordinaryüs, Prof. Aqamusa Ahundov (Azerbaycan Bakü)
2. Ordinaryüs, Prof. Bekir Nebiyev (Azerbaycan Bakü)
3. Ordinaryüs, Prof. Akif Musayev (Azerbaycan Bakü)
4. Prof. Dr. Faruk ŞEN (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. İmamverdi Hamidov (Azerbaycan)
15. Dr. Hasan AHMET (Makedonya)
16. Dr. Hüseyin BEKİR (Yunanistan Temsilcisi)
17. Doç. Dr. Meydanali ZERE(Kazakistan)
18. Prof.Dr. Om Prakash JASUJA(Hindistan)
19. Prof.Dr. Ata ATUN(KKTC)
20. Prof.Dr. Guido FRANZİNETTİ(İtalya)
21. Suryakant MISHRA(İsrail Temsilcisi)
22. Prof. Dr. Wojtek LAMENTOWİCZ(Polonya)
23. Prof. Dr. Erdoğan EKİZ(Suudi Arabistan, Ortadoğu)
24. Carol Stevens YÜRÜR(ABD Temsilcisi)
25. Aziz SANCAR(Türkiye, ABD)
26. Vusala MUSALİ(Azerbaycan Temsilcisi)
27. Prof. Dr. Kashif Hussain (UCSİ University, Malezya)
28. Mohinder SINGH(Hindistan Yeni Delhi Temsilcisi)
TÜRKBİLİM HAKEM VE TEMSİLCİLİKLER
Defne GÖNENÇ(İsviçre Temsilcisi)
Hüseyin SOYKARAFAKILI(Azerbaycan ve Yunanistan Temsilcisi)
Abdullah Yener TÜRER(İsnabul, Avrasya)
Vusala MUSALİ(Azerbaycan, Kastamonu Temsilcisi)
Halide HALİD (Azerbaycan Bakû Temsilcisi/
Halit HABİPOĞLU (Almanya)
Dr. Rıdvan CANIM (Turkiye/Erzurum)
Selahattin KARABAŞEV (Bulgaristan)
Mahmut ÖZNUR (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
Özden IŞIKTAŞ (Muğla Temsilcisi)
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Erdoğan EKİZ(Suudi Arabistan, Ortadoğu)
Carol Stevens YÜRÜR(ABD Türkiye Temsilcisi)
Khalilurrahman SALAHSHOOR (Afganistan, Pakistan ve Tacikistan)
Faris KARAHAN (Türkiye/Erzurum)
Miraziz AZAM (Özbekistan Temsilcisi)
Prof. Dr. Faruk KALKAN(KKTC/Lefke Avrupa Üniversitesi)
Om Prakash JASUJA(Hindistan Temsilcisi)
Altınbek ISMAİLOV (Kırgızistan Temsilcisi)
Sunay YAVUZ (Manisa Temsilcisi)
Abdul Jalil XUJAM (Özbekistan Temsilcisi)
Oraz YAĞMUR (Türkmenistan Temsilcisi)
Todur ZANET (Moldova Temsilcisi)
Dr. Raziye NEVZAT(KKTC/Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Yunus IŞIKOĞLU (Almanya/Essen Temsilcisi
Doç. Dr. Metin ERSOY(KKTC/Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Emek Yüce ZEYREK RIOS (İngiltere Temsilcisi)
Defne GÖNENÇ(İsviçre Temsilcisi)
A.Nur TEKMEN (Türkiye-Japonya Temsilcisi)
Meydanali ZERE (Kazakistan Temsilcisi)
Cengiz TOMAR(Kazakistan Temsilcisi)
Elshan İZZETOV(Ahıska Temsilcisi)
Gökhan BEŞEOĞLU (Fransa Temsilcisi)
Burhan ÖZKOŞAR-Hürriyet Gazetesi (Fransa Temsilcisi)
Altay SUROY (Anayasa Mahkemesi Üyesi - Kosova Temsilcisi)
Beyhan GÜRGÖZE (KKTC Temsilcisi)
Yuri VASİLYEV (Yakutistan Temsilcisi)
Kadirali KONKOBAEV (Manas Kırgızistan Temsilcisi)
Leuchi GEORGİ (Gagavuzya Temsilcisi)
Zülfikar BAYRAKTAR (Litvanya Temsilcisi)
Altay MANÇO(Belçika Temsilcisi)
Erhun Giray TUNCAY(Ankara Temsilcisi)
Faruk ŞEN(Almanya Temsilcisi)
Güliz Seray TUNCAY (ABD Florida Temsilcisi)
Zhomart KERİMSHE (Kazakistan Temsilcisi)
Sadyr EİBOY (Kazakistan Temsilcisi)
Mustafa DENİZLİ (İstanbul-İran Temsilcisi)
Hüseyin BEKİR (Yunanistan-Batı Trakya Temsilcisi)
Serdar SÜTÇÜ (Ankara Temsilcisi)
Bingür SÖNMEZ (İstanbul Temsilcisi)
Hulusi ŞENEL (Sydney Temsilcisi)
A.Bülent GÖKSEL(KKTC-İlim Üniversitesi Temsilcisi)
Aslı Milla (Dubai Temsilcisi)
Mahir NAKIP(Kerkük Temsilcisi)
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Ahmet ARSLAN (Gaziantep Temsilcisi)
Leyla SELMAN (Makedonya Temsilcisi)
Fatime YALINKILIÇ (Siirt Temsilcisi)
Rasim BAYRAKTAR (Giresun Temsilcisi)
Ufuk BİRCAN (Diyarbakır Temsilcisi)
Hasan Hüseyin TAYLAN (Sakarya Temsilcisi)
Cahid DOĞAN (Ankara Temsilcisi)
Mustafa LAKADAMYALI (KKTC Ankara Büyükelçisi)
Alkan DEĞİRMENCİOĞLU (KKTC Temsilcisi)
Güven ARIKLI(KKTC-İlim Üniversitesi)
Sabir ASKAROV (Kırgızistan Temsilcisi)
Behçet ÖZNACAR (KKTC Temsilcisi)
Aziz ALİEV (Rusya Temsilcisi)
Macid VEYSEL (Ukrayna Temsilcisi)
Dursun POLAT (Millez-Özbekistan Temsilcisi)
Arailym ZHUMAGULOVA (Kazakistan Temsilcisi)
Âdem AHİSKALI (Şanlı Urfa ve Şırnak Temsilci)
Eser GÜLTEKİN (Artvin Çoruh Üniversitesi Temsilcisi)
TÜRKİYE DIŞI BİLİMSEL HAKEM KURULU VE TEMSİLCİLİKLER
1. Ordinaryüs, Prof. Aqamusa Ahundov (Azerbaycan Bakü)
2. Ordinaryüs, Prof. Bekir Nebiyev (Azerbaycan Bakü)
3. Ordinaryüs, Prof. Akif Musayev (Azerbaycan Bakü)
4. Prof. Dr. Faruk ŞEN (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. İmamverdi Hamidov (Azerbaycan)
15. Dr. Hasan AHMET (Makedonya)
16. Dr. Hüseyin BEKİR (Yunanistan Temsilcisi)
17. Doç. Dr. Meydanali ZERE(Kazakistan)
18. Prof.Dr. Om Prakash JASUJA(Hindistan)
19. Prof.Dr. Ata ATUN(KKTC)
20. Prof.Dr. Guido FRANZİNETTİ(İtalya)
21. Suryakant MISHRA(İsrail Temsilcisi)
22. Prof. Dr. Wojtek LAMENTOWİCZ(Polonya)
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23. Prof. Dr. Erdoğan EKİZ(Suudi Arabistan, Ortadoğu)
24. Carol Stevens YÜRÜR(ABD Temsilcisi)
25. Aziz SANCAR(Türkiye, ABD)
26. Vusala MUSALİ(Azerbaycan Temsilcisi)
27. Prof. Dr. Kashif Hussain (UCSİ University, Malezya Temsilcisi)
28. Mohinder SINGH(Hindistan Yeni Delhi Temsilcisi)
TÜRKBİLİM HAKEM VE TEMSİLCİLİKLER
Defne GÖNENÇ(İsviçre Temsilcisi)
Hüseyin SOYKARAFAKILI(Azerbaycan ve Yunanistan Temsilcisi)
Abdullah Yener TÜRER(İsnabul, Avrasya)
Vusala MUSALİ(Azerbaycan, Kastamonu Temsilcisi)
Halide HALİD (Azerbaycan Bakû Temsilcisi)
Betül KAÇAR(ABD Temsilcisi)
Halit HABİPOĞLU (Almanya)
Dr. Rıdvan CANIM (Turkiye/Erzurum)
Selahattin KARABAŞEV (Bulgaristan)
Mahmut ÖZNUR (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
Özden IŞIKTAŞ (Muğla Temsilcisi)
Erdoğan EKİZ(Suudi Arabistan, Ortadoğu Temsilcisi)
Carol Stevens YÜRÜR(ABD Türkiye Temsilcisi)
Khalilurrahman SALAHSHOOR (Afganistan, Pakistan ve Tacikistan)
Faris KARAHAN (Türkiye/Erzurum)
Miraziz AZAM (Özbekistan Temsilcisi)
Cengiz TOMAR(Kazakistan Temsilcisi)
Prof. Dr. Faruk KALKAN(KKTC/Lefke Avrupa Üniversitesi Temsilcisi)
Om Prakash JASUJA(Hindistan Temsilcisi)
Altınbek ISMAİLOV (Kırgızistan Temsilcisi)
Sunay YAVUZ (Manisa Temsilcisi)
Abdul Jalil XUJAM (Özbekistan Temsilcisi)
Oraz YAĞMUR (Türkmenistan Temsilcisi)
Todur ZANET (Moldova Temsilcisi)
Dr. Raziye NEVZAT(KKTC/Doğu Akdeniz Üniversitesi Temsilcisi)
Yunus IŞIKOĞLU (Almanya/Essen Temsilcisi
Doç. Dr. Metin ERSOY(KKTC/Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Emek Yüce ZEYREK RIOS (İngiltere Temsilcisi)
Defne GÖNENÇ(İsviçre Temsilcisi)
A.Nur TEKMEN (Türkiye-Japonya Temsilcisi)
Meydanali ZERE (Kazakistan Temsilcisi)
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EDİTÖRDEN
Dünyamız hızla değişiyor. Çok sayıda buluşlar var. Ancak bir tane dünyamız
var. Bu arayışların, buluşların ve hatta projelerin dünyamızın gelecek kuşaklara
aktarılmasında sorumluluk bilinci taşıması gereğini de unutmamaız gerekiyor.
Ülkemizde vuku bulan deprem hepimizi derinden üzmüştür. Vefat edenlere Allahtan
rahmet kalanlara da baş sağlığı diliyoruz. Türkbilim ailesi olarak gerek editörlerimiz ve
hakemlerimiz ve gerekse yönetimi üstlenen kadromuz çalışmaları çok büyük bir özveri
ve şebkle yapmakta hiçbir şekilde bir maddi beklentilerimiz asla söz konusu
olmamaktadır. İzmir merkezli bir dergi olarak bilimsel bir yayın hareketinin öncülüğünü
yapmak tüm kadromuza mutluluk bahşetmektedir. 27.Sayımız ülkemizin en çok sözünü
ettiği bir proje olan Kanal İstanbul’u gündemine alarak gerek destekleyenler ve gerekse
desteklemeyenlerin görüş ve düşüncelerini de bilim dünyamıza ve tüm bilimsel kadro
ve üniversitelerimize dolayısıyla ülkemiz insanlarına aktarmayı ulvi bir görev bilerek
yürüttü. Emeği geçen tüm editörlerimize ve hakem kurullarımıza ve diğer katkı yapan
görüş bildiren herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. Yazarlarımızı da gösterdikleri
gayretten bilime katkı yapacak güncel konuları içeren çalışmalarından ötürü kutluyor
sağlık ve esenlikler diliyoruz. Türk milletinin en önemli sözlerinden birisi de bilindiği
gibi “başlamak bitirmenin yarısıdır”. Bütün gayretimiz bilimin hızla ilerlediği
çağımızda disiplinler arası bakışla projeleri ve yatırımları ele almak doğru ve güvenilir
planlamlarla hayata geçirmek olmalıdır. Bu bağlamda ele aldığımız farklı görüş ve
içeriklerdeki konular gelecekte oluşabilecek etkileri bakımından da büyük önem
taşımaktadır. Büyük Türk milletinin çağdaşlığı ve bilimin eriştiği tüm gelişmeleri
yakalayabilmesi yolunda oluşan farklı önermeleri de içeren analiz ve test edilmiş
çalışmaların gerek yöneten ve gerekse muhalefet ile işbirliği yapılarak projeleri
başlatmak hem verimlilik ve tutarlılık açısından ve hemde gerek iç ve gerekse dış
kamuoyunun da oluşmasına katkı yapar. İktidar ve muhalefetin birlikte olması ve
öncelikle “stratejik planlamaya” yönelik projenin yürtülmesi büyük önem taşımaktadır.
Çünkü iyi bir yönetim iyi bir denetimle mümkündür. Bu bağlamda uygulamaya
konulacak projeler her kesimden öngörü ve bütünleşik işbirliği içinde uzlaşmacı
yöntemle çözümlenmelidir. Üstünlük sendromuna yönelik tek merkeze dayalı düşünce
ve uygulamalar her zaman başarıyla tamamlanamaz. Bu nedenle ülkemiz bilim
dünyasına ve kamuoyuna aktarılmasına bahse konu proje için geniş çapta katılım ve
onay sağlanması demokrasi prensiplerindendir. Ben “ne istersem yaparımdan”
demokratik siyasal katılım ile onaya ortam hazırlayabilecek en azından bir “eğilim
yoklaması” yapılmasını bile önemli buluyoruz. Çünkü bilim dünyamıza yetkin ve yeni
bakışları aktaran görüşleri tartışmaya açmaya ve bir nebze de olsa alanlarında tebarüz
etmiş hocalarımızın yanında yeni yüzleri ve yeni fikirleri de açığa çıkararak onları
cesaretlendirme yanında bilim dünyamıza kazandırmaya yönelik olduğunu da belirtmek
isteriz. Bu sayımızda güncel konuların önemine binaen çevre ve sağlık konularına yer
verdik. Öldukça önemli katkılarıyla değerli çalışmaların sahiplerini öncelikle kutluyor
başarılarının devamını diliyoruz. 27. Sayımızda emeği geçen editör hakemlerimizi tüm
yazar ve bilim insanlarımızı kutluyor; emeği geçen internet yayın sorumlumuz başarılı
öğrencim şimdi Dokuz Eylül Üniversitesinde olan değerli Kutay GÜROCAK ile basım
matbaa sorumlumuz Bülent SAKARYA’ya teşekkürlerimizle başarı, sağlık ve
esenlikler diliyor gönülden kutluyoruz..

Başeditör Dr. Suavi TUNCAY
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POTENTIAL of PECAN NUTS (Carya illinoinensis)
as ANTICARCINOGENIC AGENT
Canan SEVIMLI GUR
Ahmet OZ
ABSTRACT
The use of herbal products for therapeutic purposes has been a preferred
method for many years. However, plants can be particularly preferred as raw
materials for a number of drugs used in modern medicine applications with the
development of the pharmaceutical sector. In this respect, nowadays, plant
extracts are being tried to be an alternative treatment for many diseases. One of
these diseases is cancer. As it is known, cancer is one of the most deadly
diseases of humanity. From the moment it emerges, it causes millions of people
to die every year. It is perhaps the most focused disease in today's treatment
research. However, no definitive complementary treatment technique has yet
been developed. In addition to research in different areas, it is known that the
effects of phytochemicals against cancer are evaluated too. At this point, plants
that produce chemicals found to have anti-carcinogenic activity as a result of
chemical analysis become important. Therefore, in our current revision study,
we examined the anticarcinogenic content of Pecan nut which was found to
contain anti-carcinogenic components as a result of phytochemical analyzes.
The aim of our study was to show the different biological activities of the plant
in question and its effective chemicals and to evaluate its use against cancer in
the future.
Keywords; Cancer, Pecan nuts, Carya illinoinensis, Anticarcinogenic
agent.

PİKAN CEVİZİNİN (Carya illinoinensis)
ANTİKARSİNOJENİK AJAN OLMA POTANSİYELİ
ÖZET
Bitkisel ürünlerin, tedavi amacıyla kullanımı uzun yıllardır tercih edilen
bir yöntemdir. Bu nedenle özellikle endemik türler başta bitki örtümüzün
korunması çevrebiliminin daha çok öne çıkarılması gerekmektedir. Zira
bitkiler, ilaç sektörünün gelişmesiyle birlikte modern tıp uygulamalarında
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kullanılan bir kısım ilaçların ham maddesi olarak ta tercih edilebilmektedir. Bu
doğrultuda günümüzde pek çok hastalığa alternatif bir tedavi yolu olması
amacıyla bitkisel ekstraktlar denenmektedir. Bu hastalıklardan biride kanserdir.
Kanser hastalığı bilindiği üzere insanlığın en ölümcül hastalıklarından biridir.
Ortaya çıktığı andan itibaren her yıl milyonlarca kişinin ölmesine sebep
olmaktadır. Günümüz tedavi araştırmalarının belkide en fazla odaklandığı
hastalıktır. Buna rağmen henüz kesin bir tamamlayıcı tedavi tekniği
geliştirilememiştir. Farklı alanlardaki araştırmaların yanında, kansere karşı
fitokimyasalların etkilerininde değerlendirildiği bilinmektedir. Bu noktada,
kimyasal analizler sonucu, anti kanserojen aktivite gösterdiği bulunan
kimyasalları üreten bitkiler çok önemli hale gelmektedir.
Bu dizeden hareketle aslında çevrebilimin ve toprak değerlemelerinin
erozyona uğratılmaması ve bitki örtüsü başta endemik türlerin de korunması
zorunluluk olarak görülmektedir. Bu nedenle mevcut erozyon ve revizyon
çalışmalarımızda çevrenin ve bitki örtüsünün korunması esastır. Zira
fitokimyasal analizler sonucu anti kanserojen bileşenleri içerdiği tespit edilen
Pikan cevizinin anti kanserojen içeriğini inceledik. Çalışmamızın amacı, söz
konusu bitkinin etkili kimyasallarını, diğer biyolojik aktivitelerini göstermek
ve gelecekte kansere karşı kullanımını değerlendirmekti.
Anahtar Kelimeler; Kanser, Pikan cevizi, Carya illinoinensis, Anti
karsenojen aktivite.

1. INTRODUCTION
Cancer is one of the deadliest known diseases. It is the most deadly
disease affecting the human population all over the world and following
statistics of cardiovascular diseases. More than one hundred cancer types have
been identified to date. By definition cancer; is a complex disease caused by
uncontrolled division and proliferation of cells and under the influence of
genetic and environmental conditions. (Baykara, 2017) Cancer is not a
pathogenic disorder such as viral or bacterial diseases. It occurs when the
healthy cells in the organism are abnormally differentiated as a result of
damages in their DNA due to various spontaneous or external effects. In such
cases, it is known that there are control mechanisms, such as apoptosis, in
which mutated cells can normally self-destruct; but, tumor cells can escape
from such control mechanisms. As a result, by spreading to other tissues and
organs (metastasis), it causes the death of healthy cells in the body structure and
puts the patient in a fatal condition. Therefore, in this anomaly that starts with
the uncontrolled proliferation of cells in one or more parts of the body, the
cancer cell continues to grow and divide continuously instead of dying. (Das,
Sarita, Bisht, 2013)
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According to World Health Organization (WHO) data, 18.1 million new
cancer cases emerged in 2018 and 9.6 million people died of cancer in the same
year. (www.who.int) It is also estimated that in 2019, only 1,762,450 new
cancer cases and 606,880 cancer deaths will occur in the United States alone.
(Siegel et al, 2019) It has been observed that deaths caused by cancer types are
the second most common source of death in the world after heart diseases for
2016.(ourworldindata.org) As you can see, cancer is one of the deadliest
diseases of our time. It also affects millions of new people every year.
Treatment studies have been carried out for many years by chemical and
radiation routes. It is also used in cancer treatments in a wide variety of
synthetic drugs produced as a result of advances in biotechnology. However,
these techniques failed to provide a comprehensive treatment in addition to the
adverse side effects seen in the patient. Therefore, due to the lack of a more
definitive curative treatment's and the side effects of the common practices on
the patients, different treatment modalities are being sought in order to
completely cure the cancer patients, to prevent their spread or to reduce the side
effects.
In this respect, interest and orientation towards the use of extracts from
plants containing phytochemicals known to have positive effects on cellular
damages, as well as studies on genetic and immune systems, are increasingly
being used in cancer cells, tissues and even whole individuals. This is in line
with the widespread belief that the use of natural products from plants is
healthier among the public. Apart from the widespread use of herbal products in
daily nutritional diets, it is thought that 1/4 of the most commonly used drugs as
medicinal in modern medical applications is of plant origin. Therefore, in
addition to developing at biotechnological and medical applications, it is
extremely important to test different plant extracts and to identify plants with
high yields against cancer proliferation. At the end of such researchs, it will be
possible to obtain a large number of cures which can be used in food diets and
which can be used as raw material for the pharmaceutical industry.
From this point of view, the aim of our current revision study is to
analyze the phytochemical content and biochemical properties of Carya
illinoinensis (commonly known as: Pecan Nuts) plant which contains some
phytochemicals which are known to have strong effects to against cancer
development. In addition, our aim is to discuss the potential anticarcinogenic
properties of the plant in question. In this way, it is aimed to be a resource that
shows the potential of pecan nuts as an anti-cancer plant material that can be
used in medical applications.
1.1 General Information on Pecan Nut
Systematic (itis.gov);
Kingdom: Plantae
3
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Division: Tracheophyta
Class: Magnoliopsida
Order: Fagales
Family: Juglandaceae
Genus: Carya
Species: Carya illinoinensis

A

B

Figure 1: [A] Pecan nut’s fruit and fruit shell.(parrotsupplies.com) [B] Pecan
nut plant (busy.org)
Pecan nut is a deciduous tree belonging to the Juglandaceae family,
which has a can be considered relatively long maturation period of 5 to 12
years, and can live for up to 200 years. The plant can reach 50 meters in length.
Angiosperm Pecan nut is also a monosious plant.. It also has a hard brown shell
covering its dicotyledonous seeds. (Alvarez-parrilla et al, 2018)
Origin of the plant and its production in the world
Pecan nut has been part of the human nutritional diet for over 10,000
years. (Alvarez-parrilla et al, 2018) It is thought to have originated in the
southern parts of the North American continent. Although it is known that it has
been used by Native Americans for thousands of years, it is known that the
cultivation of Pecan nut for the first time in Mexico in the 17th century and the
widespread use of it by farmers began in the USA after the mid-19th century.
Today, however, other continental American countries; Mexico, Argentina,
Chile and Brazil with Other countries in the world such as Australia, South
Africa and Israel also have widespread production of Pecan nuts. (Hilbig et al,
2018) The highest production was made in the USA for many years.
However, since the beginning of the 21st century, there has been a
significant increase in the growth rate of Pecan nuts in Mexico, and as of 2016,
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Mexico has ranked first in the world's production volume. According to the data
of 2014, Mexico (56%) and USA (42%) are the first two countries in the import
of Pecan nut. In Turkey, for the first time in 1953, as a result of the import of
seeds from the USA, the production of pecan nuts started. In 1969, with the 14
different cultural varieties brought from Israel, it started more widely produced
by the producers. However, it can be said that it still has much less market
compared to other countries.
Table 1: According to the data of 2002, the production of pecan nuts in the
world
Countries

Production Quantity
(x1000 kg)

Percentage in the
World

USA

153.500

71,9

Mexico

54.431

25,5

Australia

2.450

1,2

Israel

1.360

0,6

South Africa

1.360

0,6

Figure 2:Pecan nut production by years in most widely produced two countries.
(Alvarez-parrilla et al, 2018)

1.2 Phytochemical Content of the Plant
Pecan nut is a natural source of minerals and vitamins that contain
important ingredients for the human nutritional diet. The most abundant
minerals are potassium (410 mg), phosphorus (277 mg) and magnesium (121
mg), per 100g, respectively. In contrast, the least amount of mineral is sodium
(0.1 mg per 100g). In terms of vitamins, Choline (40.5 mg), vitamin E[(α5
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tocopherol] (1.4 mg) and niacin (1.167 mg) are the most abundant vitamins per
100 g.(Alvarez parrilla et al, 2018) Although there are nearly 75 varieties of
pecan nuts, the most widely produced and marketed varieties are West and
Wichita. (Agustin-salazar et al, 2018) One of the most important reasons for
growing and consuming the plant is the high lipid content with an average of
58-66g per 100 grams, as is the case with most other rind fruits. (Agustinsalazar et al, 2018 / Ryan et al., 2006) In particular, the edible seed of the fruit
has a high content of oleic and linoleic acid (Agustin-salazar et al., 2018).
It is also rich in other vitamins, minerals, monounsaturated fatty acids,
fibers and numerous phytochemicals, especially phenolic compounds whose
effects are not yet fully defined or characterized. It was also shown to have an
above average protein and carbohydrate content too. With these features, Pecan
nut can be used for many health problems. These benefits are attributed not only
to the phenolic components it contains, but also to lipophilic compounds that
have been identified to have antioxidant properties (K.S. Robbins et al., 2015).
In recent studies, several different phenolic compounds, especially flavonoids
and catechins, found in various parts of Pecan fruit were re-analyzed. Phenolic
compounds can exhibit many biological activities. Among these activities,
antioxidant capacities are the most studied (Agustin-salazar et al., 2018 / M.
Gültekin-Özgüven et al., 2015 / A.C.P. Prado et al., 2013 / A.C.P. Prado et al.,
2014)
In addition, the inhibitory properties of flavonoids and other phenolic
phytochemicals on cancer tissues and cells have been frequently shown in
recent years. Although phytochemical studies have shown that such compounds
are abundant in Pecan nut; the extracts obtained from the plant have not been
adequately studied at anticancer studies. Yet another feature is the antiobesity
activity of this fruit due to the abundance of dietary fatty acid sources in Pecan
nut. In particular, the high proportion of epigallocatechin-3-gallate (EGCG)
polyphenol in Pecan nut suggests that this plant may be an important lipid
regulator in daily food diets. Therefore, in the event that effective data are
obtained as a result of the evaluation of the antitumourogenic properties of this
plant, its alternative and complementary use in cancer patients may also be
included as a lipid regulator in daily diet.
Or it may be possible to consume more than other nuts, at least as it will
have a relatively low obesity side effect. The phytochemicals mentioned herein
are the primary and secondary metabolites of the plant. Therefore, it is produced
by the plant under natural conditions. There are many chemical products that
the plant produces to survive under stress conditions. Some of these products
are produced in humans, while others are either not manufactured at all or are
insufficient. Some of these chemicals can be produced in the same amount as
natural production and even more efficiently synthetically. However, this
situation brings more economic burden and requires more effort. Furthermore,
6
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in most cases, the chemical components produced by plants by natural means
are more preferred by people comparison than synthetic productions.
Table 2: Nutritional content of pecan nuts [Nutritional values per 100 grams]
Nutrient

Unit

Content Amount

Water

g

3.52

Energy

Kcal

691

Protein

g

9.17

Total Lipid

g

71.97

Total Carbohydrate

g

3.97

Sucrose

g

3.9

Glucose

g

0.04

Fructose

g

0.04

Calcium

mg

70

Magnesium

mg

121

Phosphorus

mg

277

Potassium

mg

410

Sodium

mg

0

Vitamin C

mg

1.1

Choline

mg

40.5

Vitamin E

mg

1.4

Vitamin K

ug

3.5

Folic acid

ug

22

Many phytochemical analyzes have been conducted on pecan nut.
According to them, the plant is rich in phenolic phytoczhemicals. The most
common phenolic compounds are Gallic Acid, 4-hydroxybenzoic acid,
Catechin, Chlorogenic acid, Vanillic acid, Caffeic acid, Epicatechin,
Epigallocatechin, Epicatechin gallate and Ellagic acid. (Hilbig et al., 2018)
Vegetable oil obtained from pecan nut is an important natural source of
monounsaturated polyunsaturated fatty acids and tocopherols. It also contains
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phytosterols, phospholipids, sphingolipids, squalene, polyphenols and other
bioactive components such as small amounts of carotenoids and tocotrienols
too. Together with these ingredients, Pecan oil is a well-known commercial
product today as a cosmetic and foodstuff. And its popularity is increasing due
to the discovery of potential health benefits. (Alvarez-parrilla et al., 2018 /
Salvador et al., 2016 / Scapinello et al., 2017 / Gong et al., 2017) Oleic and
linoleic acids are the main components of pican oil. Since linoleic acid consists
of oleic acid present in oilseeds, the excess density of these two fatty acids at
the same time and in the environment shows a negative correlation (Alvarezparrilla et al., 2018 / Toro-Vazquez et al., 1999). Oleic acid is generally present
in higher amounts than linoleic acid.This is a desirable feature. Because oleic
acid-rich oils have higher oxidative stability than linoleic acid and other fatty
acids. (Alvarez-parrilla v.d, 2018)
Table 3-4 :Phenolic content of aquatic and hydroalcoholic extracts

Phenolic
component
concentration
values obtained by chemical analysis of
hydroalcoholic extract of pecan nut shell
(Kureck et al., 2018)

Phenolic component concentration
values obtained by chemical analysis
of aqueous extract of pecan nut shell
(Hilbig et al., 2018)

Gallic acid; It is an organic acid known as 3,4,5-trihydroxy benzoic acid.
In terms of effect, it is a powerful antioxidant that neutralizes free radicals that
can damage cells. Gallic acid has been found to show cytotoxicity to cancer
cells without damaging healthy cells. (Veluri et al., 2006) It has also been
reported that gallic acid possesses very important anti-inflammatory properties
and inhibits the activity of inflammatory chemicals such as cytokines and
histamines.(Kim et al., 2006) Catechin; It is an antioxidant flavonoid group
8
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found in tea and some fruits and vegetables. It is known to be very effective
against many diseases. Epicatechin, Epigallocatechin and Epicatechin gallate
compounds are
different forms of catechin. Among these, Epigallocatechin, also known
as epigallocatechin-3-gallate, has the highest antioxidant properties. Catechin
and its derivatives have been reported to prevent the death of brain cells in
neurodegenerative diseases and have a restorative effect on damaged neurons.
(Mandel et al., 2005) In addition, evidence has been shown to help prevent
glaucoma and other eye diseases too. (Chu et al., 2010) In studies of
antitumourogenic effects of catechin derivatives, there is evidence that the
apoptotic pathway is partially triggered and that the green tea (The highest
amount of catechin was found in green tea) content containing catechin is a
potential active ingredient on leukemia cancer cells. (Coyle et al. 2008)
1.3 Ethnopharmacological Use and Bioactive Value of the Plant
Carya illinoinensis is currently consumed in tea form in South America,
especially in Brazil and Peru. After eating the inside of the fruit (ie, the edible
part), the peels that make up about 40-50% of the biomass of the fruit are not
considered as waste. And, used in the production of tea. (Hilbig et al., 2018 /
A.C.P. Prado et al., 2013) Ethnopharmacological use of pecan nut shell tea aims
to prevent and treat various disorders such as diabetes, obesity, hypertension,
hypercholesterolemia, cancer and inflammatory diseases. (Worley v.d, 1994)
The importance of pecan nuts in traditional medical applications is
known. In addition, phytochemical analysis of almost every part of the plant
was performed and its potential potential in the field of health was shown.
However, their effects on the disease in a specific manner have been less
studied. In particular, the projects for anticancer activities that concern our
research consist of a few studies carried out in recent years. It is a fact that the
increasing incidence of chronic and degenerative diseases in the world
encourages the search for new sources of active compounds. For this purpose,
firstly, bioactivities and phytochemicals of food sources consumed by local
people have been examined. As a result of researches, the use of pecan nut for
the treatment of various diseases by local communities for many years has been
scientifically linked to the presence of various phenolic compounds such as
phenolic acids, flavonoids, proanthocyanidins and condensed tannins. In
addition, antioxidant and antimicrobial activity of the shell extract has been
reported in the literature (Hilbig et al., 2018 / Malik et al., 2009 / A.C.P. Prado
et al., 2013 / A.C.P. Prado et al., 2014 / Villarreal-Lozoya et al., 2007) Also, the
shell extract has been shown to provide protection against oxidative damage
caused by cyclophosphamide in different organs in animal models and to
minimize liver damage caused by oxidative stress after ethanol intake in rats
9
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(Hilbig et al., 2018 / Müller et al., 2013 / Benvegnu et al. 2013). In another
study, data were obtained that the fruit acted as a natural anxiolytic to prevent
anxiety caused by smoking cessation (Reckziegel et al., 2011). In different
studies, phenolics obtained from pecan nut shell, have been reported to show
significant hypoglycemic and antioxidant activities in streptozotocin-induced
diabetic rats. (Abdallah et al., 2011)
Table 5: Phytochemical analysis of etonolic extracts (Alvarez-perilla et al.,
2018)
Important Phytochemicals Identified in Ethanol Extracts
Phenolic Acids

Quantity (mg / g)

Ellagic acid

118,51

Gallic acid

87,32

Chlorogenic acid

137,9

Flavonoid Derivatives

Quantity (mg / g)

Rutin

4,03

Catechin

40,19

Epigallocatechin

10,17

According to a study conducted in 2009, pecan nut fruit seed extracts
were found to exhibit antiproliferative, cell-protective, anti-inflammatory and
enzyme-inhibiting activities.(Yang et al., 2009)In the same study, the
antiprolytic effect of fruit seed was tested on HepG2 (human liver carcinoma)
and Caco2 (human colorectal adenocarcinoma) cells. As a result, while the
extracts showed high activity against both cancer lines, lower EC-50 value was
determined in Caco2 cell line. In another study, HMW fraction (High Molecular
Weight Fraction) of pecan nut was investigated in terms of its antiproliferative
properties. In this study, HTB-4 (human bladder carcinoma) was selected as the
cancer cell line and LLC PK1 (renal epithelium) was selected as the noncancerous cell. As a result, the HMW fraction showed relatively lower EC-50
(higher activity) in HTB-4. (de la Rosa et al, 2014) It is also important to note
that the EC-50 value obtained by the HMW fraction in the study of de la Rosa
et al. Because it is 10 to 30 times lower than that of Yang et al. From this it can
be assumed that the HMW fraction of the pecan nut has higher activity than
pure extract. (Alvarez-Perilla et al., 2018)
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In addition to discussions on this issue, Robbins recently conducted a
study. In this study, pure extract and high(HMW) and low molecular
weight(LMW) fractions of nut were evaluated as anti-inflammatory. In the
experiment, the state of LPS-stimulated RAW 264 mouse macrophages against
nut extract was observed under 3 different conditions. (i, ii, iii) i; Simultaneous
injection of LPS and pecan extracts, ii; first treatment of cells with LPS, iii; first
treatment of cells with pecan extracts. (Robbins et al., 2016) As a result, it was
found that the extract containing the LMW fraction reduced the production of
NO and ROS under conditions i and ii depending on the dose. On the other
hand, HMW and crude pecan extracts were found to have no anti-inflammatory
effect under any circumstances. This is explained by the phenolic compounds
and tannins contained in the LMW fraction. (Alvarez-Perilla et al., 2018) In a
recent study, the in vivo and in vitro conditions of the aquatic extract of Pecan
nut shell have been shown to suppress the MCF-7 breast cancer cell line and
Ehrlich ascites carcinoma. (Hilbig et al., 2018) In this study, the cytotoxic
activity of aquatic pecan nut shell extract was determined as induction of
apoptosis and inhibition of cellular cycle in MCF-7 cells. This can be explained
by the increased expression of Bcl, Bax and p53 genes, which are effective in
apoptosis. You can see all of these and other examples in Table 6.
Table 6: Bioactivity Analysis of Different Parts of Pecan Nut (AlvarezPerilla et al., 2018)

Activity

Part

Extract

Results

Antinflammatory

Kernel

Pure, HMW,
LMW

Reduction of NO and ROS
production in LMW

Antiproliferative

Kernel

%80 aceton

Relatively low EC-50 against two
different cancer lines (high
activity)

Antiproliferative

Kernel

HMW

Compared to healthy epithelial
cells, lower EC-50 in carcinoma

Cancer prevention

Kernel

All nut

Decrease in proximal and distal
colon carcinoma growth

Kernel
Kernel

All nut, pecan oil
0.05% pecan diet

Kernel

Pecan oil

Lipid metabolism
Cell protector

Cell protector
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Decrease of adiponectin
Reduction in oxidative stress and
motor neuron function. Increase
in survival rates of motor neurons
Reduction in apoptosis and
Caspase-3 functions of
hippocampal cells
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Cell protector

Kernel

%100 aceton

Inhibition of
digestive enzymes

Kernel

Proanthocyanidins

Kernel

Pecan diet

Bioavailability of
compounds

EC50: 4.3 mg/mL; Reduction in
hydrogen peroxide cytotoxicity
Reduction in lipase, amylase and
trypsin amino acids
Increased amounts of flavonoid
and phenolic compounds
For MCF7, EC-50: 74,11mg/L;
increased antiproliferative
mechanism. Decrease in
reproduction rates of cancer cells
Reduction in tumor cell growth
and viability, increased mouse
viability in vivo
Decrease of glucose and urea in
blood. Decrease of genotoxic
activity in the blood

Anticancer

Shell

Aquatic

Anticancer

Shell

Aquatic

Antidiabetic

Shell

Water

Shell

6 kinds of pure
compound
obtained from
shell

Decrease of hemoglobin A1c
values. Insulin increase in plasma
membrane

Methanol

In blood serum; reduction of
glucose, glycosylated hemoglobin
and oxidative stress

Shell

Water

Reduction of hydrogen peroxide

Bark

Aqueous,
methanol and
ethanol extract
treated with
hexane

No statistically significant effect

Antidiabetic

Antidiabetic

Antinflammatory

Antimicrobial

Shell and
Leaves
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Low biological activity against L.
monocytogenes
Antimicrobial
Antimicrobial

Shell

Ethanol

Shell

%70 Methanol

Antimicrobial

Shell

Antimicrobial

Shell

Liquid smoke of
roasted or
unroasted shell
pieces
Liquid smoke of
roasted or
unroasted shell
pieces

Antimicrobial

Shell

Water

Neuron Protector

Shell

Water

In 5 of 8 fungus species, 100%
inhibition was observed. In other
3 fungus, approximately 70%
inhibitory effect was seen.100%
inhibition effect in half of the
fusarium species studied and 70%
inhibition effect in the other half.

Reduced reproduction of
Salmonella, Staphylococcus and
Escherichia spp.
High biological activity against L.
monocytogenes
High inhibition was observed
against 6 gram + and 4 grambacteria. Low effect was observed
against fungal and E. coli strains.
Catalepsy rates decreased.Extracttreated neurons exhibited higher
endurance than non-extract
treated neurons. In addition,
Wistar rats had decreased
orofacial dyskinesia.

1.4 Use of Pecan Nut Against Cancer
It should be recognized that the use of pecan nut as an effective anticancer product in combination with the phytochemicals it contains. This is due
to the presence of flavonoids and various phenolic compounds in the secondary
metabolites produced by the plant, which were previously determined to have
anti-cancer activity. However, the anticancer activity of this plant has been
studied very little. In a study by Hilbig et al., The effect of pecan nut on MCF-7
breast cancer cell line was observed in Balb-C experimental mice. (Hilbig et.al
2018) According to the results of this study, it was shown that the aqueous
extract of pecan nut showed cytotoxic effect against cancer, induced cell death
by apoptosis and also stopped cell cycle in MCF-7 cells. It was also observed
13
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that in mice containing the other tumor line Ehrlich ascites tumor used in the
experiment, 52% of tumor cells were inhibited and in vivo survival increased by
67%.
These results were attributed to the phenolic content of the plant, such as
gallic acid, β-hydroxybenzoic, chlorogenic, vanillin, caffeic and elliptic acid,
and catechin, epicatechin, epigallocatechin and epicatechin gallate. Although
anticancer studies on pecan have not been adequately studied, the anticancer
activities of these phenolic compounds have been particularly investigated.
It has been reported that gallic acid causes death by apoptosis in cancer
cell lines such as HL-60 (leukemia), Calu-6 and A549 (lung cancer) and HT-29
(colon cancer). (Bernhaus et al., 2009 / Ho et al., 2013 / Yen et al., 2002 / You,
Park, 2010) Furthermore, the antiproliferative effect and proapoptotic activity of
hydroxybenzoic acid esters have been shown to inhibit histone deacetylase, an
enzyme associated with the development of tumors. (Seidel et al. 2014) In
addition, tumor growth inhibition and apoptosis in squamous carcinoma cells of
the head and neck have been reported by epicatechin gallate. (Baek et al., 2004 /
Lim et al., 2006)
It is also known that Tannic acid is, causes apoptotic death in acute
myeloid leukemia cells (Chen et al., 2009), effective against liver tumor (Nepka
et al., 1999) and provides survival by inhibition of syngenic tumors in mice.
(Koide et al., 1999) Galic acid has been reported to be effective to control tumor
metastasis in gastric adenocarcinoma, (Ho et al., 2010) as a proapoptotic
activator in leukemia cancer cells (Fabiani et al., 2011) and to exhibit antiproliferative activity against breast cancer cells. (Liu et al., 2012 / Luo et al.,
2011) Caffeic acid, chlorogenic acid, catechin and epicatechin show antiproliferative activity against breast and liver cancer cells (Hilbig et al. 2018).

2. RESULTS
Thus, it is known that the phenolic compounds have many carcinogenic
effects as well as other their bioactivity. Phytochemical analysis show that
pecan nut extracts include these components. In this way, it is seen that there is
a high potential for the presence of important anticarcinogenic activity
properties in the studies to be conducted on pecan nut. It is a fact that every step
against cancer is effective. Therefore, it is necessary to investigate the different
extracts obtained from the potential promising pecan nut. The use of pecan nut
extracts as a raw material for cancer prevention in daily food diets and medical
applications may be important. However, first of all, phytochemicals of pecan
nut, which has been analyzed, should be investigated thoroughly with antitumor and anti-cancer effects as well as other biological activities.
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This review briefly summarizes the importance of the use of pecan nut
(Carya illinoinensis), which is used as a part of the nutritional diet in South
American countries, against cancer due to its phytochemical content. As it is
seen, it is known that it contains phytochemicals which have previously been
found to have anticancer effect in different studies. The anticarcinogenic
activity of these phytochemicals isolated from different plants has been shown
in various studies. However, in our literature research for pecan nut; we were
found that such a study was limited to only a few experiments. It is possible to
isolate anticarcinogenic phytochemicals from pecan nuts. Therefore, in future
bioactivity studies, it is recommended that these studies should be performed
because the use of pecan nut in cancer experiments promises potential.
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II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI ESKİ YUGOSLAVYA’DA TÜRK
ŞİİRİ
Melahat PARS*
ÖZET
Çalışma, 1990’lı yıllarda dağılmış olan Yugoslavya’nın Makedonya
Cumhuriyeti ile o dönem Sırbistan Cumhuriyeti’ne bağlı olan Kosova’da
gelişen Türk şiirinin gelişim süreci konusunda bilgi sunmaktadır.
Osmanlı ile birlikte Balkanlara ve dolayısıyla eski Yugoslavya
topraklarına yerleştirilen Türkler geçmişte birçok sıkıntı yaşamalarına rağmen
günümüze kadar varlıklarını sürdürmektedirler. Bu kapsamda Osmanlı
döneminde var olan ve günümüz Türk edebiyatının bir bölümü sayılabilecek
Makedonya ve Kosova Türklerinin yarattığı edebiyatı ve özellikle şiiri
tanıtılmaktadır. Rumeli’nin söz konusu bölgesinde gelişen Türk şiiri
ayrıntılarıyla ve şairlerden örnekler sunularak anlatılmaktadır. Bu bağlamda
Makedonyalı ve Kosovalı Türk şairlerin yaratıcılıkları iki dost ülke olan
Türkiye ile dağılan Yugoslavya’yı birbirine bağlayan köprü vazifesini de
üstlenmeleri açısından önemle vurgulanmaya çalışılmıştır. Makedonya ve
Kosova’da yaşamış olan Türk şairlerinden Necati Zekeriya, Şükrü Ramo, Naim
Şaban, Hasan Mercan gibi önemli şairleri yaşadıkları dönemin siyasi şartları ve
şiir sanatları tanıtılmaya çalışılmış, işledikleri konular ve dönemleri de ayrıntılı
bir şekilde incelenmiştir.
1965 yılına kadar günlük siyasi amaçlara hizmet eden ve güdümlü şiirden
uzaklaşıp gerçek anlamda şiire yönelmelerin başladığı dikkat çekicidir.
Özellikle 1975 yılından sonra Yugoslavya ve Türkiye’de gelişen şiir dışında
Avrupa ve dünya şiirindeki tüm yenilikleri izlemeye ve bunlardan yararlanmaya
başlamışlardır. Bildiri söz konusu şairlerin, yaşadıkları coğrafyada Türk
edebiyatını ve özellikle Türk şiirini geliştirmek ve temsil etmek için ortaya
koydukları şiir sanatı konusunda bilgiler içermektedir.
Anahtar kelimeler: Türk, şiir, edebiyat, Yugoslavya, Makedonya,
güdümlü şiir, Rumeli.
TURKISH POETRY IN FORMER YUGOSLAVIA AFTER THE
WORLD WAR II
ABSTRACT
The paper provides information on the development process of the
Turkish poetry in Kosovo that depended on the Republic of Macedonia and
*
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the Republic of Serbia were bound up with Yugoslavia, which was scattered
in the 1990s.
The Turks, which were placed in the Balkans and the former
Yugoslavia in the Ottoman Empire, have survived to the present day despite
many difficulties in the past. In this context, the literature and especially the
poetry of the Macedonian and Kosovo Turks, who were found in the
Ottoman period and which can be considered as a part of Turkish literature,
are introduced. The Turkish poetry has been evolved in Rumelia area broadly
and examples from poets are presented broadly. In this context, the Turkish
poets from Macedonia and Kosovo being of creativity that crumbling
Yugoslavia and Turkey are two friendly countries in terms of trying to take
on too strongly emphasized that connects the bridge. Among Turks poets as
Necati Zekeriya, Şükrü Ramo, Naim Şaban, Hasan Mercan who lived in
Macedonia and Kosovo were presented with the political conditions at that
time and poetries; subjects taken by them and the period of time at that time
were examined broadly.
It is noteworthy that, until 1965, they began to move away from the
guided poetry that served daily political goals and turned to poetry.
Especially after 1975, except for all the innovations in Europe and the
developing world poetry in Yugoslavia and Turkey have begun to monitor
and exploit them. This paper contains information about the poetry art they
have created in order to develop and represent Turkish literature and
especially Turkish poetry in the geography they live in.
Key words: Turkish, poetry, literature, Yugoslavia, Macedonia,
guided poetry, Rumelia.
GİRİŞ
Çalışmamız, 1990’lı yıllarda dağılmış olan Yugoslavya’da yaşam ortamı
bulan Türk şiirinin gelişim süreci konusunda bilgiler sunmaktadır. Osmanlı ile
birlikte Balkanlara ve dolayısıyla eski Yugoslavya topraklarına yerleştirilen
Türkler, geçmişte etnik ve kültürel açıdan yaşadıkları birçok sıkıntılara rağmen,
varlıklarını günümüze kadar sürdürmektedirler. Bu çalışmada Osmanlı
döneminde var olan ve günümüz Türk edebiyatının bir bölümü sayılabilecek
Makedonya ve Kosova Türklerinin yarattığı edebiyat ve özellikle şiir örnekleri
tanıtılmaktadır. Yugoslavya’nın Avrupa’ya geçişte önemli bir coğrafyada
bulunması, bundan dolayı kavimler göçüyle birçok farklı milletin bu geçidi
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kullanması vasıtasıyla, iç içe yaşayan ve birbirlerine karışmış çok milletli etnik
yapı coğrafyada ortaya çıkmıştır. (Alkan: 2007)1
14. yüzyılda Osmanlının Balkanlara adım atmasıyla birlikte bu topraklara
yerleştirilen Anadolu Türkleri, Osmanlı İmparatorluğunun Balkanlardan
çekilmesiyle bu topraklarda varlıklarını sürdürmeye devam etmişler ve
günümüzde sayıları az da olsa varlıklarını sürdürmektedirler. Bu bağlamda
Osmanlı Türkleri Balkanlara yerleşirken beraberinde kültürlerini de getirmişler
ve 14. Yüzyıldan itibaren günümüze kadar kültürlerini geliştirmeye; dolayısıyla
edebiyatlarını da geliştirmeye ve yaşatmaya çalışmaktadırlar.
Yugoslavya döneminde gelişen Türk şiirine geçmeden önce kısaca
geçmiş yüzyıllarda yarattıkları edebiyattan da kısaca bahsetmek isterim çünkü
günümüz edebiyatının ve dolayısıyla şiirinin temelinde geçmiş yüzyıllarda
gelişen edebiyatın etkisi vardır.
16. yüzyıldan itibaren Divan şiirinden örnekler sunulduğu görülmektedir.
Örneğin Üsküp kadısı olarak da bilinen Aşık Çelebi ( 1520- 1572), Divan,
Şehrengiz ve Güll-_i Şehrengiz adlı üç eserin yazarı Priştineli Mesih-i İsa (?1511), 17. yüzyılda Ujiçeli Sabit (1650-1712), Prizrenli Suzi Divan şiiri
temsilcilerinden sadece birkaç isimdir. 16. Yüzyılın ünlü tezkirecilerinden Sehi
Bey (?-1548) eski Yugoslavya topraklarında sadece 16. Yüzyılda yaşamış 22
şairden bahsetmektedir. 17. Yüzyılda Üsküpte yedi defa kadılık yapan en
önemli divan şairlerinden biri olarak Veysi’yi (1561-1628) söyleyebiliriz. 19.
Yüzyıl divan şiirini temsil edenlerden Leskofçalı Galip ( 1829- 1864) veya
Hersekli Arif Hikmet2 (1839-1903) isimlerini söyleyebiliriz. 20. Yüzyıl Türk
edebiyatından da Yahya Kemal Beyatlı ( 1884- 1958) ve “Yedi Meşalecilerden”
Yaşar Nabi Nayır ( 1908- 1981) ve Edebiyat-ı 20. Yüzyıl Türk edebiyatından da
Yahya Kemal Beyatlı ( 1884- 1958) ve “Yedi Meşalecilerden” Yaşar Nabi
Nayır ( 1908- 1981) ve Edebiyat-ı Cedideciler ekolünden Manastırlı Cenab
Şehabettin (1870-1934) gibi şairlerin isimleri ön plandadır. 3
Divan edebiyatıyla paralel olarak gelişen Tasavvuf edebiyatı da vardır.
Tasavvuf edebiyatını temsil edenler arasında Abdurrahim Fedaai, Ali Hoca
Muderis, Kazım Baba, Şeyh Sadettin, Manastırlı İzzet Bosna (1865-1936),
Üsküplü Şeyh Sadettin gibi isimleri sıralayabiliriz.4
Eski Yugoslavya topraklarında Balkan kültürlerini besleyen Türk halk
kültüründen de bahsetmek gerekir ki bilindiği gibi halk kültürü yüzyılların
1

Necmettin Alkan, Balkanlar El Kitabı,II Cilt, Derleyenler: Osman Karatay- Bilgehan A.
Gökdağ, Karam& Vadi, Ankara 2007, s. 40
2
Bkz.: Suat Engüllü, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (7.Cilt) Makedonya
Yugoslavya (Kosova) Türk Edebiyatı,Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997, s.32
3
Bkz.: Fahri Kaya, Yugoslavya’da Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, Cem Yayınevi, İstanbul 1992, s.
6
4
Kaya, a.g.e., s. 7
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deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir
değerler bütünüdür. Balkanlarda köklü bir aşık geleneği oluşturulmuş ayrıca
halk türküleri, destanlar, efsaneler gibi halk edebiyatı ürünleri meydana
getirilmiştir.
Osmanlı yönetiminin son bulmasıyla eski Yugoslavya topraklarında
yaşamlarına devam eden Türklerin hayatları kolay olmamıştır. Yeni idareciler,
Osmanlı döneminde çalışan tüm Türk okullarını kısa bir süreliğine kapatmış,
Türklerin kültür ve benzer kurumlarının faaliyetlerini yasaklamıştır.5 Sonuç
olarak Anadolu’ya büyük göçler gerçekleşmiş ve dolayısıyla eski
Yugoslavya’da Türklerin sayısı oldukça azalmıştır.
İkinci Dünya Savaşı sonrası 1945 yılında Sosyalist Federatif
Yugoslavya’nın kurulmasıyla Türklerin de hayatlarında köklü değişimler
olmuştur. Bazı yasaklar sonucu Türkiye’ye göç devam ederken diğer yandan bu
topraklarda yaşamlarını sürdüren Türkler yeni Sosyalist sisteme ayak
uydurmaya çalışmakta ve kendi kültürlerini yaşatmaktadırlar. Yugoslavya’nın
kuruluşundan sonra gelişen Türk şiirini belirli dönemlere ayırmak mümkündür,
örneğin savaş yıllarından sonraki dönemde Sosyalizmi yücelten güdümlü bir
şiirden bahsedilebilir hatta bu güdümlü şiir ve edebiyatın 1980’li yıllara kadar
devam ettiği söylenebilir. Savaş yıllarından sonra ağırlıkta olan konular
Sosyalizm, kardeşlik, birlik gibi konulardır. Şunu da belirtmek gerekir ki
Yugoslavya’da Türk şiirinin gelişmesi ve yayılmasını sağlayan en önemli etken
basın ve yayındır.
Üsküp’te daha 1944 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2005 yılında
kapatılan “Birlik” gazetesi Makedonya’daki Türklerin sesi oluyor ve onların
gelenek ve göreneklerinin, kültürünün tanıtılması ve korunması konusunda çok
önemli bir görev üstlenir. İlk dönemlerde aylık olarak çıkan Birlik daha sonra
15 günde bir, haftada bir ve haftada üç kez çıkar. “Birlik” yayınları ilerleyen
yıllarda çocuklar için “Sevinç” ve kültür-sanat dergisi “Sesler”i de çıkartır,
dolayısıyla Makedonya’daki çağdaş Türk edebiyatının temelleri Birlik gazetesi
ve yayınları aracılığıyla atılır ve Türk şairleri de eserlerini halka bu gazete ve
Sesler dergisi aracılığıyla ulaşır. Bu bağlamda Balkanlarda en çok Türkçe eser
Makedonya’da yayımlandı.
Birlik gazetesinin Üsküp’te yaptığı işin aynısını Priştine’de 1969 yılında
çıkmaya başlayan “Tan” gazetesi yapar. Çok geçmeden Kosova’da yaşayan
Türklerin kültür ve sanat hayatına katkı sağlayacak “Çevren” (1973), “Esin”
(1976), “Kuş” dergileri çıkmaya başlar.6

5

Kaya, a.g.e.,s.9.
Bkz.: Can Gergefi, Yugoslavya Türk Şiir Antolojisi, Çeviren: Hasan Mercan, T.C. Kültür
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000,s.17
6
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Bahsettiğimiz dergiler Yugoslavya’da yaşayan Türklerin kültür
hayatlarının yayılıp gelişmesini sağlayan faktörler olur. Bu bağlamda çağdaş
Yugoslavya Türk edebiyatı “Birlik” ve “Tan” gazetelerinin çatısı altında
temellerini oluşturmuştur. Birlik ve Tan dizileri sayesinde çok sayıda edebiyat
yapıtı bunlar arasında şiir kitapları da yayımlanmıştır. Birlik ve Tan yayınları
sayesinde yaklaşık 300 e yakın edebi eser yayımlanmıştır.7
İkinci Dünya Savaşından sonra Yugoslavya’da Türk şiirinin ilk
temsilcileri olarak Enver Tuzcu, Şükrü Ramo, Fahri Kaya ve Necati Zekeriya
isimlerini söyleyebiliriz. Her dört şair de şiirlerinin tamamında toplumsal
konuları ele alırken toplumun yeni düzenini ön plana çıkaran şiirlere ağırlık
verirler. Dönemin Komunist ve Sosyalist havasına uygun olarak Maksim Gorki,
Vladimir Mayakovski’nin sanatından etkilenirler, ayrıca Nazım Hikmet’in şiir
sanatı Yugoslavya’daki güncel şiire çok yakın olduğu için onun devrimci
yaklaşımından da etkilenirler.
1916-1958 yılları arasında yaşayan Enver Tuzcu şiirlerinin büyük bir
bölümünü “Duygularım” adlı şiir kitabında yayımlar. Şiirlerinde doğa, aile, aşk
konuları ön plandadır. Bu duygularını dile getirdiği “Baharın Bestekarına”,
“Yavruma”, “Siyah Elmaslar”, “Mavi Boncuk” “ Bir Daha Ona” şiirlerini örnek
olarak sunabiliriz.
1918-1987 yılları arasında yaşayan Şükrü Ramo diğer şairlere kıyasen
daha ayrı bir kulvarda yer alır çünkü İkinci Dünya Savaşında Alman Nazilere
karşı savaşan bir “partizandır” ve ilk şiiri “ Faşist Kurbanları”nı savaş
günlerinde yazar. Savaştan sonra önemli siyasi görevlerde bulunan Şükrü Ramo
şiir yazmayı hiç bırakmaz ve şiirlerinin çoğunda vatan, Sosyalizm, kardeşlik,
eşitlik konuları üzere yazar. İlk şiir kitabı “Vatan Birdir Unutma” 1950 yılında,
1959 yılında “Çelenk”, 1983 yılında “Küçük Damlalar”, 1985 yılında “ Sabah
Yıldızı” şiir kitapları yayımlanır.
İkinci Dünya Savaşından sonra gelen yıllarda Yugoslavya Türk şiirini
temsil eden bir diğer şair Necati Zekeriya’dır 1928- 1988 yılları arasında
yaşayan Necati Zekeriya edebi yaratıcılığının neredeyse tamamını dolayısıyla
şiirlerinin de tamamını çocuklara adar ve çocuklara yönelik konular işler. 1950
yılında yayımladığı ilk şiir kitabı “Şiirler” kitabında vatan sevgisi, günlük hayat,
kardeşlik, sevgi gibi konuları ele alır. “Ninniler” (1963), “Lorka Soyutlaması” (
1977), “Çayhane Şiirleri” (1989) şiir kitapları en önemlileri arasındadır. Necati
Zekeriya’nın şiirlerinin birçoğu Sırpça, Hırvatça, Slovence, Boşnakça ve
Arnavutça’ya çevrilmiştir.
İkinci Dünya Savaşında “partizan” olarak katılan bir diğer önemli isim
1930- doğumlu Fahri Kayadır. Fahri Kaya da Yugoslavya’da önemli siyasi
7

Fahri Kaya, İ. Güven, Yugoslavya Türk Halk Yazınına Gerçekçi Bir Bakış, Tan yayınları,
Priştine, 1986 s.10.
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görevleri olan bir siyasetçi olmakla birlikte Yugoslavya’daki Türk edebiyatı ve
kültürüne çok fazla katkıları olan önemli bir isimdir.
Hayatına İstanbul’da devam eden Fahri Kaya ilk şiirini 16 yaşındayken
yazar ve ilk şiir kitabı 1951yılında çocuklar için yazdığı “ İlk Adımlar” başlığını
taşır.
1958 yılında “Köyden Sesler”, 1965 yılında “Hoşça kalın” 1991 yılında
da “Çocuk Rüyaları” şiir kitapları çıkar.
Yugoslavya’da Türk şiirinin ilk temsilcileri olarak sayabileceğimiz dört
şair de genel olarak güdümlü bir sanat yaratırlar ancak ilerleyen yıllarda
güdümlü sanat dışında iç dünyalarına değindikleri şiirler de kaleme alırlar.8
1965-1980 yılları arasında yazılan Türk şiirinde siyasi amaçlara hizmet
etme dışında şiire sanat ve estetik açısından önem verildiği görülür. Bu yıllarda
Türk şairler hem Yugoslavya’daki şiir sanatını hem de Avrupa ve dünya şiir
sanatını yakından takip etmektedirler.9 Özellikle Türkiye’deki şairlerin
yapıtlarını daha büyük bir ilgiyle izlemektedirler. Bu dönem şairlerinin bir diğer
özelliği II. Dünya Savaşından Sonra doğmuş olup öğrenim görmüş, dünya bakış
açıları bir önceki nesile göre daha üst düzeyde olmasıdır. Savaştan sonra doğan
ve savaşı görmemiş olan bu nesil şairlerinin şiirlerinde evrenselliğin konu
olarak ağırlıkta olduğunu vurgulamamız gerekir. Ancak evrensel konularla
paralel olarak Sosyalizm ve toplumcu bakış açısını vurgulayan şiirler de
yazmaktadırlar. Şükrü Ramo, Fahri Kaya, Necati Zekeriya gibi birinci dönem
şairler de şiir yaratıcılığına devam ederken Nusret Dişo Ülkü (1938-) Hasan
Mercan (1944-), (Avni Engüllü (1947-), İskender Muzbeg (1947-), Fahri Ali
(1948- ), Altay Suroy Recepoğlu (1949) gibi şairleri ikinci nesil şairler arasında
örnek gösterebiliriz.
1938 Prizren doğumlu Nüsret Dişo Ülkü “Tan” ve “Birlik” gazetelerinde
uzun yıllar gazeteci olarak çalışır. Şiirlerinde günlük hayata dair konulardan çok
genellikle çocukları, onların dünyalarını işler. Edebi yaratıcılığına 1960’lı
yıllarda başlayan Ülkü, “Çocuklarla Ağaçlar” 1963, “Çocukların Elleri”, 1972,
“Tito Koçaklaması” 1977,”Dereden tepeden” 1981 şiir kitaplarını çıkardı.
Nüsret Dişo Ülkü’nün şiirleri Makedonca Sırpça, Hırvatça ve Arnavutçaya
çevrilmiştir.
1944 Prizren doğumlu Hasan Mercan, sosyal konular arasında
madencilerin çalışma azmini işleyen nadir şairlerden biridir. “Madenci Sülo”
şiirinde madencilerin sosyal durumunu akıcı bir üslupla dile getirir. “Koca Ali”,
“Hamal Ali”, “Sarı Yusuf” gibi şiirlerinde de insan sevgisini çok samimi
ifadelerle dile getirir. İlk şiir kitabı “Yelli Şiirler” 1963 yılında yayımlanır.
8

Bkz.: Osman Baymak, Yugoslavya Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, Gerçek Sanat Yayınları,
İstanbul, 1996, s.25
9
Bkz.: Süreyya Yusuf, Yugoslavya Türk Şiiri, Tan Yayınları, Priştine, 1976, s. 30
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“Kızımın Türküleri” 1966 yılında, “Aynam” 1967, “Mermere Kazılan” 1975 en
ünlü şiir kitaplarıdır. Aziz Nesin “Hasan Mercan ve öteki Yugoslavya Türk
şairleri, Vardar ovalarında, ve Şar dağlarında Türkçenin şiirlerini estiriyorlar,
bazen fırtınalarla, bazen imbatlarla, bazen güz yelleri ve bazen ilkyaz
esintileriyle” diyor.10
1970 ve 1985 li yılların önemli Türk şairlerinden bir diğeri Avni
Engüllü’dür. Uzun yıllar Üsküp “Birlik” gazetesinde gazetecilik yapan Engüllü
şiirlerinde bireyin iç dünyasını, acılarını, sevinçlerini, gelenekleri, özlemleri çok
güzel sözlerle ifade eden şairlerden biridir.
1983 yılında ilk şiir kitabı “Mete”, 1984 yılında “Dört Mevsim” ve 1985
yılında “İn misin Cin Misin” şiir kitapları yayımlanır.
1980-1990 lı yıllarda Zeynel Beksaç, Fahri Ali, Suat Engüllü, Osman
Baymak, Sabit Yusuf, Raif Kırkul, Burhan Sait isimleri Yugoslavya Türk
şiirinin önemli temsilcileridir.
Üçüncü dönem olarak adlandırabileceğimiz üçüncü nesil şairler
şiirlerinde Sosyalizm konularından uzaklaşma, Türkçe ve Türkiye sevdası, aşk,
mutluluk, doğa ve göç konuları ele alınır.
1950 Üsküp doğumlu Suat Engüllü “Davut Paşa Hamamındaki İzlenim”
gibi şiirlerinin çoğunda geçmişten kalan Osmanlı kokusunu, camileri ve
Türklerin tarihini ele alırken insanın sıradan duygularını dile getiren başarılı
örnekler sunduğu “Sevi Yorgunu” (1983), “Bir Sevimle Bir Devrim Üstüne”
(1980) başlıklı şiir kitaplarında yayımlar.
1952 Prizren doğumlu Zeynel Beksaç “Sevgini Rengini Arıyorsanız”
(1982), “Düşünce Usa Durmadı Daha” (1984), “ Çetrefil Sevda” (1990) şiir
kitaplarını yayımladı. Kitapların isimlerinden de anlaşılacağı üzere Beksaç,
genellikle sevda, aşk ve bireyin duygularını dile getiren şiirler yazar.
1954 Prizren doğumlu Osman Baymak da şiirlerinde yaşam sevdasını,
insanın günlük duygularını dile getiren şiirler yazar. İlk şiir kitabı 1982 yılında
yayımlanan “Beş parmak”, 1983 yılında “Şarkılar Seni Arar”, 1988 yılında “
Dize Geze Geze” şiir kitaplarında başarılı örnekler sunar.
1957 Gostivar doğumlu Sabit Yusuf ismi de üçüncü nesil şairler arasında
yer alan bir diğer isimdir. Göç üzerine yazdığı “ Göç Sevdasına Tutkun
Gönüllerin Hüznü” gibi şiirlerinde göç olgusunun ağır ve derin çaresizliğini
başarılı bir üslupla dile getirir. “ yaşam ve Ötesi” (1982), “Nazlım” (1989) gibi
şiir kitaplarında aşk, doğa ve çocuk sevdası üzerinde şiirler yazar.
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SONUÇ
Çağdaş Türkiye şiiri ile Yugoslav uluslarının şiiri arasında gelişen
Yugoslavya Türk şiiri kendine özgü bir sanat oluşturmuştur. Yukarıda söz
ettiğimiz şairlerin tamamı Yugoslavya Türklerinin yaşamlarını, geleneklerini
yaşatmaya yönelik duygularını, insan sevgisini, aşklarını, sevinçlerini,
mutluluklarını Rumeli’ye özgü Türkçeleriyle dile getirmişlerdir. Kullandıkları
Türkçede her ne kadar gramer hataları olsa da onlar bu topraklarda Türk şiir
geleneğine çok büyük katkılar sağlamışlardır. Bu yönleriyle önemleri daha da
artar. Fazıl Hüsnü Dağlarca Yugoslavya’daki Türk şairleri hakkında “120 bin
Yugoslavya Türkü, bu İstanbul’da bir semt demektir. Ama siz iki ülkeyi
birbirine bağlamaktaki köprücülük hususunda ve yazın dalında bir ülke kadar
büyük işler yapıyorsunuz” ifadelerini kullanmıştır.
Oktay Akbal ise “ Yugoslavya’daki Türk topluluğunun güçlü bir yazını
var… Türkiye sınırları dışında yaşayan Türk toplumları arasında en güçlü bir
yazın yaşamına sahip olan tek ülke Yugoslavya’dır ve Yugoslavya’daki Türk
halkıdır. Özellikle çocuk yazını Yugoslavya’da Türk yazınından güçlüdür.
Türkiye’deki çocuk yazınının hız kazanmasında öncülük bile ettiği söylenebilir”
demiştir.
Kısacası, Aziz Nesinin ifadesiyle Yugoslavya Türk şairleri, Vardar
ovalarında ve Şar dağlarında Türkçenin şiirlerini estiriyorlar; bazen fırtınalarla,
bazen imbatlarla, bazen güz yelleri ve bazen ilkyaz esintileriyle tıpkı günümüze
kadar estirdikleri gibi. Örneğin günümüz şair ve bilim adamı Suavi Tuncay’ın
“Dil, Tarih ve Kültür” üçgeni içinde baktığı devlet aygıtındaki yapılanmada
özellikle edebiyat ve şiir sanatına örf adet ve geleneklerimizde de yaşatılması
gereklidir. Çünkü kapsayıcılık örüntüleri içindeki Türklük bilincini ve ince
ruhun söze yansımalarını sadece yazılı ve sözlü şiirlerde değil; aynı zamanda iç
dünyalarını da yansıtan halk oyunları ve danslarıyla duygulara yansıyan
şiirlerde görmek mümkündür.
Yaşamla bütünleşen gelenek ve göreneklerini de görmek mümkün
olabiliyor böylece. Bu bağlamda bakın “Güzelsin İşte” adlı şiir kitabında yazarı
ne diyor: “Yaprakların hışırtısında bulurum dünyamı, Gökyüzü evimdir
baharsa, Yazın mutluyum çiçeklerimle, Bağımda varsa üzüm, Tatlıdır
insanlar”..
Sonuç olarak gerek birey ve gerekse toplumsal ilişkilerde sanat ve
edebiyatın büyük bir önemi vardır. Şiir sanatı da toplumları birbirine bağlayan
kucaklayıcı özelliği ile bu benzeşmeye büyük bir katkı yapar.
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ÇEVREBİLİM AÇISINDAN SU VE TOPRAĞIN ÖNEMİ KAMUSAL
YATIRIMLARDA PROJELERİN BELİRLENMESİNDEKİ
ÖNCELİKLER
Suavi TUNCAY
ÖZET
Çevremizle iletişim ve etkileşim dil, tarih ve kültür üçgeninde gelişen
ilgi, bilgi ve sevgiye dayanan eylemlerdir. Bireyin kendisini tanıtması ve
tanımlaması ancak çevresiyle ilgi düzeyini arttırmaktan geçer. İnsanın tüm
yaşamı boyunca, psikolojik olarak varlığını karşısındakilere sözlü ya da sözsüz
bildirmek ve yaşayan bir varlık olarak bilgi edinmek ve barışık bir dünyayı
sevgiyle kucaklayarak fark edildiğinin de kendisine bildirilmesini beklemek
yönünde “psikolojik” ve “sosyal bir varlık olarak yaşadığı topluma ait olduğuna
dair bir ihtiyacı da vardır. Bu bağlamda iletişimin temel yaklaşımları da ortaya
çıkar. Bunların başında gelen en temel esası kısacası iletişim ve etkileşimin en
temel kuralı uyum ve sevgidir. Şiddet, kavga ve hırçınlık ve buna bağlı sözlü
davranışlar ilkel bir tartışmadır. Özellikle iletişim psikolojisi içinde yer alması
asla doğru değildir. Bundan dolayı vatandaşların uzlaşma kavramına yönelik bir
eğitim sürecinden geçirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin oluşturulması
gerekiyor. Ancak ne yazık ki özellikle Ersin Kalaycıoğlunun belirttiği gibi
temsil etme yetkisini kazananların bu temel kurala uymadıkları günümüzün
bilimsel ifadesiyle “gerçek ötesi söylem” yani içi boş bilimsel açılardan
doğrulanmamış ön kabullerle kalıplaşmış tutum ve sözel ifadeler gündeme
gelmektedir. Özellikle günümüzde siyasal yöneticileri sadece kendi düşünce ve
programları paralelinde tek merkezli bir görüşü içeren davranış sergiledikleri
karşı fikir ve düşüncelere yer vermedikleri görülmektedir.
Aslında bireyler arasındaki ilişkiler düzenli ve düzeyli olması gereken bir
iletişimi ifade eden etkileşimdir. Çünkü aynı zamanda değerler manzumesi
içinde mensubiyet bilincine ulaşılmış çağdaşlıktır. Bu bağlamda çevrebilimi
doğal çevremizde yer alan denizlerimiz, akarsularımız ve göllerimiz kısacası su
ve toprak ile olan rejimlerimizi tanımlar. Zira farklı görüşleri ve yaklaşımları
içeren sorunlara ve talepleri de içeren siyasal katılım gündeme gelir. İşte bu
aynı zamanda toplumsal eğilim ve yönelime dair iradenin de belirlenmesidir. Bu
süreç içinde halkın talepleri dikkate alınarak siyasal kararlara yönelik
eylemlerde vatandaşların eğilim ve yönelimlere ait istek ve düşünceleri kısacası
siyasal kararlara katılımları sağlanarak toplumsal taleplerinin de dikkate
alınmasıyla uygun, adil kısacası objektif karar verilmesi zorunludur.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Toprak, Psikoloji, Sosyoloji, Proje, Yatırım,
Siyasal katılım ve Demokratik değerler.



Dr. Öğretim Üyesi, Türkbilim Dergisi Baş Editörü
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THE IMPORTANCE OF WATER AND SOIL IN TERMS OF
ENVIRONMENT AND PRIORITIES IN DETERMINING PROJECTS
IN PUBLIC INVESTMENTS
ABSTRACT
Communication and interaction with our environment are activities
depending on attention, information and love that develop within the triangle
of language, history and culture. Self introduction and identification of an
individual are based on improving his/her attention level to the environment.
As psychological and social entities belonging to a society, humans
psychologically require verbally or non-verbally notifying others about their
existence, being notified as living entities and being distinguished and adopted
by a peaceful environment with compassion.
The fundamental essence among these requirements can be summarized
as harmony and love.
Violence, quarrel and aggression and respective verbal behaviours are
primitive types of argumentation. Such attitudes should have no place in the
context of a healthy communication. For this reason, citizens should be trained
about the concept of reconciliation in order to establish social integration.
However, it has been observed that individuals achieving the right to represent
the society are not abiding by this fundamental rule and displaying strongly
centralized behaviours in line with their personal ideas and programs.
Yet in fact, relations of individuals are interactions that correspond to a
neat and high-level communication since they are a sign of modernity that lead
toan awareness of affiliation within a corpus of social values. In this context,
environment science defines our regimes about the earth and water including
the seas, rivers and lakes. Consequently, the concept of political participation
for the views and approaches about environmental problems and requests
comes into question. This concept is mainly about determining the conscience
of social trends and orientation. It is essential to make convenient, fair and
objective decisions for environmental actions by considering social demands
extracted from the participation of the society to political decisions.
Keywords: Environment, Earth, Psychology, Sociology, Project,
Investment, Political Participation and Democratic Values.
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ÖZELLİKLE BİLİM ADAMLARIMIZ “SU” VE “TOPRAK” BAŞTA
DOĞAL ÖRTÜMÜZÜN VE ÇEVREMİZİN KORUNMASI İÇİN
MUTLAKA PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK AÇILARDAN KAPSAMLI
BİR BAKIŞI GELİŞTİRMELİDİR...
Özellikle ve öncelikle karar vericilerin sosyolojik ve psikolojik temellere
dayayan verileri dikkate alması çağdaş yönetimler açısından elzemdir. Bir diğer
bir ifadeyle zorunludur. Bu bağlamda çok farklı ve oldukça geniş çapta
sosyoloji temelli teriminolojik yaklaşımların kullanıldığını da görüyoruz.
Topluluk halinde yaşamak zorunda olan ülkeler belli bir toprak parçası üzerinde
yaşarlar. Çok farklı sosyolojiler üzerinde araştırmaların yapıldığını görmemize
karşın; ne hikmetse tek göremediğimiz insanın yaşaması ile doğrudan ilgili olan
“su ve toprak sosyolojisini” listelerde göremiyoruz.
Siyaset Sosyolojisi, Sanat Sosyolojisi, Spor Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi,
Aile Sosyolojisi, Suç Sosyolojisi, Turizm Sosyolojisi, Tarih Sosyolojisi,
Toplum Sosyolojisi, Kurumlar sosyolojisi, Din Sosyolojisi, Futbol sosyolojisi,
Film sosyolojisi, Günlük Yaşam Sosyolojisi, hatta “Vampir Sosyolojisi”, Ziya
Gökalp Sosyolojisi, Müzik Sosyolojisi, Edebiyat sosyolojisi, Ekonomi
Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Endüstri Sosyolojisi, Haber sosyolojisi, İktisat
Sosyolojisi, İletişim Sosyolojisi, İslam Sosyolojisi, Cinsiyet Sosyolojisi,
Cinsellik Sosyolojisi, Uluslar Arası Eğitim Sosyolojisi, Çevre Sosyolojisi, Göç
Sosyolojisi, Vergi Sosyolojisi, Uluslar Arası İlişkiler Sosyolojisi, Toplumsal
Cinsiyet Sosyolojisi, Hukuk Sosyolojisi ile Çalışma sosyolojisi başlıkları altında
çeşitli sosyolojik çalışmalar vardır.
Çok çeşitli alanlarda farklı kişi ve gruplarca farklı bilimsel çalışmaların
yapıldığını en azından isimlendirildiklerini görüyoruz. Günümüzde özellikle
ülkemizde uyglanan imar ve yapılaşma sürecinde ne yazık ki çok büyük ölçüde
tarım alanları veya orman vasfı içinde geliştirilmesi mümkün olan toprakların
sürekli imara açıldığı ve ileri sürdüğümüz çevre politikalarına aykırı olduğunu
üzülerek belirtmek zorundayız. Toprak olmadan çevre olamaz. Bunun için
Türklerde bir söz vardır. Kara topraktan geldik, kara toprağa gideceğiz gibi.
Toprak ve değeri üzerine mutlaka farklı sosyolojiler geliştirilmesi gereği vardır.
Çünkü özellikle günümüzde “toprak” rant ve zenginlik olarak görülmekte
yaşamsal boyutu öne çıkarılamadığı için umarsızca kullanılmaktadır.
SU VE TOPRAK TOPLUM HAYATINDA DEVLETLER İÇİN NE
İFADE EDİYOR?
İnsan hayatı içinde vazgeçilmez ve mutlak ihitiyaçlar vardır. Yaşamak
için en büyük gerksinim en önce “su” gelmektedir. Onun için su hayattır diyor
insanoğlu. Çünkü. Su yaşamaktır ve Su sağlıktır. Herşeyden önce varlığımızın
nedeni aynı zamanda Su vatandır ve topraktır. Kısacası Su insanın ta kendisidir.
Su görmektir, bakmaktır ve okumaktır, bilmektir, öğretmek ve öğrenmektir.
insan olarak insanca yaşamak demektir Su...Çünkü,. Susuzluk insanın ve
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insanlığın yok olması demektir. İnsanoğlu felsefe yapar örneğin; dünyada az
olan şey kıymetlidir diye. Öyleyse kör at da azdır oda mı kıymetlidir? Gibi akıl
yürütmenin yarattığı sonuçlar bugün sanki evrende çok olan şeylerin
önemsizliği veya kıymetsiz olduğu değerlendiriliyor gibi tezat yaratıyor…
Aslında tüm bu yazdıklarımızın temel dayandığı fikir Suların korunması ve
devamının sağlanmasında önermelerde bulunuyor. Derinliğine olmasa da en
azından “nüfus sosyolojisi” bağlamında “toprak olgusuyla” bütünleşik olarak
ele alınabilir ve gelecek kuşaklara bu sosoyolojik görüşler aktarılabilir kanatini
taşıyoruz. Çünkü bir deyim vardır “Kara topraktan geldik kara toprağa
gidiyoruz” biçiminde. Bu aynı zamanda insanın hayat çizgisini de ortaya
koyuyor. Toprak kucaklayıcı su yaşatıcı bir değerdir.
SU TOPRAK ve SAĞLIK SOSYOLOJİSİ NEDEN YOK!
Hayret ettiğimiz su ve toprak hatta sağlık sosyolojisi hiç mi akla gelmedi
neden literatüre hiç geçmedi? Sorusu bilim adamlarının da mı aklına gelmedi ya
da görülemedi… İşte biz bu eksikliğin iletişim ve etkileşim boyutu içinde “su
ve toprak, sağlık” psikolojisiyle “sosyolojik” bağlamla örtüştürülerek ele
alınmasını hem birey ve aileler ile hem de ülkeler açısından ve hem de özellikle
ülkemiz açısından oldukça önemli ve gerekli gördük. Çünkü suyun ve ölçüsüzce
kullanılan toprağın önemini iletişim ve eğitim yolu ile açıklayabilir psikolojik
örüntüleri de sosyolojik boyut içinde bir kuram öne sürebilir kuramsal hedef
yanında koruma bilincine yönelik bir davranış seti oluşturarak ülkelerimizi ve
dünyamızı birlikte inşa edebiliriz. Günümüzde ne yazık ki dünyamız ile birlikte
örneğin Avustralyada çıkan büyük yangın felaketi ve ülkemizde de sürekli
çevre felaketleri yaşıyoruz! Bu konunun önemine binaen özellikle yatırım
yapılacak alanlarda mutlaka “deprem riskleri” ve özellikle “doğaya etkileri”
araştırılarak uzmanlarınca da değerlendirilecek planlamalar ve bilimsel
çalışmalar yapılmalıdır.
Örneğin ülkemizde acı kayıplara neden olan, resmi rakamlara göre 17 bin
480 insanın hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Marmara depremi 7,4
şiddetinde gerçekleşmişti.
Büyüklük, etkilediği alan ve sebep olduğu maddi kayıplar açısından son
yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak resmi kayıtlarımıza geçmişti. İşte
bu nedenlerle sularımızın, çevre ve topraklarımızın öncelikle korunması
hedeflenmelidir.
Bu bağlamda su, çevre ve toprak sosyolojisi zamanla ilişkili olarak
çözümlenmeli en önemli dayanağı deprem ve doğal afetler ile sulak alanlar ve
akarsularımız mutlaka koruma kurulları oluşturularak güvenliği de dikkate alan
proje ve uygulamalarla vatandaşlara yönelik iletişim ve “ikna psikolojisi”
bağlamında “sosyolojik etkileşim” oluşturulmalıdır(Jeoloji Mühendisleri Odası
İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, Anadolu Ajansı, İzmir, 13.12.2019). Hiç
düşündünüz mü? Su olmasa insan nasıl yaşar? ve dünyanın hali nasıl olur?
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Bakın ülkemizi yabancı düşmanlardan kurtaran ve tek adam rejimi olan
padişahlığı da ortadan kaldıran rahmetli en büyük devlet adamımız Mustafa
Kemal Atatürk bakın ne diyor:
Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey,
kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır…ÇÜNKÜ
YAŞAM TEHLİKEYE DÜŞER!!! Mustafa Kemal ATATÜRK
Bir günümüzü biz nasıl harcıyoruz? Veya suyun çevremize yönelik
sosyolojik boyutunu hiç düşündünüz mü? İşte etkileşim olarak bu konuda
apılmış değerlendirmeler.

Uyku:8
Temizlik:1
Yemek:3
Seyahat:2
Çalışma:8
+Toplam: 22 Kalan iki saat ne olur? İşte her birey yarım saatini çevreye
zaman ayırsa ve örgütleşse suyu ve susuzluğu düşünse! İşte bir çözüm size
“Su Sosyolojisi ve Çevrebilim” olur! Kendimizi herhangi birinden üstün ya da
aşağı hissettiğimizde, bunun bireysel ego kavramı olduğu biliniyordur.
Daha güçlü bir benlik duygusuna sahip olabilmek için ne yazık ki sürekli
özellikle siyasal alanlar ve kararlarda karşımızdakini yok sayıyor ve
başkalarını sürekli haksız çıkarmamız gerekir! Algısı taşıyoruz. Doğru olan ise,
hangi işte olursa olsun işinde daha etkin ve başarılı olmak yöneten ve
yönetilenlerin birlikte ülkesine ve insanlığa katkı yapabilmeleridir.
İşte bunun için aşağıda görülen kentleşme ve çevre master planlar
ayrılmaz iki önemli parçadır. Bu alanda kaleme aldığımız çalışma yurt dışında
da büyük dikkat çekmiş ve yabancı dilde basım izni istenmiş ve ülkemiz
bilimine katkı açısından ve de ülkemizin tanıtımı adına telif hakkı bile
istenmeden verilmiştir.
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Diğer önemli bir husus Nyamdorj’ın belirttiği gibi anavatan'ın tarihi ve
kültürel mirasının korunmasının kesin garantisi, milletin kendisine saygı
duyması ve onları daha da önemlisi birbirini sevmesidir. Tarihsel ve kültürel
miras bilimsel olarak tarihsel mekânın veya zamanın herhangi bir bölümünü
temsil edebilen tarihsel ve kültürel bir değerdir. Bunlar şu hususları içerir:
- Yazılar, el yazmaları ve basılı kitaplar, edebiyat, fotoğraflar, filmler ve
video kayıtları
- Resim, heykel, eşik, döküm, oymalar, önlük, nakış, kâğıt vinç, çömlek
ve testi gibi her türlü sanat eseri.
- Tarihsel yapıların hayatı ve işlevi ile ilgili yapı ve eserler ile - Tarihi
ve Kültürel Siteler
- Her yaştaki insan ve hayvanlarda her türlü mikroorganizma ve Egzersiz ve diğer fikri mülkiyetler.
Örneğin farklı bakış açısıyla Prof. Dr. Bavuu Nyamdorj tarihsel ve
kültürel değerleri şöyle ifade ediyor. Çok eski bir birikimi olan geniş coğrafya
saydığımız Orta Asya, Moğolistan toprakları, özellikle tarihi ve kültürel miras
açısından da zengindir. Özellikle “Mongol Altay” dağlarının merkezinde
bulunan “Khovdaimag”, bir dizi tarihi ve kültürel miras alanını korumuştur.
Bunlar arasında “Taş Devri” gübresi, yerleşim yeri, kaya resimleri, kayalar ve
geyik heykelleri, Akbaba, Bodonch, Barzan ve Sankt nehirlerinde bulunan
mezar ve koleksiyonlar bulunmaktadır. Bununla birlikte, hükümetten, yerel
örgütlerden ve insanlardan tarihsel ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgili
birleşik bir politika yoktur. Ancak şimdi yıkım, kısacası “yıkım ve yok olma”
tehlikesi altındadırlar (Bkz. Bavuu Nyamdorj, Türkbilim Dergisi, Aralık Özel,
Sayı, 2018/24, Syf. 144; II. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi).
Bütün bu birikimler bireylerde ve toplumlarda beliren temeli değerlere ve
tarihsel ve kültürel birikime dayanan bir psikolojik algının değerler manzumesi
içinde sosyolojik boyutudur. Bu bağlamda ele aldığımız suyun psikolojisi de
büyük önem taşımaktadır: Toplumsal boyut içinde de suyun sosyolojisi olarak
karşımıza çıkar. Kendimizi herhangi birinden üstün ya da aşağı
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hissettiğimizde, bunun ego kavramı olduğu biliniyordur. Daha güçlü bir benlik
duygusuna sahip olabilmek için, başkalarını sürekli haksız çıkarmamız gerekir!
Doğru olan ise, işinde daha etkin olmak ve insanlığa katkı yapabilmektir! Bu
psikolojik algının sosyolojik boyutudur. İşte Hasan Çoban’ın belirtiği gibi “
Türk insanı karşılaştığı olay ve olguyu kendi iç dünyasında hissederek kendi
düşünce ve değerlerinin bir parçası yaparak; onu hissedip duyarak yorum
getirir” İşte bu süreç bizim üzeride durduğumuz sosyolojik etkileşimi de ortaya
koyar. Böylece suyun psikolojisi toplumsal boyut içinde suyun sosyolojisi
olarak karşımıza çıkar (Bkz. Çoban, 1997i Syf.67). Bu bağlamda kamuoyunun
doğru bilgilendirilmesi ve tarafsız bir hizmet anlayışı esası vardır. Bu ülke
sevgisi ve yüksek ideallerin gerçekleştirilebilmesi için insanımızın ve daha da
önemlisi yönetenlerin taşıdığı değerler manzumesi olarak ortaya çıkar. Bu
sanırım yeterli ve düzeyli bir kaynak olarak Türk insanı ve onun kahraman
evlatlarının ülke, vatan, bayrak ve toprak sevgisi ile bütünleşmesi aynı zamanda
çözüm önerileri olarak karşımzda durmaktadır(Tuncay,21Yüzyılda Polisin
Eğitimi Sempozyumu, 27Ekim, 2000, Ankara). İşte bu nedenlerle sadece
yaşamamız için gerekli olan su ve onun oluşturduğu duygu ve düşünce
sistematiği gelenek göreneklerimizi de içinde barındırır. İşte bu sistem içinde
görülen “denizlerimiz” de son derece önemlidir. Bundan dolayı bu engin ve
uçsuz bucaksız zenginliklerle dopdolu olan denizlerimizin oluşum koşullarının
bir esası vardır.
Bu doğal düzeni değişitirme insanlığa büyük maliyetler, felaketler büyük
kayıplar getirir. Ön çalışmalar ve raporları hazırlanmadan ki bu uzun bir süreyi
kapsar ondan sonra karar alınır uygulamak için. Her aklına gelen devlet
hayatında bir şey yapamaz. Çünkü karar alıcılar geçici süreler için seçimle
gelirler. Özellikle ülkemizin kültüründe “istişare” vardır. Eğer suların değerini
zihnimizde ve uygulamalarımızda önemini ve değerini erteler isek çok acı
faturalar öderiz toplum ve dünya olarak. Bundan dolayı gündeme getirilen
“kanal” konusunun kapatılmaması ve sorunların üstü örtülerek erteleme
hastalığından kurtulmak için bu hususu gündemde tutmak zorundayız. Kısacası
niçin ve neyi ertelediğinizi tespit etmemiz gerekiyor... Yapılması gereken işler:
doğru analiz ile sorunsalla ilgili doğru iletişim ve örgütleşme karar aşamasında
da iyi bir yönetim ve denetimi gerektirir.
O halde bu niçin yapılmadı? Sorusu çok çok önemlidir. Belki
kaprislerimiz, belki kavramaktaki zorluklarımız ve belki de ardında yatan çıkar
duygusu mu acaba bizi etkileyen böyle düşündüren. Yoksa günümüzün
hastalığı saydığımız “Psikolojik alt yapımız” mı? yok... Gerçek sebep neden?
İşte bu süreci etkileyen bizce konuya karşı eğilim ve yönelimlerimizde çeşitli
etkilerle yön değiştiren ilgisizlik, kayıtsızlık, önemsememe ve hata sebep sonuç
ilişkisini de önleyebilen bilgisizlik olduğunu da aklımıza getiriyor. Ya da
beklentilerimizin gizli kalmış boyutunun da var olma olasılığının bulunması.
İnsanoğlu her felaketin karşısında durabilmiştir. Ancak su baskınlarının
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karşısında asla duramamışlardır. Bu nedenle “doğal örtümüzü” asla bozmadan
eylem ve işlemlerimizi yapmalıyız.
SUYUN ÖNEMİNİ
DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

VE

SU

OLMAZSA

SONUCUNU

HİÇ

Oysa zaman su gibi akıyor!: İşi erteleme; bugün birçok uzman tarafından
adeta hastalık diye bahsediliyor. Eğer bu bir hastalık ise tedavisi de pek tabi
mümkündür. Suyun önemini ertelemek aslında yaşamı kaçırmaktır. O halde
Sular her zaman çok dikkatli ve de oldukça sakin akmalı...
NASIL MI? 1) Sevmediğiniz işleri önce yapın. 2) Erteleyebileceğiniz
işleri küçük parçalara bölün. 3)Yapacağınız işe göre kendinize bir bitirme tarihi
verin ve ona riayet edin. 4) İşi bitirdiğinizde kendinizi ödüllendirin, aynı şekilde
bitiremeyince de ceza verin. Bu size güdüleme diğer ifadesiyle motivasyon
olsun.
NEDEN Mİ? 2) Yaşamak faaliyettir diyen Atamızın gösterdiği yolda
çünkü su insanın aynı zamanda psikolojik ve yaşamsal sosyolojik ihtiyacıdır!
Bu ise belirli bir yaşamı belirten “Zaman” kavramını da bize ifade ediyor. Bunu
“uygun zaman, uygun mekân ve uygun dil” prensibi olarak ele alıyoruz.
BEDEN VE RUHUN ÖRTÜŞTÜRÜLMESİ
SUYUN BİLİNÇ OLARAK KAZANILMASI
ÖNCE İNSAN OLMAKLA MÜMKÜNDÜR.
ONUN İÇİN TÜM DÜNYA SESİMİZİ DUY!
ZAMANIN ALGILANMASI VE VERİMLİ KULLANILMASI
Genel olarak bütün ustalarda görülen ve aşağıda belirtilen 6 ortak niteliği
onların bazı anahtar ilkeleri benimseyerek uyguladıklarını göstermektedir.
Özellikle kurum ve kuruluşları ve en başta devlet gibi büyük ve önemli bir
aygıtı yönetenler bu hususa büyük önem vermeli asla boş sözlerle ve boş
eylemlerle kamuoyu meşgul edilmemelidir. Kamuya ait tüm Projeler farklı
düşüncelere yönelik görüşleri de kapsamalı, fikirsel üretim ile toprağa ve tarıma
ait çevre teknolojileri kullanılmalı katılımın önü asla tıkanmamalı izlenecek
yöntem ise şöyle olmalıdır. Bu bağlamda insani meziyetlerimizi öne çıkarıp
barış dili kullanarak hatta tüm dünya vatandaşları ve devletleriyle de bir
işbirliğine yöneliniz ki bu dünyada belirli bir süre yaşayacak Türkçe’de çok
kullanılan bir tabir ile “kazık çakan hiç kimse yok”ata sözümüz kulağımızda
çınlamalıdır.
Bakın bir yazar ne diyor? İnsan onuruna yakışır işbirliği ile
“dayanışmayı” ve “Sevgi” sözcüğünü iç dünyamıza “Saygı” ile yerleştirelim
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ki ortak yaşadığımız bu güzelim dünyamızı birlikte yaşanabilir kılalım.!. İşte
bunun için tüm toplum ve bireylerin önüne günümüzde en önemli bir sözcük
olan bir eylemi de tarif eden kavram karşımıza çıkıyor: “Zaman Yönetimi!.”.
Öyleyse zamanı ve zemini yani toprağı ve suyu ve denizlerimizi hatta
kirlettiğimiz havamızı işbirliği ve dayanışpma içinde çok çok iyi korumalı ve
kullanmalıyız.
Bu nedenle zaman yönetimi incelemeye değer görülmüş ve bu bağlamda
bu önemli konu dikkat çektiğinden Türkbilim 16. Sayımızda yayınlanmıştır.
Makalenin yayının ardından oldukça yoğun takdir ve tebrik görmüş bu makale
bütün dikkatleri üzerine toplamış, kısacası büyük bir ilgi uyandırmış olduğunu
da belirtmek isteriz.(Bkz. Günaydın, Türkbilim, Zaman Algılaması 16. Sayı
Syf. 89). Bu hususu aşağıda şu nedenlerle belirttiğimizi ifade etmeliyiz: Ele
alınan ve programlara konulmak isteten tüm proje ve yatırımlara yönelik
kamuoyunun ve alanında yetkin kişilerin de görüşleri esastır.
İLETİŞİM AĞI VE SU SOSYOLOJİSİNDE ZAMAN YÖNETİMİ
Zamanı yönetenler heran ne yapacağını zamanını en yararlı biçimde
nasıl kullanacağını bilir. Hatasını, eksiklerini, karakterinin hangi kötü yola
sapmaya elverişli olduğunu, onlarla şakalaşacak ve kucaklaşacak kadar
öğrenmiştir. Hayatında yaşadığı her evreden ve her olaydan gereken dersi alarak
deneyimlerini ve içgüdülerini geliştirmiştir. Mesleki veya kişisel, sosyal veya
özel olsun yalnız kendi hayatını yaşar. Ancak bu kalıp tartışmalıdır. Çünkü su
sorunu sadece kendi hayatıyla ilgili değildir. Hiçbir şeyi unutmayacak biçimde
ek bir bellek sistemine sahip olduğundan bellekteki bütün anlamsız nedenlerin
yerine anlamlı sorular niçin ve nasıllar almıştır. Ulaşmak istediği amaçlara göre
her gün zamanını nasıl kullanması gerektiği hakkında yoğunlaştırmayı hedef
alır.
Başarılı yönetimlerde demokratik işleyiş ve siyasal sistemine ait
demokratik teamüllere sahip olduklarından belleklerindeki bütün anlamsız
nedenlerin yerine anlamlı sorular niçin ve nasıllar almıştır... Böylece hedef
olarak seçtiği ve ulaşmak istediği amaçlara göre her gün bir bireyin ya da
kurumun zamanını nasıl kullanması gerektiği hakkında yoğunlaştırmayı bilirler.
Bu günlerde her ne sebeple çok önceleri ortaya atılan bir Kanal İstanbul projesi
yeniden gündeme alınmış adeta siyasal kararların saptanmasında siyasal ortam
adeta bir harp alanına döndürülecek düzeyde gerilimlere ve karşı fikirlere ve
haklı olduklarını iddia eden ayrışmalara sahne olmaktadır. Bu hususların içinde
cumhuriyetimizin tapusu sayılacak “monrö sözleşmesi” dikkat çekmektedir.
Çünkü istiklal harbimizin en büyük diplomatik başarısı olan “montrö
sözleşmesi” nin tartışmaya açılması ihtimalini taşıyabileceği ihtimali büyük
önem arz etmektedir. Prof. Dr. Naci Görür, İsmail Küçükkaya’nın konuğu
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olarak 7Aralık 2019 tarihinde katıldığı bir programda alanında uzman bilim
adamı olarak açıkça Türk kamuoyuna şu önemli tesbitini duyurmuştur:“hiçbir
gemiye buradan geçemezsiniz diyemezsiniz” diyemezsiniz asla. Eğer bahse
konu bu tartışmanın açılmasıyla İstanbul- Çanakkale Boğazları ile Marmara
Denizi üzerindeki mutlak egemenliğimizin tartışılmasına hatta belki de
kaybedilmesine; belki de ülkemizin “beka” sorununa bile yol açabileceği
muhakkaktır(Naci Görür, FOX Tv, 7 Aralık, 2019 ve Bkz. Dış İşleri Bakanlığı,
Emekli Misyon Şefleri Aaçıklaması, FOX Tv. Haberler 01.02.2020).
Bu bağlamda yasama yetkisinin tek elde toplanması ve ortak kararlar
alınmasının engellenmesi bir ülkenin diktatöryel bir yapıya da sürükleneceği
endişesinin ortak bir düşünceye dönüştürülmesine de ortam hazırlayabileceği de
tartışılmaktadır(Bkz. Haber Türk,03.02.2020). Oysa atalarımız “sabır ile koruk
helva olur” şeklinde çok önemli ve düşündürücü bir sözü gelecek
kuşaklarımızın hafızalarına yüklemiştir. Yine Atalarımız “damlaya damlaya göl
olur” demiştir. O halde yaşamın ayrılmaz parçası suyun ister deniz ister göl
isterse akarsu olsun asla kötü kullanılmaması ve de israf edilmemesini genç
kuşaklara öğretmiştir. Örneğin; “çeşmeyi kapat yavrum su boşa akmasın”! Her
annenin ve babanın çocuklarına öğütü olarak bu toplumda yer etmiştir. Zira
“Sususz Yaz” filmi çeken bir ülke olarak suyun yerinde ve verimli kullanılması
gerektiğini de bizlere hatırlatmaktadır. Su hayattır!. Su barıştır! Su
yaşamaktır insan gibi!

Bakın Bilimin Ayaklarını.
Mehmet Ali Körpınar hocamız Turhanın çizgileriyle yapraklarda şöyle
sıralıyor: “Onur, Ahlak, Namus, Akıl, Seviye, Dürüstlük”. (Bkz. Prof. Dr.
Mehmet Ali KÖRPINAR 26 ARALIK 2019).
YER
ALTI
SULARIMIZ
DENİZLERİMİZ
NEDEN
KORUNMALIDIR VE BUGÜN GÜNDEMDE OLAN KANAL
İSTANBUL ÜLKEMİZİN VAZGEÇİLMEZ ÇOK ÇOK GEREKLİ BİR
İHTİYACIMIDIR?
1. Sorumluluk bilincimizin başında en önce “Suyu Koruma Görevi”
vardır.
2. Çünkü “su ertelenemez” asla ertelenen bir konu algısı da yapılamaz.
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3. Bunun için “yöneten ve yönetilen” ile birlikte bir planlama
yapılmalıdır.
4. Zira su tüm dünyada en kritik “yaşamsal değer” olmaya devam
edecektir!.
5. İşte bu nedenle “tüm birey ve tüm kurumlar” elele
görevlendirilmelidir.
6. Öncelikle “planlama yapılmalı” ve olağan üstü koşullar hesap
edilmelidir.
7. Eğitim kurumları başta tüm kuruluşlar “suya yönelik engeli”
tanımamalıdır.
Buradan şunu çıkarmalıyız. Kentlilik bir bilinç işidir. “Dil, tarih ve
kültür” üçgeni içinde gelişir. Kanal İstanbul ile ilgili bir değerlendirme bu
kavramla yakından yapılması gereken bir lazimedir. Kanalın çevresinde yeni bir
kent oluşturulacağı beyan ediliyor. İstanbulun, İzmirin veya herhangi bir ilin
ilçenin ve köylerin dahi bir geçmiş tarihçesi olmasına rağmen içinde yaşadıkları
sorun boyutları her geçen gün hızla artmaktadır. Türkiye bulunduğu jeopolitik
konumu nedeniyle, ayrıca tarihten gelen husumetlere dayalı olarak hem iç ve
hem dış tehditler altında bulunmaktadır.
-Bu çalışmamız 2001 yılında yapıldığına göre ülkemizin giderek artacak
bu kapsamdaki sorunlarının saptandığını da düşünebiliriz.-Gelişmiş ülkelerin
coğrafik koşulları ile ülkemizin coğrafi koşullaru örtüşmesine rağmen ne yazık
ki gelişme düzeyimizdeki paradoksal sürecin kırılması ülkemizin ekonomik
istikrarı ve politik hayatın fonksiyonlliğine bağlıdır. Bunlarsa ülkenin insanı,
toprağı, bayrağı, her türlü doğal ve maddi kaynağı paylaşma uğrunda
geliştirdiği simge ve sembollerde saklıdır. İşte demokrasi bunları ayrıştıran
değil, bilakis örtüştüren mekanizmalar bütününe haiz olmalıdır(Bkz. Tuncay,
17-19 Ekim, 2001, Elazığ, Türkiye Güvenliği Sempozyumu, Türkiye).
Bu konu ile ilgili olarak çok büyük oranda basına ve medyaya yansıyan
görüşler içinde “Kanal İstanbu’a Bilimin itirazları vardır. Makine Mühendisleri
Odası İstanbul Şube Sekreteri İbrahim Tataroğlu’da olumsuz yönlerinin de
olacağını belirterek yukarıda belirttiğimiz her türlü doğal ve maddi kaynağın
kullanılabilmesi demokrasiler içinde var olan uzlaşma ile yapılabilmelidir
anlamında itirazını dile getirmektedir(Bkz.Halk Tv.04.02.2020).
Daha da farklı ve oldukça düşündürücü bir cümleyi eski deneyimli
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk “parlamenter
sistemin” önemini dile getiriyor bu süreci “Türkiye Cumhuriyeti anayasasız bir
devlet” olarak bunu üzülerek ifade ediyor(Bkz. Sedef Kabaş programı, Tele 1,
03.02.2020).
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Neredeyse yirmi yıl öncesinden saptadığımız bu durum ülkemizin siyasal
hayatımızın karşısına gelerek hırçınlık ve kavga dili başta kazanılmış tüm
demokratik değerlerimizin ne yazık ki yitirilmesi sürecine girildiği müşahade
edilmektedir. Aslında iktidar partisi ülke lehine olabilecek projeleri yerine
getirirken öncelikle muhalefet ve diğer partilere ve görüşlerine de başvurması
teamüllerdendir. Böylece destek verilenler daha kapsamlı yatırım biçimine
getirilirler. Oysa daha önceki dönemlerde biriken tüm maddi kıymetteki fabrika
ve işletmelerimiz her ne sebepten olduğu hala anlaşılamamış ve elden çıkarılmış
tam aksine birçoğu dış pazarlara açık satılmıştır. Üzülerek ifade etmeliyiz ki bir
parti hegemonyası diyebileceğimiz denetimsiz yönetim tabir edeceğimiz
politikalar sürdürülmüştür.
Oysa projeler ve yatırımların bir hazırlık araştırma zamanı ve de
vatandaşları iknada demokratik sürecin işletilmesine yani tartışılmasına yönelik
parolası olmalıdır: İşte biz bunu “uygun zaman uygun mekân ve uygun dil
”prensibi olarak açıklıyoruz.. Çok çok yararlı olan bu prensiplerden
uzaklaşılmış ülkemiz bunalımlı dönemler yaşamaktadır. Sorun çözme metotları
açısından ortaya atılan projelerin öncelikle nasıl bir sorunu oluşturacağı
düşünülmelidir. Zira toplumun neredeyse genelinin karşı çıktığı böyle bir
düşünceyi vatandaşa dikte ettirmenin demokratik bir süreç olduğu genelde
tartışmalıdır. Şayet buna imkân tanımak isteniyorsa, ben yaptım oldu yerine bir
referandum yapılarak vatandaşın desteği veya karşı çıkması hususu test
edilebilir ölçülür. Türkiye’de kentleşme sorunları üzerine çözümler için
bakınız(Tuncay, 2009, Syf:243-267).
FİLMLERE KONU OLAN İNSANİ AŞK
“SUSUZ YAZ”...Filmlere konu bile olmuştu.. Korkarım ki susuz geçen
kış ve susuz kalan insanlık ile ilgili filmler yapacak kadar zamanımız
olmayabilir. Çünkü “SU HER ŞEYDİR!”. Yaşamdır. Sevgidir aşktır belki de
bugün ıstırap! Türkler onun için: Su gibi ömrün olsun! Demiştir.. Çünkü Türk
kültüründe “su hayattır” ve uçsuz bucaksız “doğumdan mezara” Hep insanı
geleceğe ve yaşama taşıyan sonsuzluktur... Onun için çevremizi topraklarımızı,
bitki örtümüzü ve de hayat veren suyumuzu her zaman birlikte düşünüp birlikte
koruyalım. Yoksa gelecek kuşaklar asla bizi hiç af etmezler! Dünyamızı renk,
dil, yaşam farkı gözetmeden kucaklamalı gelecek kuşaklara yaşayabilmesi için
hakları olduğu temel ilke olarak kabul edilmelidir.
Suların önemi ve korunmasıyla ilgili olarak çeşitli etkinlikler ve bilimsel
çalışmalar tarafımızdan da sürdürülmüştür. Bu bağlamda Suavi Tuncay ve
Canan Sevimli Gür hocamız ile birlikte Psikolojik Algı ve İletişimin “Su
Sosyolojisi Oluşumuna Etkileri” adlı çalışmamız bu etkinlikte büyük dikkat
çekmiştir. Bu açıdan etkinliğin açılış konuşmasında konunun ne kadar
önemsendiği katılımcıların yoğun ilgisinden de anlaşılmıştır. Bu çalışma farklı
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bir paradigmadan ve farklı bir bakışı irdeleyen çağımızın belki de en önemli
konularının başında gelmesi gereken su, toprak ve meteorolojik bir çalışmadır.
Çünkü bu vatan topraklarının kazanılmasında milyonlarca kişi omuz
omuza savaşmış kimisi şehit kimisi de gazi olmuştur. Özellikle yönetenlerin hiç
kimseyi dışlayıcı bir üslupla ve yok sayarak hakaret algısı oluşturacak
bulunduğu statüye hiç yakışmayan sözlerle demokrasi prensiplerinin dışında
karşısına almamalıdır. Çünkü hiç kimsenin özel bir mülkü değildir devlet. Ortak
alanın ortak dili vardır. Bu güzel ve kucaklayıcı Türkçemizdir. Özellikle
yönetenler büyük bir tevazu içinde halkla veya muhaliflerinle medeni ilişkiler
ve buna yönelik bir iletişim kurabilmelidir. Meramını aktarırken Türk
kültüründe, tarihinde ve o güzel Türkçe dilinde nezaket en büyük zenginliktir,
bilinciyle hareket etmelidir. Bu o zaman yönetenin aynı zamanda meşruluğunu
ve de yasallığını da ortaya koyar. Gerek baraj ve su kanalları ve gerekse üretime
yönelik fabrika ve kurumsal yapılar ile bağlantılı hava yolları ve benzeri
yatırıma yönelik alanlarla ilgili çalışmalar yapan yetişmiş bilim insanlarıyla
birlikte ülkemize yeni ufuklar açmamız mümkündür.
Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi ön yargılardan kurtulup ortak alanın
ortak dili olan “uzlaşma ve karar alma süreçlerine” yönelebilmemizden ve
mutlaka “kamusal bilinç” oluşturulmasından geçmektedir. İşte bunun için
büyük çaba sarf etmemiz gerekiyor. Zira geri kalmış ülkeler daima sömürge
olarak adlandırılır. Oysa bizim de ileri sürdüğümüz bahse konu çalışmamız
bağlamında “sürdürülebilir kalkınmanın” anahtarı yine “sürdürülebilir çevre ve
kentleşmedir”. Sağlıklı ve huzurlu bir kentleşmenin sağlanabilmesi içinse
kentlilik bilincinin ve yaşadığı topluma aidiyet duygusunu temsil eden “dil,
tarih ve kültür” üçgeni içinde mensubiyet bilinciyle örtüştürülmesi bu yönde bir
kamuoyunun demokratik yöntemlerle oluşturulması kaçınılmazdır.. Diğer
yandan kentlerimiz hızlı ve plansız bir göç dalgası ve önü alınamaz çevre
tahribatı oluşturan sorunlar ile karşı karşıya bulunmakta kent hemşeriliği ile
aidiyet duygusunun oluşması kentlilik bilinci kapsamında bireylerin kaynaşması
da engellenmektedir(Bkz. Tuncay, 2000, Syf.212; Tuncay, 2008).
İçinde yaşadığımız zaman diliminde kentsel alanlar politik, ekonomik,
sosyal ve kültürel insan faaliyetlerinin yoğun biçimde yaşandığı mekânlardır.
Günümüzde adeta insanlığın merkezi konumundaki kentlerde, nüfus artışı,
kentsel yayılma, kaynak kullanımın artması şeklinde gerçekleşen değişimler
insan-doğa ilişkisini yeni bir boyuta taşımaktadır. Bu noktada kentleşme hava
kirliliği, gürültü gibi yerel düzeyde çevresel sorunlarının yanı sıra küresel
ısınma gibi sınır ötesi çevre sorunlarına da neden olmaktadır. Açık bir sistem
olarak kent metabolizması devamlılığın sağlanması açısından doğaya
bağımlıdır. Mevcut durumda küresel çevrebilimle diğer ifadeyle ekolojik
yapılarla ilgili değişimin temel sürükleyicisi konumunda olan kentler ekosistem
hizmetlerini bulundukları bölgenin dışından yani çevresinden sağlamakta aynı
zamanda diğer bölgelere çevre sorunlarını da ihraç etmektedir. Diğer bir
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taraftan da 1980 sonrasında tüm dünyada yaşanan değişimler, kentsel ölçekte
mekânın bir sermaye birikim aracına dönüşmesine neden olmuş, kentsel
dönüşüm mekânın yeniden üretiminde en etkili araç olarak ortaya çıkmıştır.
Yeni ekonomik düzende hizmetler sektörünün ön plana çıkışıyla,
sanayinin desantralizasyonu gündeme gelmiş ve kent içerisinde kullanım dışı
kalmakta olan-bize göre planlama yapılamadığında ve uzun vadeli projeler ve
sanayi yatırımları düşünülmediğinden tam tersine cumhuriyetin birikimlerini
yok pahasına satan bir uygulama sadece inşaat sektörüne verilen öncelikli
işlemler sonucu boşaltılan yada kapatılan atıl sanayi alanları ortaya çıkmıştır.
Bu alanların karakteristik özellikleri potansiyel dönüşüm alanları haline
gelmelerine neden olmuş, pek çok ülkede sanayi alanları, büyük ölçekli kentsel
dönüşüm projelerine sahne olmuştur. Gerek geniş topoğrafya üzerinde yani
çevrenin gereksinim duyduğu adeta kıt kaynak sayacağımız topraklarımızın
doğal örtüsü yanında kent bünyesinde doğayı ve doğal süreçleri koruyarak
sürdürülebilirliği sağlamanın araçlarından biri ekolojik değerleri gelecek
kuşaklara taşıyan yeşil altyapıdır.
Özellikle yeşil alanlarla birlikte sularımız, akarsularımız, denizlerimizin
hepsi tamamıyla aynı değerdedirler. Çünkü yaşadığımız mekânların yani
kentleşme süreci içinde tarafımızdan ortaya atılan “3 G” prensibi (görüntü,
gürültü ve güvenlik) bağlamında konut ve yapıların koridorlar, çatılar, duvarlar,
kent bahçeleri ve ormanlar gibi doğal unsurların oluşturduğu yeşil altyapılar da
kentleri doğa ve insan ile uyumlu biçimde çağdaş ölçüler içinde yaşanabilir
kılmanın parçalarıdırlar. Diğer yandan da yerel ve küresel düzeyde yaşanan
çevresel tahribatın temel nedeni olan bilim dışı akılcı ve insana özgü
kullanılamayan çevresel tahribatın önüne geçmek kentlerin ancak çevresel
sürdürülebilirliğini sağlamak ile mümkündür. Çevresel sürdürülebilirlik
kapsamında doğanın ekolojik çevrenin ve özellikle tarım alanlarının korunması
ve insan yaşamı için hayati öneme sahip ekosistem hizmetlerinin de aynı
zamanda devamlılığının sağlanmasıdır.(Bkz. F. Harun YILMAZ, Ermenek
Araştırmaları –II, 2018).
İşte bunu kim yapacak sorusu çok çok önemlidir. Zira Çoban’ın belirtiği
gibi Türk toplumunda kişi(veya aile) egemenliği her zaman olduğu gibi geçerli
olmuştur. Bizce de giderek daha da keskin bir halde içinden çıkılmaz bir
görünüm almakta sosyal ve siyasal gerilimlere de ortam hazırlamaktadır. Eski
dönemlerde padişah, bey, aşiret reisi olarak görülen kişi hâkimiyeti günümüzde
özellikle parti başkanlıklarında kendini göstererek politik hayatımızda
etkinliğini demokratik işleyişlerden uzak sürdürmektedir. Daha da acısı Parti İçi
Demokrasi uygulanmamaktadır(Bkz. Çoban, 1997, İstanbul, Tuncay, 1996,
Ankara).
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Burada ülkemize güney sınırlarımızdan gelen kayıtları dahi belli olmayan
Suriyelilerin demografik yapımıza uyum sağlayıp sağlayamayacağı, hem
güvenlik ve hem de aidiyet duygusunun oluşumunu da sorunlu kılmaktadır.
Kaldı ki suç oluşum süreçlerine bakıldığında izlenmesi ve dağılımları
belli olmayan bu zorunlu göçle gelen kişilerin absorbe edilebilecek ölçülerin
çok çok üzerinde –belirtilen rakamlarla beş milyonu geçtiği- de açıktır.
İşsizliğin had safhada olan ülkemizde yatırımların yokluğu var olanlarınsa
satılması bir yana yeni tesislerin kurulamaması, sadece yol ve inşaat sektörünün
ülke çapında öncelik alması büyük sorunların birikimine de neden olmaktadır.
İşte bu bağlamda her işletme veya küçük çapta esnafların daha az para vererek
Suriyeli bu kişilerin çalıştırılması diğer bir ifade ile sömürü düzeni içinde
gelişen bencillik duygusunun mensubiyet bilinci ile örtüştürülememesi çok çok
önemli sorunlara da gebedir.
Böyle bir insani desteğin kentin veya belirlenecek bölgenin nüfus taşıma
kapasitesi dikkate alınmadan göç dalgalarına maruz kalması yapılan insani
desteğin ölçülerini de ülke olarak vatandaşlarıyla paylaşarak farklı politikalar
geliştirilmesi en akılcı yoldur. Bu nedenlerle iktidar sahiplerinin tüm muhalefet
partilerinin görüşünü almak ortak alanın ortak diliyle çözümler üretmek
zorundadır. Bugün ne yazık ki sayıları bile belli olmayan nerede ne iş yaptıkları
ve kayıtları tutulmayan göç dalgasına yenik düşülmüş bir durum söz konusudur.
Diğer yandan her “bireyin psikolojik temeli vardır. Onun bilinçli ve bilinçsiz
davranışlarının, hareketlerini yönlendiren manevi yaratışlarının ve güdülerinin
anlaşılması ve yorumlanması gerekir. Bireylerin diğer insanlarla bir arada
yaşayabilmesi ve bireylere ait sorunların çözülmesi bireyin psikolojilerini de
anlamaktan geçiyor(Bkz. Kanat, 2003, Syf. 31, 32).
Bu bağlamda İstanbul’un son beş yılında yaşananlarla ilgili olrak yapılan
tüm işlemlerin ve projelerin bu kentte yaşayanların da aleyhine olduğu kentin
geleceği ile ilgili kararlar alınırken mutlaka şehir plancıları, mühendisler,
mimarlar, öğretmenler, doktorlar kadınlar ve erkekler, işçiler, engelliler ve tüm
kesimlerle “İstanbul Kent Raporu” hazırlayarak kamuoyuna sunulmuştur. Kent
içerisinde kullanım dışı kalmakta olan, endüstriyel alanlarda Kentsel
dönüşüm(Bkz. Deniz Öztürk, İstanbul Kent Raporu; 2004-2009).
Bildiğimiz gibi insanlar dünyaya geldikten sonra genel olarak aile
oluşturular ve tek başına yaşayamazlar. Birlikte yaşamak ve yaşamlarını devam
ettirmek zorundadır. İnsanlar, çeşitli ihtiyaçlarından dolayı bu ihtiyaçları
giderecek kurum ve kuruluşlar meydana getirmişlerdir. Yeme, içme, barınma,
sağlık ve güvenlik gibi temel ihtiyaçların yanında; toplumsal aidiyet ve ispat
duygusu yanında üretebilme, kısacası başarma güdüsüyle çeşitli buluşların da
karşımıza çıktığını görmekteyiz( Bkz. Tuncay, Gür, 2016).
Kent kimlikleri ve imar üzerine yönelik eylemler özellikle 1990’lı
yıllardan sonra başlayan planlı ve pozitif değerlendirmelerin ne yazık ki
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ülkemizi yönetenlerce tam olarak algılanamaması sonucu giderek hızla artan
“çarpık kentleşme” gündeme gelmiştir. Bu bağlamda çevreye yönelik
fütursuzca kullanma ve tahrip etme olgusu ne yazık ki günümüze kadar giderek
artan oranlarda planlamalardan uzak sadece çıkar saiki ile denetimsiz bir
yönetim anlayışıyla sürdürülmektedir. Öncelikle böylesine yaşamımızı
doğrudan ilgilendiren bir etkinlikte görüş ve uygulama birlikteliğimizin
sağlanması gerekiyor. Birlikte dünyamıza, ülkemize ve çevremize yeni ufuklar
açması dileklerimizle öncelikle yönetenleri tüm vatandaşları siyaseten değil bir
değer olmasından dolayı kucaklamaya ve onların sorunlarını da dinlemeye
davet ediyoruz. Çevre ve insan ilişkisi içinde yaşamımızı doğrudan ilgilendiren
ve giderek artan sorunların artığı yönünde gözlemlerimizi paylaşmak aslında
bizleri üzüyor. Ancak gelecek kuşaklara devredeceğimiz bu toprakların suların
havanın ve tüm menkul ve gayrimenkullerin doğru yönetilmesi gerektiğini de
hatırlamamız görev olarak karşımıza çıkıyor. Bu çalışma farklı bir
paradigmadan ve farklı bir bakışla sorunları irdeleyen bu kapsamda çağımızın
belki de en önemli konularının başında gelmesi gereken bir sorunu gündeme
getiren bir çalışmadır. Birlikte yaşadığımız dünyamıza ve ülkemize yepyeni
ufuklar açması ve doğal örtümüzle birlikte çevremizin korunabilmesi
sorumluluğunun kazanılması önceliğimiz olmalıdır. Bu projede saptadığımız
sorunların giderilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle kamuoyunun sesinin
dinlenmesi talebi ve dileklerimizle gündemden kaldırılmasının uygun olacağını
ileri sürüyoruz.
Bu alanda ehil bilim insanlarının görüşlerinin öne çıkarılması gereğine
inanıyoruz. Örneğin Marmara Depremi'nin 20'inci yılında yerli ve yabancı
uzmanlar İstanbul'da bir araya geldi. İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, "Depremler önceden kestirilemez.
Bunları da burada tartışmamızın gereği yok. 26 Eylül'de olan 5,8’lik deprem
çok ciddi bir depremdi. Ciddi bir uyarıydı, bu bir şanstı" diyerek "Kötü
binalardan bir an evvel kurtulmamız gerekiyor" diye konuştu. Bu yönde
açıklamalar yapan İTÜ maden fakültesi öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Ziyadin Çakır etkinlikte şu açıklamayı yapıyor “Deprem bence önceden
kestirilemez. Her an olacak gibi hazırlanmalı kötü binalardan kurtulmalaıyız.
Deprem. Her an olabilir. 7,1 veya 7,2 boyutunda deprem her an
oluşabilir. Özellikle 26 Eylül'de olan 5,8’lik deprem çok ciddi bir depremdi.
Ciddi bir uyarıydı. Bu bir şanstı. Özellikle de kırılmasını beklediğimiz fayın
ucunda meydana geldi. Dolayısıyla gerçekten bu kırılacak fayı tetikleyip, 7,1,
7,2 büyüklüğündeki bir depremi her an üretebilir. Şu an konuşurken deprem
olabilir. Dolayısıyla yapılması gereken, devletin bir an evvel binalarını kontrol
ettirmesi, oturulmayacak kadar kötü olanların yıkılması, boşaltılması. Bir
şekilde eski bina stoklarının eritilmesi, kentsel dönüşümün hızlandırılması
yapılabilir. Yani biz yer bilimciler olarak tehlikenin varlığını, büyüklüğünü
ortaya koyduk. Dolayısıyla artık yapılması gereken yer bilimcilerin işi değil,
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karar vericilerin, karar merciindeki insanların, deprem hasarını, can ve mal
kaybını azaltmak için yapılması gereken alınması gereken ne önlem varsa
bunların alınması gerekiyor. Vali yardımcımız da buradaydı. Sağ olsunlar
geldiler, bizi dinlediler ve durumun ehemmiyetini de anladılar özellikle bu yer
bilimleri araştırmalarının deniz araştırmasındaki önemini anladılar. Kendisi de
biraz bahsetti. Devlet de bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Olası deprem
senaryoları var vesaire. Dolayısıyla bir şekilde aynı şeyleri söylüyoruz. İnsanları
depremler değil binalar öldürür. Bu kötü binalardan bir an evvel kurtulmamız
gerekiyor"(Bkz. Ziyadin ÇAKIR, Marmara Depreminin 20. Yılı Toplantısı,
Sabah Gazetesi, Marmara Depreminin 20. Yılı, 17.10.2019
Bu açılardan bakıldığında “Kanal İstanbul ”un çok daha uzun süre
kamuoyu gündemine getirilmemesinin ve eleştirilen kısımlarının dikkate
alınarak daha rasyonel olmakla birlikte zorunluluk olduğu da düşünülmelidir.
Bu bağlamda “Deprem ve Afet Yönetimi” konusunda çalışmalar yapan Gazi
Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Doç.
Dr. Bülent Özmen, Marmara Denizi'nde saat 11.00'de meydana gelen 4.6
büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz hafta bölgedeki deprem riskine dikkat çeken açıklamalarda
bulunan Doç. Dr. Özmen, bugünkü depremi de bir uyarı olarak değerlendirdi.
Bu bağlamda İstanbul ve Tekirdağ'da hissedilen depremin, Marmara
Denizindeki oluşabilecek deprem tehlikesini ve diri fayların varlığını bir kez
daha gösterdiğine dikkat çekiyor. Bu bağlamda Bülent Özmen, Marmara
Denizi'nde deprem üretme potansiyeli olan diri faylarla ilgili hem Türkiye'deki
bilim insanlarınca hem de dünyadaki bilim insanları tarafından çok ciddi
çalışmalar yapıldığını da belirtiyor(Bkz. Bülent Özmen, Bir Gün, 24.09.2019).
Zira farklı görüşlerle içinden çıkılamaz sorunlara neden olabileceği
yönünde kamuoyunda bir kanaat vardır. Bilimsel verilerin ve buna yönelik kişi
ve kuruluşların kısacası bilim dünyasının muhalefet ve iktidar partisiyle ve
diğer partilerle de mutlaka işbirliği ve dayanışma sağlayarak çalışması devlet
anlayışına daha uygundur. Bu proje ile ilgili eleştiriler de olsa mutlaka görüşleri
çerçevesinde gündeme alınmasının çok daha doğru ve anlamlı olacağını da
belirtmek istiyoruz. İnsan ve çevre ilişkisi açısından baktığımızda şöyle bir
sonuca ulaşıyoruz. İnsanlar dünyaya geldikten sonra tek başına yaşayamazlar.
İnsanlar birlikte yaşamak ve yaşamlarını devam ettirmek zorundadır. İnsanlar,
çeşitli ihtiyaçlarından dolayı bu ihtiyaçları giderecek kurum ve kuruluşlar
meydana getirmişlerdir.
Yeme ve içme, barınma, sağlık ve güvenlik gibi temel ihtiyaçların
yanında; toplumsal aitlik ve ispat duygusu ile üretme, başarma ve buluşların da
karşımıza çıktığını görürüz. Bu açıdan şair ve yazarlarımızın kısacası
edebiyatçılarımızın dizelerine bakarak ufkumuzu aydınlatmak ve yönetenlere de
örnek olmak gerekiyor.. Zira üzülerek belirtmemiz gerekirse medyada ortaya
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konulan dil asla Türkçe dilinin inceliği ile örtüştürülemiyor. Muhataplarını
aşağılayıcı ve alçaltıcı bir dil ile düşüncelerini duygularından beslenerek ortaya
koyanların güzel ülkemizin gelenek görenek ve yüksek dil prensipleri içinde
ülke vatandaşlarıyla ortak alanın sorunlarını paylaşarak çözebilmeleri gerekiyor.
İşte yaşamı ve onun gereklerini tarif eden şiirle sesleniş:
İlimizden gidenler şehirler değil aslında.
Geçmişimiz...
Yaşanmışlıklarımız
Anılarımız
Bir şeyler eksik artık.
Dalından koparılmış çiçekler gibiyiz.
Çok şık kristal vazolarda yaşıyoruz belki...
Ama köklerimizden yoksunuz...
Elimizden gidenler şehirler değil aslında.
Geçmişimiz...
Yaşanmışlıklarımız...
Anılarımız...
Bir şeyler eksik artık.
Dalından koparılmış çiçekler gibiyiz.
Çok şık kristal vazolarda yaşıyoruz belki...
Ama köklerimizden yoksunuz...(Uğur ORAL, İzmirli Gazeteci
Kristal Vazodaki Çiçekler..(31 Aralık, 2019).
İnsanlar arasında güçlü bir bağ kurulmalı buna ait belli önceliklerin de
kabulü söz konusudur. O halde bireyle birey bireyle kurum ve bireyle topluluk
arasında olması gereken iletişimin temel yaklaşımlarının da bilinmesi gerekiyor.
Şu halde iletişim “İlgi, Bilgi ve Sevgi” üçgeni içinde geliştiğini söyleyebiliriz.
Zira bireyin kendisini tanıtması ve tanımlaması ancak çevre ile ilgi düzeyini
arttırmaktan geçer. İnsanın tüm yaşamı boyunca, psikolojik olarak varlığını
karşısındakilere sözlü ya da sözsüz bildirmek ve fark edildiğinin de kendisine
bildirilmesini beklemek yönünde psikolojik bir ihtiyacı vardır. Kısacası
İletişimin temel kuralı sevgidir. Şiddet, kavga ve hırçınlık ilkel bir tartışmadır.
İletişim psikolojisi içinde yer alması doğru değildir. Bu bağlamda yaşama için
en önemli soru şu oluyor: Su insan ve toplum hayatı için ne ifade ediyor?..
Varoluşu ifade ediyor. Çünkü Su hayattır!. Su yaşamaktır!. Su sağlıktır!. Su
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vatandır! ve topraktır!. Su insanın ta kendisidir.. Su görmektir, bakmaktır
okumaktır ve bilmektir. Öğrenmektir. insan olmak insanca yaşamak demektir
su...Çünkü,. İnsanoğlu felsefe yapar örneğin; dünyada az olan şey kıymetlidir
diye. Öyleyse kör at da azdır oda mı kıymetlidir? gibi akıl yürütmenin yarattığı
sonuçlar bugün sanki evrende çok olan şeylerin önemsizliği veya kıymetsizmiş
gibi eş değerlendiriliyor gibi tezat yaratıyor… Zira Susuzluk insanın ve yaşamın
kısacası insanlığın yok olması demektir. Bütün bunlara rağmen çevre felaketi
yaşıyoruz. Su sosyolojisi zamanla ilişkili olarak çözümlenmeli en önemli
dayanağı iletişim psikolojisi ve etkileşim olmalıdır… Hiç düşündünüz mü? Su
olmasa insan nasıl yaşar? ve dünyanın hali nasıl olur? Bir şahsın yaşadıkça
memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden
sonra gelecekler için çalışmasıdır…diyen büyük önderimiz Atatürkün
ifadesiyle ÇÜNKÜ YAŞAM TEHLİKEYE DÜŞER!!
BİREY ÇEVRE VE TOPLUMSAL İLİŞKİLERDE İLETİŞİM VE
ALGILAMANIN ÖNEMİ ÇEVREBİLİMİN DAYANAKLARI
Günümüzde en önemli sorunların başında insan ilişkilerinin
çözümlenmesi bağlamında insana hangi faktörlerin etki ettiği ve bu bağlamda
algılama yetileri ve boyutlarının etki düzeyi bağlamında davranışlarını da açığa
çıkardığı görülmektedir. Özellikle bu hususun önemine binaen Ege
Üniversitesinde ders programı içine aldırdığımız “çevre psikolojisi” konusunun
öneminin toplumsal bir bilinç haline getirilmesi gereğiyle başta öğrencilerimize
ve gerekse gelecek kuşaklarımıza aktarılmasını yararlı gördük. İletişim ve çevre
etkileşimin algılanması, bireylerin farklılıklarının olması yanında, kullandıkları
dilin ulusal kurucu etki gücüne ve gerçeğine dayandırılarak daha da önemlisi
sembolik mücadeleleri sona erdirerek özellikle çevre bağlamında toplumların
yüksek ideallere ve koruma güdüsünü temsil eden hedefe yönelmesiyle
mümkün olabilmektedir. Aslında bu süreci işletmek ve bu yöntemle birbirimizi
daha iyi anlayarak ve bireysel ilişkilerimizin içinde sakladığımız “kalıplaşmış
tutumlarımızın” ağlarından kurtularak ruhsal derinliklerimizde sakladığımız
“gizli, hüzünlü veya karanlık” yönlerimizi yeşil doğanın ve çevrenin olumluluk
içeren etki düzeyinin arttırılarak insanlarımızı aydınlatmak zorundayız. Çünkü
korkularımızın derinliklerine inmek ve onların sebeplerini bularak onları
yenmek kısacası eylem ve düşüncelerimizden hatta önyargılarımızdan
kurtulmak zorundayız. Çevreyle ilgili eylem ve faaliyetlerimizde toplumsal
bütünlük içinde algılamamız gereken çevre ve insan ilişkileri büyük önem taşır.
Çevre ile kurulacak iletişimin psikoljik süreçlerinin bilimsel temellere
dayandırılarak sosyolojik bir bakışla kolektif hale getirilmesi bir çevre
politikasıyla ancak mümkündür. Aslında bütün bu faaliyetler belli bir fiziki alan
üzerinde gerçekleşir. Çünkü toprak, bina, sokak, orman, deniz ya da gökyüzü ile
insanlar birlikte yaşarlar. Denizlerin içindeki canlılar ve yer yüzündeki
hayvanlar alemi(fauna), toprak üstündeki bitki tür ve çeşitler(flora) ve insan hep
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birlikte bir “ekosistem” oluşturur. İşte bu açılardan “insan ve çevre ilişkisi” son
derece önemli ve de gereklidir(Bkz. Tuncay, 2007).
Sokağa itilen çocuklar ile şiddet ilişkisi ve sosyal sorumluluk projelerinde
öncelikler adlı çalışmamızda belirttiğimiz hususlar da aslında çevre sorunlarının
ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle ülkemizde yaşanan devasa
sorunların başında kentleşme başta buna bağlı gelişen iç ve dış göç hareketleri
ile hızlı nüfus artışı gelmektedir. Bu bağlamda aile yapısı ve birliğinin
erozyonu, yasal yaptırımların yetersizliği ile dördüncü kuvvet sayılan medya
programları tarafsızca halka bilgi vermeden popüler kültür oluşmakta bu ve
benzeri projelerin bilimsel tartışmaları tarafsızca yapılmadan, zarara yönelik
boyutları düşünülmeden yapılmak istenilmesi toplumda algı yanılsamasına
neden olmaktadır. Bu süreç sonucunda ileride sorun oluşturması muhtemel
olabilecek projeler kararlara dönüşmektedir. İşte bu sürece yönelik oluşturulan
projeler “ikna” önceliğini ortadan kaldırdığından toplumda kutuplaşma sürecine
dönüşmektedir.
Bu ve benzeri konularda vatandaşların ilgi ve bilgileri artırılmalı moral
değerleri ile katılımları meşru biçime de dönüştürülmelidir. Sonuç olarak
özellikle ülke geneline hitap edecek projelerde mutlaka üniversiteler öncü rol
oynamalıdır. Sivil toplum örgütleri ve bu yönde söz sahibi odaların düşünce ve
görüşleri de kesinlikle alınmalıdır. Böylece eğitim kurumları ile iş yeri ve çevre
ilişkisi mutlaka kurulabilmeli, merkezi yönetim faktörü ile birlikte yerel
yönetimler geliştirilmeli, çevre ve yapılaşmaya yönelik kontroller kapsamında
ele alınmalıdır. Kısacası siyasal, sosyal ve kurumsal katılımla birlikte öngörülen
projeler uzun bir süre bilimsel gerekçelerle tartışılmalı bilim kurullarında
üniversitelerde siyasal eğilim ve yönelimlerden uzak ele alınmalı, yapı denetim
modelleri de ortaya konulmalıdır. Kısacası gelişmiş toplumların uyguladığı gibi
tüm kurum ve kuruluşlar birlikte eşgüdümlü çalışmalı, yerel yönetimler ve
medya bu konulara duyarlı olmalı, merkezi iktidar dahil yerel yönetimlerde
vatandaşların istek ve talepleri önerileri de raporlanarak kimsesizlik ve
çaresizlik algısının oluşması mutlaka önlenmelidir.
İşte böylesine geniş bir alanın insana ve topluma daha da doğrusu
insanlığa aktarılabilmesi büyük önem taşıyor. İşte bu husus “iletişim ve
etkileşim” ile “algılama” gündeme gelir. Ohalde birey ve toplum için
vazgeçilmez alan olan “çevre” karşımıza çıkar. Bu çalışmamızın temel kavramı
haline gelen çevre ortak alanımızın en değerli kavramıdır. Çünkü insanın doğal
olarak bulduğu, yapay olarak geliştirdiği ya da istemesek de tahrip ettiği tüm
yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için ekosistem olarak adlandırdığımız
flora-bitki, fauna-hayvan varlığı tür ve çeşitliliğinin bulunduğu, canlı ve cansız
tüm varlıkar, olay ve olgular ile etkileşim içinde olduğu eylemsel ilişkilere
yönelik fiziki, sosyal, doğal ve yapay alanlar ve mekanlardır. İşte bu çevrenin
içinde toprak, su, hava gibi vazgeçilemez yaşamsal kaynaklar, flora olarak
adlandırdığımız yaşamsal alanın ayrılmaz parçası bitki örtüsü ve varlığı ile
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fauna yani hayvan varlığı büyük önem taşır. Bütün bunların yanında yaşamsal
süreçlerimiz içinde elde ettiğimiz “örf, adet ve değerler” vardır. Sonuç olarak
böylesine göz kamaştıran bir dünya ve büyük bir devinim içinde olan evren
vardır. Bunun yanında yanlış uygulamalarla bu düzeni sarsacak faaliyetlerle
bireyleri bezdiren “doğal sistemi sarsabilecek veya bozabilecek” planlamalar da
gündeme gelmektedir. Birey burada yöneten ve yönetilen ile nasıl bir ilişki
kurmalıdır ki “doğal düzenin” devamı ve tahribata yenik düşmeyen politikaların
saptanmasında söz sahibi olabilsin. İşte burada en önemli konu ve ileri
sürdüğümüz toplumsal hayatın işlemesinde anahtarımız şudur: “iyi bir yönetim
iyi bir denetimle” mümkündür. Bunun yolu da mademki demokrasilerin
vazgeçilmez unsurları siyasal partilerdir o halde irade tabana yani millete
burada siyasi partilerin üyelerine dayanan sistem olmalıdır. Kısacası “1996
yılında doktora konusu yaptığımız “Parti İçi Demokrasi ve Türkiye” adlı
doktora tezimizde kararların tabandan tepeye doğru alınmasını engelleyen yapı
olarak ele aldığımız partilerin “lider sultası” dediğimiz tek adam rejiminden
kurtarılması kaçınılmazdır(Bkz. Tuncay, 1996, Gündoğan Yayınları, Ankara).
ÇEVREBİLİMİ AÇISINDAN KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE
İLETİŞİMİN ÖNEMİ VE ALGILAMA İLİŞKİSİ
Birey ve toplum arasında yöneten ve yönetilenlerin demokratik nizamı
oluşturabilmesinde öncelikle karar alma süreçlerinin doğru işletilmesi ve ülke
vatandaşlarının eğilim ve yönelimlerinin belirlenmesi gerekiyor. Toplumsal
bütünlük içinde algılanan çevre ile ilgili eylem ve faaliyetlerde kurulacak
iletişim öncelikle vatandaşın değerini, aynı zamanda gelişmiş demokrasi
standardını buna bağlı çağdaşlığı ve refahı temsil eder. Çünkü değerler
manzumesi içinde vatandaşın iradesi başta katkı ve çabalar kısacası iradelere
dayalı emekler vardır. Demokratik sistemler içinde bunun artırılması, doğru
bilgilere dayalı bir iletişimin kurulması bunun etkileşime dönüştürülmesi devlet
hayatı içinde kararların başarı şansını artırır. Aslında yeteneklerin yarıştırılması,
toplumsal beklentilerin karşılanması, daha da önemlisi korku ve kuşkuların
ortadan kaldırılması birey ve kurumların olduğu kadar öncelikle devletin ve
yönetenlerin görev alanı içindedir. İşte bu soruların cevaplandırılabilmesi için,
insan davranışlarını etkileyen temel çevre elemanlarının ilkinin psikoloji
ikincisinin de sosyoloji ilminden yararlanarak çözmemiz gerekiyor. Zira siyaset
psikolojisi bireyin davranış setleriyle siyaset sosyolojisi de toplumsal davranış
ve kitle psikolojisiyle sorun çözme yöntemlerine cevap aramaktadır. Böylece
duygu, düşünce eğilim ve yönelimlerin kolektif bilinç bağlamında davranış
setlerine dönüştürülebileceği mümkün hale gelebilecektir. İşte bu süreç bizlere
sosyalleşme konusunun da önemini ortaya koyar. Duverger bu nedenle “global
bir topluluk ya da grup üyelerinin çoğu birlikte yaşadıkları toplumun norm ve
değerlerinin bir kısmını yadsırken, diğer bir kısmını da kabullenir”(Bkz.
Duverger, 1975).
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Aslında özellikle sosyal ve psikolojik ihtiyaçların karşılanabilmesi için
toplum içinde yaşamak olay ve olguları anlamak ve kamuoyunun taleplerini de
çözümlemek için gereklidir. İşte bu nedenle çevre etkileri araştırılması istenen
nötr bir değişken değildir. Bu açıdan bakıldığında keskin bir ifadeyle bir
projenin yani Kanal İstanbul’un ne söylenirse söylensin mutlaka yapılacağını
her şeye rağmen açıklayan iktidar sahiplerinin bu projeye bağlı arsa alımlarını
“yabancılar almasın diye biz satın aldık demesi endişe vericidir(Bkz. FOX Tv.
Haberler, 21.01.2020).
Aslında bu açıklamalar ışığı altında baktığımızda insan taşıma
kapasitesiyle kamusal bilincin örtüştürülmediği de görülür. Bu aynı zamanda
hem görevi üstlenenler ve hem ihtiyaçlar hiyerarşisi açısından da
değerlendirilebilir. Çünkü aşırı nüfus artışı, su ve toprak kullanımı hatta
çölleşme, esas olarak doğal örtü ve kaynakların sürdürülebilir bir çevre
olgusuyla örtüştürülebilmesi öncelikle yönetenlerin etik değerleri ve kamusal
bilincini gerekli kılmaktadır. Bu bakımdan sosyo-ekonomik örgütleşme
açısından özellikle artan çevre sorunları hakkında kurum ve kuruluşların olduğu
kadar vatandaşların ve bu alanda otorite sayılacak üniversitelerin yani bilim
insanlarının da gerek fikir ve düşünce ve gerekse önermelerinin de dinlenmesi
gerekiyor. Bu bağlamda İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu bu konu
ile ilgili çok önemli bir cümle ve hukuki açıdan olduğu kadar vicdani duygu ve
düşünceleri ifade eden “Kanal İstanbul’a karşı işlenmiş suçtur” açıklamasında
bulunuyor. Bu cümlelerin yanında aynı televizyon programında Rusya Uzmanı
Aydın Sezer ise “önemli bir saptamayla Kanal İstanbul’un Ticari Karşılığı da
yok diyor(Bkz. Durakoğlu ve Sezer, Halk Tv., 13.01.2020).
Devleti yönetmek Türklerin en belirgin özelliklerindendir. Birlik
beraberlik esas olup kararlar da ortak alanın ortak diliyle alınmasını sağlar. Bu
eski Türk devletlerinde de böyledir. Örneğin Bilindiği gibi en eski çağlardan
bugüne kadar, bütün toplumlar ve toplumları yöneten hükümdarlar, devlet
işlerini görürken, danışmak, istişare etmek, alıp uygulayacakları kararları
topluma benimsetmek, alınacak neticelerin sorumluluğunu paylaşmak, en doğru
olanı yapmak ve benzeri sebeplerle danışmanlar edinmek ve daha önemlisi
kurullar oluşturmak ihtiyacını hissetmişlerdir. Günümüzde temsili parlamenter
sistemle en gelişmiş seviyesine varan bu olgu, gerek Batılı gerekse Doğulu
toplumlarda kökü en eski çağlara uzanan bir geçmişe de sahiptir(Bkz.
Seyitdanlıoğlu, Türk Tarihi, 2015). İşte bu nedenlerle ekolojik sistemin
devamlılığını dikkate alan değişim yönetimi bağlamında bir yaklaşımı da
dikkate alan, denetim ve yönetimi de geliştirilecek insan ve çevreyi düşünce ve
çözümleme sistematiği içinde stratejik planlamaların yanına bilim insanlarını ve
alanında yetişmiş uzmanları da tüm projelere katmak katılımlarını sağlamak
gerekmektedir(Bkz. Tuncay, 2001). Özellikle kent ve çevre sorunlarında hem
psikolojik ve hem de sosyolojik açılardan karar alma süreçlerinin toplumsal
talep ve beklentilerinin de temsil edebilmesi kaçınılmazdır.
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Çevre hakkı çağdaş ve demokratik bir talep olarak mutlaka yöneten ve
yönetilenlerin ortak katılımı ve kararlarıyla sağlanabilmelidir. İşte bunun yolu
devlet yönetiminde strateji çalışmalarının öneminde yatar. Çünkü strateji her
hangi bir kurumun burada partilerin amaçlarını ve misyonunu gerçekleştirmek
için, uygulanabilir alternatiflerin belirlenmesi ve uygulanabilir olan alternatifin
seçilmesi işlemidir. Zira “stratejik planlama şu anda alınacak kararların geleceği
ve etki düzeyleri yanında sonuçlarıyla da ilgilenir(Steiner, George Albert’ten
aktaran H. Çoban, Syf.100). Bu cümlelerden hareketle son yıllarda buna benzer
çalışmaların yapıldığı da görülüyor. Örneğin Kadriye Burcu Yavaş’ın Kent
Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yükselişi ve Türkiye’de Kullanım
Alanları çalışmasında şunları belirtiyor: “Son yıllarda teknolojilerin de hızla
gelişmesiyle birlikte diğer disiplinlerde olduğu gibi planlamada da yardımcı
teknik araçlarının kullanımı artmıştır. Bu araçlardan en sık kullanılan Coğrafi
Bilgi Sistemleri(CBS)dir. Mekânsal verinin toplanması, saklanması, analize
hazır hale getirilmesi bunun sonucunda ortaya çıkan ürünün görselleştirilmesi
bu yöntemle yapılıyor. Diğer yandan 1980’li yıllardan sonra özellikle iletişimsel
ve stratejik planlama odaklı bir yaklaşım ile çeşitli aktörlerin bu planlama içinde
katıldıkları da görülüyor(Bkz. Yavaş, Syf.559-575).
Bir diğer günümüzde yaşanan acı bir örneği bu bağlamda vermek
gerekiyor. Ekolojik tarım ve turizm amaçlı oniki köy maden sahası içine
alındığı Fatsa’da yapılan siyanürlü altın arama ruhsatının ondört yıl daha
uzatıldığı, yerleşik köy halkının karşı çıkmasına rağmen verimli tarım
alanlarının yok edildiği bu beş yıllık sürede 15 köy, 729 dönüm tarım
alanı,1140 dönüm ormanlık alanın yok olduğu belirtiliyor. Vatandaşlar son
sözlerini şöyle bitiriyor: Bunun Türkçesi, Allah’ım benim evimi ve benim
hakkımı sen koru. Şeklinde ifade ediyor, Prof. Dr. Haluk İyidoğan ise İstanbul
için rezerv alan olarak ayrılan “hayati plan” çöpe mi atıldı çöpe mi atıldığını
soruyor ve ne yazık ki “kâğıt üstünde” kaldı diyor(Bkz, İyidoğan, Fox Tv.
22.01.2020 Haberler).
Son olarak devlet adamı olmanın “insana özgü” ve yaşadığı topluma iyi
bir örnek değer olduğunu belirtmeliyiz. Siyaset uğruna bir milleti kertelere
bölmek hizmet etmek değil o ülkeyi zaman diliminde adeta yok etmek
olasılığını da ortaya çıkarabilir. Bu bağlamda 1966 yıllarında devlet adabını
göstermesi açısından rahmetli Süleyman Demirel’in her ne kadar eleştirilse de
devlet adamlığı başta mensubiyet bilincine yönelik hitabet gücünü ve
kucaklayıcı “devlet adamı” dilini özlediğimizi de belirtmeliyiz. Şöyle ki “ 1965
seçimlerine girerken, Türkiye’nin meselelerini iki mühim kısımda mütalaa
etmiştik. Bunlardan birincisi “Milletçe el ele vermenin bir milli barış, bir huzur
devri açmanın, iğbirar, nefret, kin yerine kardeşlik, muhabbet ve sevgiyi ikame
etmenin zaruri yetiydi. Geçen 6 aylık devrede “milletimizin bekası ve
devletimizin atisi için, fevkalade zaruri olan bu hususa büyük bir dikkat ve itina
göstermişizdir. Bugün huzurunuzda beyan ve ifade etmek isterim ki birlik ve
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beraberlik içinde ve bir arada yaşamanın zaruretine inancımız aynı şekilde ve
kuvvetle devam etmektedir. Güzel yurdumuzda güçlü, itibarlı olmak; Büyük
Türk Milletine yakışan budur”(Bkz. Süleyman Demirel, Seçim Konuşmaları(2)
AP, Genel Merkez Yayınları:28, 1966). Günümüz siyasetçilerine son derece
yararlı bir örnek. Tarih asla affetmez. Ama kaybeden daima ne yazık ki ilkeler
ve vatandaşları olur. Bu makale yazıldığı zaman diliminde çok acı bir doğa
olayını yani ülkemiz Malatya ve Elazığ kentlerimiz depremi yaşadı ülkemiz.
Öncelikle hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet ve kalanlarına başta yüce Türk
milletimize de baş sağlığı dileriz. Bu konunun önemine binaen çeşitli televizyon
kanallarında programlar yapıldı. Farklı üniversitelerden farklı bilim adamları ve
farklı mesleklerden kişiler katıldı. Bu kişilerden Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Prof. Dr.
Güven Kıymaz, Doç. Dr. Bülent Kaypak katılarak farlı açılardan görüş ve
düşüncelerini açıkladılar. NTV Tv de çeşitli açılardan ele alınan bu ve benzeri
programlar oldukça dikkat çekti.
Doğu Anadolu fay hattının aktifleşmesi bağlamında gelişen programda
deprem felaketinin oluşum süreçleri ve etki etme dereceleri anlatılarak “Kuzeey
Anadolu fay hattının da aktifleşmesinin izlenmesi bağlamında İstanbul Uyarısı”
da yapıldı. Deprem ihmali affetmiyor başlığı altında gözle görülür düzeyde
düşük kalitede beton kullanıldığı da belirtildi. Ülkemizde yaşanan Doğu
Anadolu fay hattının aktifleşmesi sonucu Elazığ ve Malatya’da meydana gelen
depremlerde 38 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 1607 yarılımızın olduğu
kaydedildi. Ortak bir kanaat olarak böyle bir depremin İstanbul’da olması çok
daha vahim sonuçları doğurabileceği de belirtildi. Depremden çok önceden
başlayan bu çalışmamızın içeriğinin kapsam açısından da genişletilmesinin
siyasal ve kurumsal yönetimler başta toplumsal ve bilimsel bir görev bilinci
içinde aktarılması ülkemize de bilimsel bir katkı olarak düşünüldü(Bkz. NTV,
26. Ocak 2020 Akşam 21,Sondurum Programı).
Mikdat
Kadıoğlu’nun
konuk
olduğu
Cengiz
Özdemir'in
moderatörlüğünde gerçekleşen “İmza' programında” Türkiye’de ve dünyada
afet yönetimi ile acil durum yönetiminde de dile getirildiği gibi “afet yönetimi”
büyük önem taşır. Bize göre bu husus asla politika konusu da yapılamaz. Bu
bağlamda ülkemizde meydana gelen Resmi rakamlara göre 17 bin 480 insanın
hayatını
kaybettiği
17
Ağustos 1999 da
meydana
gelen
Marmara Depremi yönetenleri düşündürmeli politik arka plana yönelmeden
bilimsel ve insani vasıfları önceleyerek “afet yönetimi” hususuna önem
vermelidir. Bu deprem gerek büyüklük ve gerekse etkilediği alan ile sebep
olduğu maddi kayıplar açısından da son yüzyılın en büyük depremlerinden biri
olarak nitelendirilmekte ve de kayıtlarımızda bulunmaktadır. Bu alanda
meydana gelen yangın veya trafik kazası gibi olaylar da acil durum yönetimi
içindedir.
İstanbul 1999 yılı depremi sonucu AFAD kuruldu. Kuruluş aynı
zamanda Kanun ve yönetmeliklere girdi. 1999 dan dan sonra sıranın
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Marmara’da olduğu biliniyordu. Türkiye’de farkındalık var ancak eyleme
geçemiyoruz. Davranış değişikliğimiz oluşturulamıyor. Depremle ilgili
konuşmalarında Afet Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, depreme ne kadar
hazırız, Türkiye'de ve dünyada afet yönetimi ne durumda, afet toplanma alanları
güvenli mi? ve yeterli mi? gibi önemli afet nedir depreme ne kadar hazırız onu
tartşmak çocuklarımıza öğretmek ve aktarmak gerekiyor. Deprem, sel, kaya
düşmesi ve yangın gibi benzerleri veya daha farklı konulara hocalarımızın
anlatması ve genç kuşaklara öğretilmesi gereklidir. Tehlike ve riskleri görmek
ve ortadan kaldırmak gerekiyor. Afet bilimini ölçtüğümüzde çok fazla bir şey
bilmiyorlar. Sosyologlar psikologlar işin içine girmeli. Afete hazırlık haline
gelmelidir. Tatbikatlar yapılmalı eğitim kurumları özenle üzerinde durmalıdır.
Korku filmi gibi bir şey olur İstanbul depremi olursa. Bunun için eğitim
hazırlıkları yapılmalıdır. Acil durum hatları kurulmalıdır. Örneğin toplanma
alanları park ve bahçeler değildir. Tam tersine kamu binaları, okullar ve önemli
kapalı binalar olmalıdır.(Bkz. Mikdat Kadıoğlu, EKOTÜRK Programı, 8 Ekim
2019).
Bu alanda önemli çalışmaları olan Mikdat Kadıoğlu toplumda bilinç
oluşturma ve önlem alınmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Afet
yönetim uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İstanbul en kötüsüne
hazırlanmalıdır!. Çünkü Marmara Denizi'nde yaklaşık 174 kilometre kırılmamış
fay olduğunu ve en kötü senaryonun 7,5 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini
söyledi. Kadıoğlu ''Afet yönetiminde en kötü senaryo nedir? En kötü senaryo
alınır ve ona göre hazırlık yapılır'' Bu bağlamda Prof. Dr. Kadıoğlu özellikle
Marmara’daki fay kırılırsa 7,5’in üzerinde deprem olacak açıklamasını yaptı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı
ve Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Tekirdağ
Namık Kemal Üniversitesi'nde 'Afet Affetmez' konulu konferansta önemli
konulara değindi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile Namık Kemal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve çok sayıda öğrencinin izlediği konferansta
konuşan Prof. Dr. Kadıoğlu, İstanbul'da yaşanabilecek depremin üzerinde
durdu: "Deprem anında insanlar travma geçirdiği için ne yapacağını bilemiyor.
O yüzden insanlar donup kalıyor. İnsanların yarısı da şuursuzca kaçışmaya
başlıyor. Şimdi gel burada tatbikat yapalım desem kaç kişi yapar. İşte problem
bu tatbikattadır. 'Ay hocam mini etek giyiyorum burada yatamam.' Öbürü takım
elbise ile gelmiş o da yatmıyor. E sizi deprem eşofmanla mı yakalayacak?
Tatbikat yapıyorlar. Rahat olun bu bir tatbikat işinize bakın diyorlar. Böyle
tatbikat mı olur?" eleştirisini yaptı İstanbul’da olması muhtemel bir deprem ile
ilgili olarak; İstanbul'da fay denizden geçiyor, şanslıyız diyerek; Marmara
Denizi'nin içinde bir fay yattığını belirtmiş; "Yaklaşık 174 kilometre bir uçtan
Şarköy'e kadar kırılmamış bir fay var. Böyle burada aslanlar gibi yatıyor. Şu
parçası 1776'da kırılmış. Şu parçası 1509'da kırılmış. Bu 1902'de bu da 1999'da
kırılmış. Bu fay her an kırılmayı bekliyor. Aslında var ya İstanbul'da şanslıyız.
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İstanbul'da fay denizden geçiyor. Bu bir şanstır. Arkadaşlar bu fayla ilgili 4 tane
senaryo var.
Bu fay nasıl kırılacak? Küçük bir parçası mı kırılacak? Şurası mı, burası
mı yoksa hepsi birden mi kırılacak? Afet yönetiminde biz pek fayla kafa
yormayız. Afet yönetiminde en kötü senaryo nedir? En kötü senaryo alınır ve
ona göre hazırlık yapılır. Bu fay kırılırsa 7.5'in üzerinde bir deprem olacak
şeklinde konunun öneminin anlaşılmasını belirtmiş ve bunun bir ucu da size
dokunuyor diyerek bilinç oluşturulup tedbirlerin alınmasının gereğini ortaya
koymuştur.
Çünkü böyle bir 1509 depremi eskiden olduğu zaman Mısır'dan bile
duyulmuştur. 1509 Yani böyle bir deprem Almanya'dan bile duyulacak diye
bekleniyor." Diyerek bu hususun öneminin altını çizerek konuşmalarına şöyle
devam ederek tamamlamıştır. Kırmızı tulumlu adamlar depremzede olacak
açıklamasında bulundu. Prof. Dr. Kadıoğlu, deprem olduğu zaman büyük
yanılgılar yaşandığını ifade ederek, "Şimdi en büyük yanılgı deprem olduğu
zaman 'Kırmızı tulumlu adamlar gelecek anında bizi kurtaracak.' İstanbul'da bir
deprem olduğu zaman, bu kırmızı tulumlu adamlar, polisler, itfaiye, ambulans
hepsi afetzede olacak. Bunların yakınları da afetzede olacak. Yani böyle
olmayacak. Bu bir illüzyon. Şimdi arkadaşlar bir gerçek risk var. Bir de bizim
algıladığımız risk var. Aradaki fark çok önemli bizim o farklı küçültmemiz
lazım" diye konuştu Şeklinde yaklaşımları oldukça önemli ve dikkate
alınmasını da gerektirmektedir(Bkz Kadıoğlu, Tekirdağ Üniversitesi Deprem
Konferansı;11 Şubat 2020).
Ne hazindir ki ele aldığımız bu makalede ileri sürdüğümüz tezlerimizde
ne denli haklı olduğumuzun yanında üzüntü duyduğumuz da anlaşılmalıdır.
Çünkü her yöneticiler geçicidir. Ancak bu ülke ve vatandaşlarımız inşallah
ilelebet bu bayrağın altında güvenle yaşayacaktır. Ülkemizin sorunları aynı afet
yönetimi gibi konularda toplum tabanına indirilmesi gerekiyor. Bu aynı
zamanda ülkemizin geleceği için bir seferberlik sayılır. Bilimsel toplantıları
yani sempozyumlar yapılmadan birkaç kişinin öne çıkarması sonucunda ısrarla
ele alınan “Kanal İstanbul” gibi bir projenin tüm detayları ele alınarak öncelikli
olup olamayacağı da irdelenerek kamuoyu tarafından da geniş bir kabulle
desteklenip desteklenmediğinin ortaya konularak hayata geçirilmesi ülkemize
bir büyük kazanç olacağı ikna ile ancak ortaya konulmalıdır. Oysa görülen
şudur ki haftalardır tartışılan bu husus sadece projeyi değerlendirenleri değil
tam tersine doğuracağı sonuçlar açısından tüm vatandaşlarımızı
ilgilendirmektedir. O halde en demokratik olanı yönetme erkini kime verdiyse o
erki alanın tekrar asil olana dönmesi ve konuyu sorması demokrasi
prensiplerindendir. Kaldı ki bu alanda eğitim alan, bir kurum ve kuruluşta
çalışan ve görev yapanların da fikirleri önemlidir. Yüz yüze görüşmemizle yerel
yönetimlerde görevli harita mühendisi Lütfi Ünal önemli bir ihtimali şöyle
özetliyor: Kanalın geçeceği alanların ağaçlandırılmış ve yeşil alan
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olmamasından ötürü, herhangi bir doğal afette toprağın tutunabileceği köklerin
olmaması çok daha kötü sonuçlar da doğurabilir(Bkz. Ünal Güzelbahçe
Belediyesi, 28.01.2020).
Özellikle son haftalardan beri basın ve televizyonlarda ele aldığımız ve
izlediğimiz bu konular son derece tartışmalıdır. Tüm televizyonlarda NTV,
CNN, HABER TÜRK, FOX, HALK TV, TELE1 Haberlerinde ve tartışmalarda
izlediğimiz çok sayıda bilim insanı bu yatırımın yanlış olacağını vahim sonuçlar
doğuracağını da ileri sürmektedirler. Bu kişiler arasında Prof. Dr. Roch Stein,
Haluk Özener, Ali Pınar, Doğan Kalafat, Şerif Barış, Hasan Sözbilir, Bülent
Özmen, Şener Üşümezsoy, Mustafa Toker ve Süleyman Pampal ve Naci Görür
gibi alanında önemli çalışmaları bulunan bilim insanları genel olarak “Kırılma
zamanı geçmiş ise sekmenler mutlaka sorun oluşturur fay hatlarında. Bu
nedenle İstanbul kanalının yapılması düşünülen Kuzey Anadolu fay hattında
telafisi asla mümkün olamayacak gerek siyasi ve ekonomik ve gerekse insan
hayatı ile ilgili olduğu kadar sosyolojik, psikolojik ve uluslararası dış politika
yönünden telafisi mümkün olamayacak “ulusal güvenliğimiz” bağlamında da
incelenmelidir. Çünkü bugün olmasa da çok ileri tarihlerde büyük sorunlar
oluşturabileceği hususu Türk Dış Politikası açısından da düşünülmelidir”
denilmektedir(Bkz. 24/25.01 2020 Haber Kanalları).
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 26.01.2012 tarihinde Deniz Haber. Com’a
yaptığı bir açıklamada ise şu düşüncelerini açıklamış, Kanal İstanbul ile ilgili
olarak aşağıdaki noktalara değinmiştir: Karadeniz ile Marmara’yı bir kanalla
birleştirme fikrine farklı yaklaşarak, bu projenin İstanbul yerine Karasu ile
Gölcük arasında olmasını Anadolu Ajansa açıklayarak önermiştir. Jeoloji
uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Karadeniz ile Marmara’yı bir kanalla
birleştirme fikrine daha farklı yaklaşarak, kanalın İstanbul yerine toprağı kazı
yapılmaya uygun olan Karasu ile Gölcük arasında olmasını önerdi. Jeoloji
Mühendisleri Odası, İstanbul Üniversitesi ve İBB tarafından İstanbul
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde düzenlenen “İstanbul’un Büyük
Mühendislik Projeleri ve Jeolojik Etkileri” konulu sempozyumda en çok Kanal
İstanbul tartışılmıştı.
Recep Tayyip Erdoğan ise Başbakan olduğu Nisan 2011’de açıkladığı ve
yaklaşık 10 milyar dolara mal olacağı hesaplanan “Kanal İstanbul” projesinde
152 milyon metreküp hafriyata karşılık, kaba inşaatı için 7 milyon 875 bin
metreküp beton kullanılması gerekecek. 40-50 kilometre uzunluğunda, 25 metre
derinliğinde ve 150 metre genişliğinde düşünülen kanal için 1 milyon 395 bin
ton demir kullanılacağı öğrenildi. Panelde konuşan uzmanlar, Kanal İstanbul’un
hayata geçirilmesiyle, kentin doğasının tahrip edileceğini ve uluslararası
gemilerin, İstanbul Boğazı’ndan ücretsiz geçiş yapıldığı için burayı tercih
etmeyeceğini belirtmiş ve şu şekilde düşüncelerini ileri sürmüştür : Eğer
“Mutlaka gerekliyse...”: Kanalın açılmasının planlandığı bölgelerde toprak ve
kaya yapısının hiç uygun olmadığını söyleyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy
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Karadeniz’den Marmara’ya 50 kilometrelik dümdüz bir hattın da
kazılamayacağını öne sürmüştür. Diğer yandan sulak alanların da içinde olduğu
doğal ve yumuşak alanların takip edilmesiyle kanal açılabileceğini belirtirken,
Silivri’den açılacak kanalın jeolojik engellerden ötürü çok zor koşullarda
yapılacağını vurgulamaktaydı. Şener Üşümezsoy Karadeniz ile Marmara’yı
birleştirme konusunda ısrarcı olunacaksa bunun Sakarya ile Kocaeli arasında
olmasını önerdi. Üşümezsoy şunları söyledi: “Karadeniz’den Marmara’ya bir
kanal açılacaksa, jeolojik ve morfolojik olarak bize en uygunu, doğanın verdiği
alandır. İstanbul’da deprem riski taşıyan kırılmamış tek fay, Kumburgaz
çukurunda yani Büyükçekmece ile Silivri arasındaki 35-40 kilometrelik faydır.
Oysa Karasudan açılacak kanal Söğütlü üzerinden Gölcük’e uzanabilir.
Böylece toprağı kazıya daha uygun bir alanda çalışarak daha az masraf ve
“güvenlik elde” edilebilir. Kanal açmaya uygunluğu yamaç duyarlılığı ve
toprağın yumuşak olmasıdır. Silivri’den çıkan kanal Istıranca nedeniyle büyük
yarmaya neden olur. Büyükçekmece bölgesi ise heyelanlar içindedir ve çok
yüksektir. Gerçekten bir kanala mecbursak Sakarya’da topografik eğim sıfır
düzeyindedir. Toprak yapısı da uygundur. Tek dezavantajı, tarım arazisi
olmasıdır. Kalın bir alüvyon olduğu için çabuk kazılabilir, temel kayaları
derinde kaldığı için kolayca aşılabilir şeklinde önerilerini açıklamıştı. Sızıntı
olursa yandık!: Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet
Atalık ise, 50 kilometrekarelik tarım alanının Kanal İstanbul ile kullanılamaz
hale geleceğini, bunun balık göçlerini, iki deniz arasındaki sıcaklık ve tuzluluk
değişimini de etkileyeceğini belirtmiş; Atalık Karadeniz’e kıyısı olan diğer
ülkelerin de balık stoklarındaki değişiklik üzerine diplomatik sorunların da
çıkarabileceğini vurgulamıştır.
Diğer yandan Atalık, “İstanbul’da tarımın yapıldığı bölge, kanalın
geçirilmek istendiği yerdir. Yeraltı sularının yoğunluğu da Silivri’dedir. Şayet
Kanal’da sızıntı olursa yeraltı sularını kullanamaz hale geliriz, kurulacak şehir
kuzeyde olursa orman arazileri, güneyde olursa tarım arazilerini kaybederiz.
Kanal gemiler tarafından şayet tercih edilmez ise Formula 1 pisti örneğini
yaşayabiliriz şeklinde bu önemli konulara dikkat çekmiştir. Bu açıklamaların
dışında daha farklı bir başka görüşünü ise Prof. Dr. Şener Üşümezsoy şöyle
belirtmektedir. Deprem büyüklüğü ile şiddeti farklı olduğunu aktaran
Üşümezsoy, “Fay ne kadar derinde olursa o kadar büyük alan yırtılır. Derinlik
büyüdükçe fayın uzunluğu da büyüyor. 10 kilometrenin altındaki fay
tehlikelidir” açıklamasında bulundu. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy son olarak
“İstanbul'da bu yüzyıl için büyük bir deprem olmayacağının altını çizdi. Ancak
gelecek yüzyıl için ise tüm fayların kırılacağı bilgisini de bilim dünyasına ve
basına aktardı(Bkz. Üşümezsoy, Tv100, 31. Ocak 2020; DenizHaber.com;
26.01.2012).
Bu açıklamaların aksine Prof. Dr. Ahmet Ercan ise “Türkiye’deki fay
hatlarının tamamının harekete geçtiğini ilk kez görüyorum” , “tüm faylar
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hareketlendi” diyerek 2020 yılının bizim için “deprem yılı yaşayacağız” diyerek
ilgilileri ve kamuoyunu uyardı(Bkz. Ercan, Korkutan Uyarı, 3. Şubat.2020,
Korkusuz Gazetesi). Son olarak devlet hayatımızda oldukça büyük bir katkısı ve
etkisi olan emeği geçen devlet adamlarımızın da bu ve benzeri projelerde
görüşleri ve önerileri alınmalıdır. Halk Tv. Ceviz Kabuğu programına katılan
Ahmet Ercan ve Hüseyin Çelik günümüzün en önemli sorunlarının başında
toprak ve iklim biliminin olduğu bu verilerin ışığı altında bilimsel önceliklerle
çözümlerin aranması gerektiğinin de altını çizdiler(Bkz. Ceviz Kabuğu
Programı, Halk Tv. 07.02.2020).
TBMM Başkanlarımızdan büyük hukukçu ve devlet adamı Hüsamettin
Cindoruk ise oldukça anlamlı ve dikkate alınması gereken bir saptamayla tarihe
not düşüyor. Türkiye Cumhuriyeti ne yazık ki bugün adeta “Anayasasız bir
devlet” gibidir diyor ve de ekliyor: Toplum hayatında “İtibar devlete aittir,
şahsa ait değildir” Bunun için acilen parlamenter sisteme geri dönülmeli
iktidarların sadece büyük Türk milletine ait olduğu bilinmelidir(Bkz.
Hüsamettin Cindoruk, Tele1 Sedef Kabaş, Halk İçin programı, İstanbul).
Bizce bunun anahtarı ise doktora tezi olarak ele aldığım Parti İçi
Demokrasi’den geçmekte siyasal katılım açıklık ilkesi içinde yürütülmesi
gerekmektedir. Çünkü bugün ne yazık ki lider sultası olarak adlandırdığımız
siyasal yapı tek kişinin yönetme erkini tamamen uhdesine alıp yürütmekte
olduğu siyaset literatüründe görülmeyen bir biçimde toplum iradesi de
kilitlenmektedir. Bu rejimde haber alma özgürlüğü başta açıklığı ifade etmesi
gereken basın dördüncü kuvvet olmaktan çıkarak iktidar partisinin tekelinde
zarar görme korkusu içinde olduğundan “yandaş medya” olarak
adlandırılmaktadır. İşte böyle bir sosyal ve siyasal doku içinde farklı fikirlerin
ortaya çıkamayacağı; sadece çıkarları örtüşen kitlelerin yan yana gelebilecekleri
apaçık görüldüğünden siyasal sistem açısından depolitize olarak adlandırılan
ortam oluşmaktadır(Bkz. Tuncay, Parti İçi Demokrasi ve Türkiye, Gündoğan
Yay.1996).
Son olarak devletimizin kurucusu büyük Atatürk’ün Balıkesir
Nutkundaki sözlerinde bahsederek devlet aygıtının başında bulunanların nasıl
davranması gerektiğini görüyoruz. Efendiler! Camiler birbirimizin yüzüne
bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler, söylenenleri dinleme
ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini
düşünmek, yani birbirimizin görüş ve düşüncelerini almak için yapılmıştır.
Millet işlerinde her ferdin zihninin başlı başına faaliyette bulunması lâzımdır.
İşte biz de burada din ve dünya için, geleceğimiz için her şeyden önce
hâkimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi
düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum.
Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet
fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Bundan
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dolayı benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica
ederim(Bkz. Atatürk, "Balıkesir Hutbesi", 7 Şubat 1923).
SONUÇ
Çevrebilim ile “suyun ve toprağın” ki burada vatan toprağının önemi
açısından kamusal alanda karar alma süreçlerinde iletişimin temel yaklaşım ve
dayanakları açısından özellikle de önemsediğimiz sorunların yönetenler
tarafından mutlaka dikkate alınması gereği vardır. Bu bağlamda Özellikle
kamusal alanda kurulan İletişim çağdaş normlara ulaşabilmek için bazı
değerlerin oluşturulmasını da gerekli kılar. İşte bu bağlamda “İlgi, Bilgi, Sevgi”
üçgeni içinde anlama ve dinleme bağlamında doğru bir iletişim etkileşim ve
karar alma süreçlerini olumlu sonuçlar üreterek geliştirir. Bu iktidarın
etkinliğini ve yetkinliğini de ortaya koyar. Özellikle politik bireyin kendisini
tanıtması ve tanımlaması ancak çevresiyle uzlaşma yeteneği ve ilgi düzeyini
arttırmaktan geçer. İnsanın tüm yaşamı boyunca, psikolojik olarak varlığını
karşısındakilere sözlü ya da sözsüz bildirmek ve yaşayan bir varlık olarak fark
edildiğinin de kendisine bildirilmesini beklemek yönünde “psikolojik” açılardan
“sosyolojik” bir ihtiyacı da vardır. Bu bağlamda iletişimin temel yaklaşımları da
ortaya çıkar. Bunların başında gelen en temel esası kısacası iletişimin en temel
kural olarak ele aldığımız sözcüklerin başında “insan ve doğa” ile “vatan
sevgisi” gelir.. Şiddet, kavga ve hırçınlık ile buna bağlı gelişen aldatıcı ve
yanıltıcı inkâr edici sözlü davranışlar ilkel bir tartışma biçimidir.
Özellikle iletişim psikolojisi içinde yer alması gereken değerleri yok
sayarak ötekileştirici bir dil ile konuları tahrif ederek sadece politika adına
gündemde tutmak asla doğru değildir. Bugün özellikle yöneten erki
kazananların listesinde bulunması gereken başlıca sözcükler ve taşıdığı değerler
ülkemizin içinde bulunduğu sosyal, siyasal, ekonomik ve eğitime yönelik milli
sorunlardır. Bu bağlamda bugün denizler, göller, akarsular, psikolojik
örüntülerle, sosyolojik mensubiyet bilinci ve buna bağlı oluşan ilgi, bilgi,
katılım ile demokratik yönetim olgusun yeniden çağdaş biçimde tanzimi gereği
karşımıza çıkar. Burada en önemli hususu büyük Atatürk bir konuşmasında
şöyle ortaya koyuyor: “Efendiler, ne ben ve ne siz şahıslarımız üzerinde
vaziyetler ihdasına kalkışmayalım. Biz hepimiz o suretle çalışalım ki,
kuracağımız şey milli bir müessese olsun. Bu da millete terbiyei siyasiye
vermekle olur.”(Bkz. Bal, 2009, Truva Yayınları, İstanbul).
Ne yazık ki özellikle temsil etme yetkisini kazananların “ dil, tarih ve
kültür” üçgeni içinde gelişen bu öngörüyü oluşturan temel kurala uymadıkları
sadece kendi düşünce ve programları paralelinde tek merkezli kararlar aldıkları
görülüyor. Türk halkından gerçekleri gizleyen ve oy devşirmeye yönelik bir
davranış sergiledikleri yönünde toplumda geniş bir kanaata sebep olunmaktadır.
Oysa aslında düzenli ve düzeyli bir iletişim” etkileşim olup, değerler
manzumesi içinde milletimizin kucaklaşmak istediği çağdaşlık olmalıdır.
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Akarsularımız, göllerimiz, topraklarımız kısacası çevremizi doğrudan
ilgilendiren tekrar gündeme sokulan “kanal İstanbul” sadece maliyetleri
açısından değil; tam tersine gelecek zaman diliminde yaratması muhtemel olan
sorunlar açısından da irdelenmelidir. Bilimsel ölçeklerle iklim su ve toprak yani
tarım alanlarımız ile denizlerimizi ilgilendiren projenin siyasal rejimimiz içinde
sadece karar alıcıları değil; bilakis birlikte yaşayan vatandaşlarımızı da
ilgilendirir. Tüm kurum ve kuruluşların başta üniversitelerin öneri, istek ve
taleplerini de dikkate alarak farklı görüşleri içeren geniş çapta siyasal katılım ve
iradenin katılım ve katkının aranması mutlak zorunludur. Çok acil olmayan
böyle bir projenin dikte edilerek yapılmak istenmesi asla doğru değildir. Bu
projenin kamuoyunda geniş çapta, bilim dünyası başta bu alanla ilgili tüm
tarafların katılarak zararların ne olacağı anlatılmadan dikte edilerek
yürütülmesini çok sakıncalı buluyorum(Bkz. Baydur, Halk Tv.15. 01. 2020).
Demokrasi sadece yönetenin karar alma sürecini tarif edemez. Birlikte
yaşayan vatandaşlarımızın da çevre sorunlarıyla ilgili ortaya çıkabilecek
tahribatları önlemek ve de çevreyi kurtarabilecek farklı düşünce ve
önermelerinin de dikkate alınarak çevre tahribatlarına meydan vermemesi
açısından siyasal kararlara mutlaka katılması gerekiyor. Bu husus “Batı
Demokrasilerinde Siyasal Katılım ve Açıklık İlkesi” başlığı ile yüksek lisans
tezimizde ele alınmış ve Ortadoğu Amme İdaresince basımı talep edilmiştir.
Demokrasileri tanımlayan ana unsurların başında “açıklık” ve “katılım”
geldiğine göre, ülke yönetimlerini elinde tutanların yanında kurum ve
kuruluşların çevre örgütlerinin, üniversitelerin, sendika ve odaların da görüşleri
mutlaka alınmalıdır.
Özellikle kent ve çevre sorunlarında hem psikolojik ve
hem de sosyolojik açılardan karar alma süreçlerinin toplumsal talep ve
beklentilerinin de temsil edebilmesi kaçınılmazdır(Bkz. Tuncay, 1989, SBE
Yayını, İzmir).
Çevre hakkı çağdaş ve demokratik bir talep olarak mutlaka yöneten ve
yönetilenlerin ortak katılımı ve kararlarıyla sağlanabilmelidir. Ancak bu
yönetenlerin dikte edici kararlarıyla değil bilakis “stratejik planlamalarla bilgi
toplumunun planlı bir geçişini içermeli ve demokratik teamüllerle bilimsel
yaklaşımlar ve muhalefetin de katkısı ve önermeleri dikkate alınmalıdır. İşte
bunun yolu devlet yönetiminde strateji çalışmalarının öneminde yatar. Çünkü
konumuz içinde belirttiğimiz stratejilerin mutlaka izlenmesi gerekiyor.
Özellikle devleti yönetenlerin stratejik planlamalara bağlı amaçlarını ve
hedeflerini gerçekleştirmek için, uygulanabilir alternatiflerin seçilmesi
kamuoyunun da görüş ve katkılarının alınarak ikna edilmesi kaçınılmazdır(Bkz.
Çoban, Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş, 1997,İstanbul).
Zira” Kanal İstanbul” ile ilgili yüksek katılımlı sempoyumlar, bilimsel
toplantılar ve bu konuda ehil kurumlardan raporlar alınıp alınmadığı hususunda
toplumun bilgilendirilmesi üniversitelerin ortaklaşarak vereceği raporlarla
hayata geçirilmesi hem verimlilik açısından ve hem de siyaset bilimi açısından
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son derece gerekli bir zorunluluktur. Zira “stratejik planlama” şu anda alınacak
kararların doğru veya hatalı olup olmadığı yolunda gelecek nesilleri de
etkileyecek endişe verici bir proje olarak vatandaşlarımızca algılanmakta süreci
dikkatle izlemekte bu projenin doğuracağı sonuçlarından dolayı da yakın ilgi
duymaktadır. Bu bağlamda Aralık 2014 tarihinde Çevre Şehircilik Bakanlığı;
Kentsel Dönüşüm Çalıştayı yaparak olumlu bir adım atmış gerekçesini de şöyle
ifade etmiştir. “Sosyo-kültürel açıdan, ekonomik açıdan, mimari ve şehir
planlaması açısından, hukuki açıdan diğer açılardan konunun uzmanlarını daha
da önemlisi akademisyenler ve alanında yetişmiş bürokratlar ile uygulayıcılar
kısacası tüm muhatap ve tarafları muhtelif platformlarla bir araya getirerek en
doğru planlamayı, en doğru uygulamayı ve oluşabilecek sorunların saptanması
ve çözümlerini tartışmak gerekiyor. İşte gerçekleştirmiş olduğumuz bu Çalıştayı
ile yukarıda belirtilen amaca mütevazı bir katkı sağlayacağını ümit ediyoruz”
ifadeleri bizce de bir değer ifade etmektedir. (Bkz. Kentsel Dönüşüm Çalıştayı,
Aralık, 2014).
Diğer yandan farklı jeolojik bozulmaların yanında yapımı sırasında
doğurması muhtemel sorunların da oldukça yoğun olacağı bunların başında yedi
yıl boyunca on bin hafriyat kamyonun İstanbul trafiğinde görüleceği ve kentin
ruhsal yapısına ve yaşam kalitesine olumsuz etki yapacağı da ifade
edilmektedir(Bkz. Fox Tv, Haberler, 16.01.2020). Bütün bu olumsuz vatandaş
tarafından destek görmeyen süreç on binlerce dilekçeyle itirazların yanında
uzmanlarında uyarılarına ve yargıya taşınacağı belirtilmesine rağmen Kanal
İstanbul ÇED raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandığı
görülmektedir. Oysa Türkiye’de yaşayan kent plancıları ya da araştırmacılar
için İstanbul gibi bir dünya kentine sahip olmak önemli bir olanak ya da
ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığı yeterince değerlendirdiğimiz ise söylenemez...
Aslında bu büyük kentlerde daha derinden çözümlemeler olanaklı hale
gelir(Bkz. Tekeli,1927-1985; sf. 21- 83; İstanbul ve Ankara için kent ulaşım
tarihi kitabı).
Bu kentlerin tarihi dokusu ve değeri ölçülemeyecek değerdedir. Onun
için her ses ve öneri dinlenmeli ve değerlendirmeye alınmalıdır. Aksi halde
tarih hiç kimseyi affetmez. Kısacası demokrasi prensiplerinden uzak bir siyasal
tutum takınılması muhalefetin görüşlerinin dinlenmemesi ve göz ardı edilerek
tek merkezden kamuoyunun şekillendirilmesi dördüncü kuvvet dediğimiz
basının da bir ikisinin dışında yanlı tutum izlemesi karar alma süreçlerini
etkilemektedir. Siyasal sistemin parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı
sistemine geçilmesi bu rejime yönelik uyumsuzluk algısını oluşturan
değişimlerin yanında hızla artan sorunların bu ortamda yaşandığı görülmektedir.
Ayrıca plansız ve çevre kirliliklerine neden olan kentleşmelerin öne çıkardığı
yeni “denetimsiz yönetimlerin” ve hatta “basın tekeline” dönen haberleşme ve
kamuoyu oluşum süreçlerinde halkın katılımı da azaldığından giderek çevre ve
kent dengesi de bozulmakta çarpık kentleşmelerin, çevre tahribatının da hızla
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artığı görülmektedir. Doğal örtüyü ve doğal kaynakları dikkate almadan hızla
artan nüfusun oluşturduğu rant beklentisine yönelik gelişen arazi kapatmaları en
yüksek düzeyde olan ve asla maddi kaygıları olmayacak düzeyde Berat
Albayrak gibi yönetenlerin ailesinden olan bir kişinin 2012 yılında “yabancılar
almasın düşüncesiyle satın alındığını gülerek açıklaması asla etik olarak
görülemez. Buradan şu sonucu da çıkarmak mümkündür. Demek ki Katarlıların
da alacağı önceden biliniyormuş. Diğer bir incelenmesi gereken husus
“Kentleşme ve Çevre Master planları” dikkate alınmadan yapılaşmaya
açılmasının düşünülmesi burada bulunan tarım alanlarının ve yemyeşil arazi ve
ormanlarımızın da tehlike altına gireceği yönetenlerce öngörülmelidir. Bu
makale yazılırken meydana gelen ki dünyada hızla artan örneğin Avustralya’da
had safhaya ulaşan “çevre felaketleri” nin benzerleri şimdilerden
düşünülmelidir. Çünkü çok geniş bir alana ulaşan bu yangınlar dünyamız için
de büyük bir endişe kaynağıdır. Diğer yandan gerek kıyılarda veya gerekse
deniz içlerinde hızla artan çöp sel atıklarla kirlenen denizlerimiz ve
akarsularımız koruma altında değildir.
Ülkemizin çok çeşitli bölgelerinde ve denetimden uzak yerlerde örneğin
Karadeniz tepelerinde doğal örtü hızla tahrip edilmekte kaçak yapılar hala
sürdürülmektedir. Kaçak yapı faaliyetleri ile haksız kat artışları kısacası çarpık
kentleşme sonucu imar yönünden haksız kazancın yanında “görüntü” kirliliği ek
olarak kalabalık kentlerin oluşturduğu “gürültü” kirliliği açısından olduğu kadar
suç teşkil edecek birçok olayların vukuu bulması muhtemel olan “güvenlik”
açısından da sorunludur. En az bunun kadar önemli bir diğer konu ise
ülkemizdeki tarihsel, kültürel ve kentsel mirasımızın korunması, geliştirilmesi,
değerlendirilmesi ve çağdaş yaşamla bütünleşmeleri, kültür politikalarımızın
önemli hedeflerinden birini oluşturmaktadır. Bu değerleri korumanın, ona sahip
olan toplumun bir yaşam biçimi haline gelmesi; ancak korumaya yönelik
bilgilenme, ilgilenme ve bilinçlenmenin hem düşünce ve hem de davranış
setlerimizle gerçekleşmesi ile olabilir. Son olarak bu sürece önce yönetenler
uzlaşma sağlayarak uyacak sonra vatandaşlar da demokratik bir hak olarak
denetleyecektir. Çünkü “iyi bir yönetim iyi bir denetimle mümkündür”. Sorunu
burada görüyoruz. Ya bu eylemleri denetleyenler yani yönetenler yaparsa? Halk
tabiriyle işte o zaman “yandı gülüm keten helva ”sözü ortaya çıkar. Tarihi kent
dokularının, kültürel ve doğal mirasımızın korunması ve gelecek nesillere
taşınabilmesi için gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformdaki
deneyimlerin aktarılması, geleneksel mimarimizin bugünkü kentlerimize ve
mimarimize katkılarının belirlenmesi kaçınılmazdır. Kent dokularını koruma
konusunda yasal, yönetsel ve uygulamaya dönük sorun ve önerilerin
irdelenmesi ve bu konuda yerel yönetimlere düşen sorumlulukların tartışılması,
korumaya yönelik çeşitli yaklaşımların ve önerilerin geliştirilmesi, koruma
konusunda yeni politikaların belirlenmesi gerekiyor.
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Bu bağlamda 8-11 Şubat 2002 tarihinde Antalya/Kemer'de "Türkiye'de
Tarihi Kent Dokularının Korunması ve Geleceğe Taşınması Sempozyumu"
düzenlendiği görülüyor. Söz konusu sempozyumun bugüne kadar yapılan diğer
sempozyumlardan farkı, katılımcı kitlesinin yoğunluğu ve katılımcı
yelpazesindeki meslek grupları da çeşitliliğidir(Bkz. T,C. Kültür Bakanlığı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Yayını: 2933).
“3G” prensibi olarak “görüntü, gürültü ve güvenlik” sorunlarını yan yana
geleceğe taşıyan özellikle günümüzde gündeme gelen saptamalarımız
tarafımızdan ileri sürülen “yalnızlaşma, yabancılaşma ve yozlaşma” üçgeninde
oluşan davranış setlerine yönelik farklı algılanan bölgeler olgular, değerler,
ütopik yani hayali düşünceler veya düşünce kısırlığı ve yanılsaması oluşmakta;
ne yazık ki milli yani “ulusal mensubiyet” bilincimizin temeli sayılan sosyoloik
millet olgusu içinde olması gereken kavramsal bütünleşme bağlamında vatan ve
topraklarımızla ilgili karar alma süreçlerinde düşünme payları gelişmediğinden
vatandaşlarımızın en azından bir bölümünün üzülerek te olsa kararlarda dışarıda
kaldığı görülmektedir. Böylece ulusal mensubiyet bilincimizin temsili olan milli
duygu ve düşüncelerimize dayalı kararlarımız da ne yazık ki giderek
törpülenmektedir. Oysa özgürce yaşadığımız bu vatan topraklarında her türlü
proje ve buna yönelik yatırımlar, ulusumuzun kalkınma refah ve mutluluğunu
temsil eder. Bu yönde gelişen mutluluk ise toplumun tümünü kapsar. İşte bu
nedenlerle toplumsal refah açısından da zaman yönetimi “uygun zaman, uygun
mekân ve uygun dil” prensipleri çerçevesinde işletilmelidir. İktidar
mensuplarının 2014 yılında yapmış olduğu bir toplantı daveti son derece
önemlidir. Özetle Çalıştayı ve amaçlarını kısaca belirtecek olursak; Büyük
medeniyet yürüyüşümüzün köşe taşlarından ve şehirlerimizin yeniden inşa
süreci faaliyetlerinden “Kentsel Dönüşümü” konu edinen çalıştayımızı 20.
Aralık 2014 tarihinde İller Bankası Ankara Macun köy tesislerinde
gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
Büyük bir medeniyetin varisleri olarak son bir asırda iyi bir sınav
veremediğimiz de bir gerçektir şeklinde belirtiyor. Emanetçisi ve mümessili
olduğumuz maddi ve manevi değerlerimizi korumada, güzel vatanımızı imar ve
inşa etmede, uzun yıllara sari ihmallerimizi telafi etmek üzere başlatılmış olan
yeniden ülkemizi ihya ve çağdaş ve güvenilir imar hareketinin, topyekûn
kalkınma ve bir millet olarak yeniden ayağa kalkma hareketinin de bir unsuru
ve de özellikle de gereği olarak “Kentsel Dönüşüm” ile ilgili çalışmalarını her
yönüyle ele almak ve tüm detayları ile irdelemek gerekiyor. Sosyo-kültürel,
ekonomik ve sosyal “bizce hatta siyasal açılardan” da mimari tarz ve şehir
planlamaları bağlamında çok daha da önemlisi hukuki açıdan olduğu kadar
demokratik bir uzlaşmayı da sağlayarak ve diğer önerilmesi muhtemel açılardan
konunun uzmanlarını da bu eylem ve işlemlere mutlaka katmak gerekiyor. Daha
da kapsamlı düşünecek olursak iktisadi yatırımlar ve mimari yapılar ile
sosyoloji ve psikoloji ile çok daha önemsediğimiz çevrebilim üzerinde
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çalışmaları ve tecrübeleri olan kişiler ile heyetlerin oluşturulması esas olmalıdır.
Diğer yararlı olabilecek akademisyenler ile alanında yetişmiş bürokratlar ve
uygulayıcılar kısacası tüm muhatap ve tarafları muhtelif bu ve benzeri
platformlarla bir araya getirerek en doğru planlamayı, en doğru uygulamayı
ortaya koyabilmek için sorunların saptanması ve çözümlerini tartışmak
gerekiyor. İşte gerçekleştirmiş olduğumuz bu “çalıştay” ile yukarıda belirtilen
amaçlara mütevazı bir katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. (Bkz. Çevre Şehircilik
Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Çalıştayı, Açılış Konuşması, Aralık 2014).
Şu halde yukarıda sözü edilen çalıştaydaki açılış konuşması son derece
haklı ve övgüye değerdir. Çünkü önceden test edilemeyen düşünülmeden
tartışılmadan alınan kararlarla başta topraklarımız olmak üzere; çevre ve orman
alanlarımız, akarsularımız ve de denizlerimiz kent kültürü oluşumlarının
göstergesi saydığımız bilgi ve haber aktarımı kısacası “zaman yönetimi” içinde
oydaşıma sağlanması oldukça önemlidir. Kanal İstanbul projesi bu bakımdan
büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya kalabileceğimiz yönünde farklı kurum
ve alanında uzmanlığı bulunan bilim ve kurumsal uygulama odaklı kişilerden
olumsuzluk taşıyan yanlarının da olduğu, telafisi mümkün olamayacak
sorunların oluşabileceği farklı yönlerden de kamuoyuna ısrarla belirtilmektedir.
Kaldı ki TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin sosyal
medyaya düşen haberi ve açıklamaları oldukça korkutucudur. Çünkü “Kanal
İstanbul “un belirlendiği alanda “BOR” madenlerinin dünyada %70 inden
fazlasının o bölgede olduğu, Etibank’ında yabancılara çok düşük fiyatlarla
satılacağı ve böylece bu madenle çalışması kesinleşen araçların piyasalara
gireceği bunun da ülkemiz için çok büyük bir zarar ve hatta Avrupa ile
bağımızın dahi böylece koparılacağı da ileri sürülmektedir. Bu hususun
özellikle yönetenler tarafından test edilmesi ve buna yönelik projelerin
meclislerin demokratik işleyişinin ortaya konulması ülkemizin geleceği
açısından çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü demokrasi her şeyden önce
çağdaş bir yaşam biçimidir. En belirgin özelliği toplumcu ve özgürlükçü
olmasıdır. Bu nedenle kişisel ve sınıfsal yönetimlere karşıdır. Birlik, dayanışma,
duygu ve düşünce ayrılıklarına saygı en büyük yaşam güvencesidir
demokrasilerin de nedeni ve temel amacı budur. Hukuk devletinde kanunlar
geçerlidir. Keyfilikten uzak kişiselliğin olmadığı hukuk çerçevesi içinde
devletin yönetiminde günümüzde kamuoyunu kilitleyen “kanal direnişi” de bu
bağlamda tüm vatandaşları öncelikle de İstanbullularındır. Bu kişisel bir aidiyeti
temsil edemez, tüm ulusu ilgilendiren bir konudur(Bkz. Yekta Güngör Özden,
“Ötelenen meclis örselenen demokrasi”, Gündem Sözcü,10 Şubat 2020).
Demek ki demokratik prensiplere göre özellikle yöneten erki elinde
tutanların öncelikli bir görevi muhalefeti dinlemek ve ikna edebilmektir.
Meşruluğun temelinde sadece alınan oy değildir. Farklı olarak ortaya çıkan
farklı fikirleri dinlemesi bu yöndeki gelişmelerin içinde ileri sürülen tüm
konuları test etmesi toplumsal yarar açısından da gereklidir. Aidiyet bağı olan
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tüm vatandaşların asgari müşterekte ikna edilmesi ve farklı görüşleri de
dinlemeleri bir siyasal ve kurumsal görev olduğu kadar siyasal etik olaraktan
gerekiyor. Ortaya atılan bir “proje” karşısında farklı duygu ve düşünceleri hatta
farklı önermeleri bulunanları da “ikna etmesi” gerektiğini demokratik davranış
adına kabul etmelidir. Rahmetli Süleyman Demirel bazı yatırımlarda ve
kararlarda muhalefet partilerinin ayağına giderek onlara bilgi verip desteklerini
de isterdi. Onun için “barajlar kralı” adı verildi kendisine. Tarih en doğru
analizi ve yargıyı ortaya koyar. Sonuç olarak özellikle yönetenlerin “ortak
alanın ortak dili” olduğunu, mutlaka hatırlamalarının yanında; daha kapsamlı
toplantılar, paneller ve konferanslar hazırlayarak öncelikle karşı çıkan eleştiren
grupları ikna etmesi yanında toplumu aydınlatma ve rahatlatma hatta ortaya
atılan projeye sahiplik ölçüsünün artırılması bağlamında görevli olduğunu
mutlaka ortaya koyabilmelidir.
Zira demokrasilere yakışan böyle bir süreci başlatabilmesi hususunu
“toplumsal dayanışma ve “ulusal bütünlük” açısından da gerektirmektedir.
Tam tersine öngörülen yatırım veya projelerde muhalif seslerin de katkısı ve
yararı olabileceği bunu isteyerek ve severek yapabileceği devlet yönetimlerinde
asla akıllardan çıkarılmamalıdır. Yöneten ve vatandaş olduğu kabul edilen her
sese kulak asmalı farklı düşünceleri ve önerileri değerlendirip kamusal faydayı
demokratik bir davranışı temsil eden ödev olarak gerektirmektedir. İşte bundan
dolayı “Çevre ve İnsan ilişkisi” son derece önemli bir konudur. Karar alma
mekanizmalarını ellerinde tutanlar her konuya ve düşünceye karşı saygılı
olmalıdır. Çünkü kendilerini seçen halka karşı sorumlulukları vardır. Bu
sorumluluğu duyarak mutlaka az sayıda bile olsa karşı çıkanların öneri ve
fikirlerini dinlemeli, iknaya ve katılmaya davet edebilmeli, halkın iradesine az
sayıda bile olsa büyük değer ve önem vermelidir(Bkz. Tuncay, Çevre Master
Planlamalar ve Yeni Bir Kent Modeli, 2011,Almanya, ABD). Son deprem
felaketimizde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet dileriz. Kanal İstanbul’u
bir kez daha düşünüp fayda zarar prensibi yanında gereklilik varsa eğer ittifak
esas alınmalıdır.
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ADLİ COĞRAFYA VE HARİTALAMA
İlknur BAKIR ÖZBİLEK
İ.Hamit HANCI
ÖZET
Coğrafya yaşadığımız dünyayı ele alan, yeryüzünü, insanı mekânı ve
çevreyi bir arada araştıran değerlendiren bilim dalıdır. Suç, işleyeni ile işlendiği
mekân açısından coğrafyanın içinde değerlendirilir. Coğrafi teknolojiler ile
harita üzerine aktarılan bilgiler analizlerin de görselleşmesini sağlar.
Anahtar kelimeler: Adli Bilim, Coğrafya, Suç, Haritalama

FORENSIC GEOGRAPHY AND MAPPING
ABSTRACT
Geography is a branch of science that deals with the world we live in
and investigates the earth, human space and environment together. Crime is
evaluated within the geography in terms of the perpetrator and the place where
it is committed. The information transmitted on the map with geographic
technologies enables the analysis to be visualized.
Key words: Forensic Sience, Geography, Crime, Mapping
GİRİŞ
Toplumsal bir varlık olan insanın, yaşadığı sosyal düzen içinde hukuk
kuralları ile yapılması yasaklanmış ve yapılması durumunda devlet tarafından
ceza veya güvenlik yaptırımları ile karşı karşıya kalan fiillere suç denilmektedir
(1). Suçun unsurlarından biride işlendiği zaman ve mekân olup, suç üzerinde
incelemeler yapılırken sosyal ve mekânsal özelliklerde ön plana çıkmaktadır.
Coğrafya insanlar ile yer/mekân arasındaki ilişkiyi neden sonuç ve dağılım
ilişkisine bağlı olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Yer ve insanlar arasındaki
ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur(2). Kısaca insan, mekân ve zaman
özelliği suçun coğrafya konusu içinde yer almasına neden olmuş ve
coğrafyacılar tarafından incelenmesini de zaruri kılmıştır(3). Adli coğrafya;
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suçun işleyeni, mağduru, işlendiği yer ve işlenme zamanı ile insan ve mekân
ilişkilerini adli yönden inceleyen bilim dalıdır.
İşlenen suçlar için mekânsal dağılım incelendiğinde anlamlı sonuçlar elde
edilebildiği görülür. Bu nedenle suçların nerede, ne zaman ve neden dolayı
meydana geldiğini analiz ederken bölgelere göre hangi suçların işlendiği,
demografik veriler ile suçların nedenleri arasındaki bağ, mekânlar ile suç tipleri
arasında olası ilişki suçla mücadele yöntemlerinin gelişmesinde oldukça önemli
bir kaynak oluşturabilir. Elde edilen veriler haritalar üzerine işlenerek suç
haritaları oluşturulur.
Oluşturulan bu haritalar emniyet güçleri ve suç analizi ile uğraşan
uzmanlara grafiksel açıklamalar sunar. Vatandaşın güvenliğinin sağlanmasında
daha etkin bir koruma hizmeti sağlanır. Üzerinde suçun gerçekleştiği olay
yerlerinin basitçe adreslerinin tutulduğu haritalar bile polis için yoğunlaşılması
gereken bölgeleri işaret edebilir(4).
SUÇ VE COĞRAFYA
Suç kavramında coğrafi etkenler ile sosyal, siyasal, ekonomik, fiziksel ve
psikolojik koşullar arasındaki etkileşimden kaynaklanan bir olgu olup suç
olayında tezahüründe coğrafi mekân oldukça önemlidir. Bilimsel PolislikKriminalistik suçluların belirlenmesi için kullanılan çeşitli bilimsel verilerin
araştırılmasında uygulanmasında Coğrafya bilimi ve haritalamadan
faydalanılmaktadır(5).
Suçun coğrafyanın konusu içinde yer alması; işlendiği mekân, zaman,
suçu işleyen ve bu suçtan etkilenen tüm tarafları gibi unsurlardır. Suçun insana
ve belirli bir mekâna ait olması nedeniyle insan ve mekân ilişkilerini inceleyen
coğrafyanın içinde yer almasına neden olur (6).
Verileri analiz ederken suçu anlamak ve sorunu çözümlemek için nerede
gerçekleştiği, nasıl bir dağılım gösterdiği, neden belirli alanlarda arttığı veya
azaldığının açıklanması gerekir. Coğrafya bu analizleri gerçekleştirip
cevaplarını yorumlayacak bir bilim dalıdır(7). Ayrıca bu konuda coğrafyacılar
tarafından yapılmış çeşitli çalışmalar (Dutt, Noble, Sharma,1985, Nelson,
Bromley, Thomas,1997,2001, Bromley, Nelson,2002, Dutt, Pomeroy,
Wadwha,1998, Craglia, Haining, Signoretta,2001, Harries,1973 vb) yer
almaktadır.
Halkın güvenliğinden sorumlu birimler için öncelikle suç işlenen coğrafi
mekânların her yönüyle tanınması, sosyal ve ekonomik şartlarının bilinmesi
gerekmektedir.
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SUÇ ve HARİTALAMA
Suç haritaları; suçun işlendiği yerler, saatler, günler ve suç tipleri gibi
verilerin toplanması ve bu bilgilerin haritalar üzerinde dijital olarak gösterilmesi
işlemidir(8).
Bugün suç analizi, şiddet analizi, suç tahmini, yangın müdahalesi vb. suç
haritaları birçok bilim dalı tarafından yapılan suç çalışmalarında
kullanılmaktadır(9). Haritalar suç ile oluştuğu alanlar arasındaki ilişkiyi görsel
ve tematik olarak ortaya çıkarmakta ve analiz edilmesine katkı sağlamaktadır.
Analizler suçun artma, azalma ve arazi kullanımına bağlı dağılımına yönelik
sonuçlar ortaya koymak için yapılmaktadır. Elde edilecek sonuçlar suçu
önleme, gerçekleşen olayların aydınlatılması ve azaltılması yönünde güvenlik
birimlerinin o bölgelerde önleyici tedbirler alacak çalışmalar yapmasına destek
olacaktır.
Suç haritalarının kullanımının adli çalışmalara yaptığı katkılar;
-Strateji geliştirme,
-Güvenlik elemanı ve kaynak planlaması yapılması,
-Bölgelere göre yoğunlaşan suçlarla mücadele imkânı, sosyolog ve
psikologların da devreye girmesiyle suç davranışlarına yönelik inceleme ve
çözüm üretilmesi,
şeklinde sıralanabilir(8).
HARİTALAMA ve CBS
Suç ve suçun meydana geldiği mekanla ilgili olarak suçları önleme,
suçluyu tespit etme ve yakalama gibi değişik çalışmalarda kullanmak için 18.
yy’dan beri suç haritaları üretilmektedir. Zamanla teknolojideki gelişmelere
bağlı olarak suç haritalarının yapımı değişmiş ve artık Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS) ortamında yapılmaya başlanmıştır.
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS); Yaşadığımız dünya üzerinde sosyal,
ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümü için mekâna ve konuma dayalı
olarak kullanıcılara karar verme noktasında yardımcı olmak üzere, büyük
hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi,
mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren
donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünü olarak
tariflenmektedir (Şekil 1) (10).
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Şekil 1. CBS’nin yapısı
Coğrafi bilgi sistemlerinin en karakteristik özelliği, yeryüzündeki
objelerin veya olayların konumlarının harita üzerine aktarılabilmesi böylece
birbiriyle olan bağlarının görselleştirilebilmesidir. Gerçek dünyadaki objeler
(ev, yol, dağ vb.) belirlenen kriterlere göre ölçeklenerek topografik arazi modeli
oluşturulur, CBS içinde nokta, çizgi, alan veya hacim olarak depolanır(11).
Verinin konumu belli kriterlere göre sınıflandırılmış alanlarla, topolojik,
adres olarak, coğrafi/dik koordinat ağı ile veya kod numaraları ile belirlenir.
Objelerin konumsal doğası, onların şekilleri ile açıklanır. Gerçek dünyadaki
objelerin sunumu bu şekillerin noktasal, çizgisel, alansal veya hacimsel objeler
olarak özetlenmesi ile yapılır (Şekil 2)(12).
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Şekil 2. Coğrafi bilgi sistemleri ortamında suç haritalamasında veri modelleri.
Suç haritalama alanındaki kriminal çalışmalarda suç ve suç mahalli kritik
rol oynar. Suç mahalli ile alakalı veriler lokasyon tabanlı (şehir planı, sokaklar,
yollar, vb.) ve popülasyon tabanlı (nüfus miktarı, mahallin yaş ve cinsiyet
dağılımı, eğitim seviyesi, gelir miktarı, vb.) olmak üzere ikiye ayrılabilir. Suçun
kendisi ile alakalı veriler ise suçun işlendiği yer, toplam miktarı, tipi ve ne
zaman işlendiği gibi bilgileri kapsamaktadır.
Sonuç olarak; Adli Bilimlerin multi disipliner yapısı içinde Coğrafya
bilimi de yerini almaktadır. İlerleyen teknoloji coğrafi unsurları haritalar
üzerinde işlenebilen bilgiler haline getirmekte böylece suçun analizi ve çözüm
üretilmesinde önemli bir enstrüman haline getirmektedir.
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CREATION AND EVOLUTION OF THE NEW FEMALE
CHARACTER CORDELIA GRAY IN P.D. JAMES’S AN UNSUITABLE
JOB FOR A WOMAN
Yasemin YAVAŞLAR ÖZAKINCI
ABSTRACT
P.D. James’s An Unsuitable Job for a Woman belongs to the detective
fiction genre and is a significant cornerstone as a representative of the new
woman concept and also reflecting the features of the second wave feminist
movement. P.D. James creates a female detective, Cordelia Gray, to experiment
with the formulations of detective fiction and to establish a new woman
character, moving away from the stereotypes to find her way both in life and her
profession.
Keywords: P.D. James, Cordelia Gray, new woman, detective fiction
P.D. JAMES’İN KADINLARA GÖRE DEĞİL ROMANINDA YENİ
KADIN KARAKTER CORDELİA GRAY’İN YARATIMI VE EVRİMİ
ÖZET
P.D. James’in Kadınlara Göre Değil eseri dedektif romanı türüne aittir
ve yeni kadın kavramının temsilcisi olması ve aynı zamanda ikinci dalga
feminist hareketin özelliklerini yansıtması bakımından önemli bir kilometre
taşıdır. P.D. James Cordelia Gray adlı kadın dedektif yaratmakla hem
dedektif romanı türünün formülleri üzerinde deneyler yapar, hem hayatta ve
mesleğinde yolunu bulmak için stereotiplerden uzaklaşan yeni kadın
karakterini inşa etmeyi hedefler.
Anahtar Kelimeler: P.D. James, Cordelia Gray, yeni kadın, dedektif
romanı
P.D. James’s An Unsuitable Job for a Woman is a prototype of modern
female detective fiction. In the seventies, woman stereotypes transform due to
the changes the achievements of the second wave feminist movement. Creation
of the character Cordelia Gray in P.D. James’s novel is signalling and reflecting
a change of perspective due the post-war social environment and progressive
development of the feminist movement. P.D. James creates the character
Cordelia Gray, who is a revolutionary female detective for the time. Thus James
manages to transgress the borders of traditional characters and stereotypes, as
well as to play with the formulations of the genre.
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Detective fiction is marked as a male oriented genre, and female writers
have to face the difficulties in the writing process. It is controversial that some
female writers try to trace feminist ideas in their fiction but cannot escape
serving the existing system and the male dominated ideology because of the
limits of the genre. Klein indicates the basics of the genre, drawing attention to
the intentional and/or unintentional use of power which is shaped by the
principles of the existing system, and eventually affecting every layer of private
and public life:
Consequently, the feminist detective winds up supporting the existing
system which oppresses women when she re-establishes the ordered status quo.
This contradiction between feminist ideals and detectives’ behaviour is more
apparent when the private eyes turn their criminals over to the law; however, no
woman detective escapes the prospect of assisting in her own or other women’s
oppression whether women characters are the criminals, victims, or merely
bystanders. Adopting the formula traps their authors (201).
This is the manifestation explaining the emerging need to redefine and
reform the genre. This explanation is the expression of the need to cross the
limitations of the male oriented rules and formulations, and find new
dimensions to experiment with the elements of fiction.
P.D. James belongs to a period which has both negative and positive
sides: “By the era of P.D. James […], female writers are in the ascendant, so
these authors define themselves both with and against the artifice of the golden
age” (Rowland 25). Looking back at the period James lives in and the facts and
conditions of the time it may seem that “[h]ere, P.D. James is a direct
descendant in her use of Second World War atrocities. […] James looks to the
fully tragic with her depiction of an alienated consciousness in a godless
culture” (27). In a godless culture, the male authority is expected to be shattered
and in need of reconstruction. Detective fiction serves as a mechanism for this
kind of reconstruction due to its formula. The masculine and feminine qualities
attributed to the texts and their change in time can be observed in Rowland’s
“Gendering the Genre”:
Rather, it is to explore how women writers may disrupt the ways in which
femininity and masculinity have been previously construed as mutually
explosive and mutually constitutive. Such relative structures have historically
taken the form of the masculine assuming culturally desirable qualities of
reason, intelligence, objectivity, judgement, action and heroism, leaving the
feminine, by structural definition, to signify irrationality, foolishness,
subjectivity, passivity and the need for masculine guidance. (16)
As it can be deduced from these words, the realm of women is always
identified with the world of senses where reason cannot enter. The duality of
established perceptions of gender is the basic cause of the sharpness of the
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contrast between opposing concepts and subjects. In other words, closely
controlled and strictly limited social perspectives are necessary for the
establishment of the power of the status quo. As writers and theoreticians debate
on the subject, it is observed that this mechanism is derived from a genderbased ground and also bends unto itself, resulting in a vicious circle, as in the
example of ouroboros, the snake that eats its tail. To elaborate on the space and
ground on which these structures are built, the modern individual is required to
become an observer and critic of social systems. In this vein, Klein pronounces
Luce Irigaray’s argument which puts forth that
‘women constitute the silent ground on which the patriarchal thinker
erects his discursive constructs or to paraphrase back into pop culture, the
woman is the body in the library on whom the criminal writes his narrative of
murder.’ Thus gender is said to depend on structural position in the text: the
victim, ‘despite biology’, is always female, just as the detective is structurally
always male, ‘always in the dominant position in the pairing’. (qtd. in Horsley
247)
According to Irigaray, the gender of the victim or the detective does not
make any difference since male domination exists in the ideology and in the
structure of the genre. Klein points out the necessity of working within the
system saying that “[w]hereas radical or socialist feminism demands sweeping
social re-creation, liberal and revisionist feminism suggest that although the
current, patriarchal organization of society is flawed, women should work
through existing systems to effect change and to expand women’s
opportunities” (200).
Horsley’s approach to the feminist efforts is more optimistic than
Irigaray’s, since he says that “[…] it is with respect to detective fiction that
there has been a significant feminist critical effort to find exceptions to the
maleness of the genre, since it is clearly the case that some of the outstanding
writers of detective stories in previous decades (particularly during the first
‘golden age’) have been women” (245). Horsley’s ideas on female-authored
texts progress since he says that “[t]heir investigators are women who set about
resisting and challenging the ‘inherent maleness’ of a genre in which detection
would indeed seem (in P.D. James’s phrase) ‘an unsuitable job for a woman’”
(245-46).
The question which is brought to mind is how it can be possible to alter
the maleness of the genre. Irons states that:
Beginning with […] P.D. James’s Cordelia Gray in the United Kingdom,
ratiocinative ‘sisters’ have created indelible changes in the genre – changes
which the mass market has considerably exploited. Perhaps it was the death of
Dame Agatha, considered by many the greatest mystery writer of all time,
which opened the way for different types of woman detective. (xi-xii)
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Irons furthers his argument, “[w]hatever the reason, female authors who
have chosen to create a woman (and sometimes a feminist) detective have
altered the male prototype to the extent that their detectives speak from a
woman’s perspective and address the problems which women face in the
modern society” (xii). Thus, even if the strategies and details differ from one
author to the other, the main points of the creation of female detectives emerge
and become visible. The change of the profile of woman detective can be
pictured in this way:
They imbue the male stereotype (and this is obviously the process in
which critics locate contradictions) with qualities intended to differentiate the
new, female version from the old-fashioned, culpable male model. The qualities
retained tend to be instrumental, the means to an end: physical prowess, for
example, or qualities of character like tenacity and self-reliance. What change
most markedly are the social and moral contexts within which these qualities
are brought into play (Horsley 249-50).
Klein mentions that there are some points to avoid when the feminist
discourse is brought to mind:
Additionally, feminism rejects the glorification of violence, the
objectification of sex, and the patronization of the oppressed. It values female
bonding, awareness of women without continual reference to or affiliation with
men, and the self-knowledge which prompts women to independent judgement
on both public and personal issues. (201)
Klein lightens the values which may enable the elimination or
diminishing of male effect on woman writing.
Cordelia Gray is the embodiment of this debate, “[i]t is, as Nicola Nixon
argues, Cordelia’s independence of character and her sense of solidarity with
other women that make her ‘a touchstone of early seventies feminism’” (Nixon
qtd. in Horsley 255). Horsley puts that “[t]his single, dedicated, and hardworking protagonist is the prototypical ‘new woman’, involved in a plot that
raises issues of both male guilt and female empowerment” (255). Thus, a
double effect is achieved in a sense. James’s trial to go beyond the limitation of
detective fiction as a male-formulated genre becomes visible in her creation of
the character Cordelia Gray. Cordelia is resolved to push her limits as a ‘rookie’
detective who is not even found suitable for her job. There are some
characteristics which make Cordelia unique in the fictional world.
Horsley
emphasizes some of these characteristics, including her family status, “[l]ike the
next decade’s female investigators, Cordelia is self-sufficient and resilient, her
independence underwritten by her orphan status (a standard qualification for
female private eyes)” (255). Being an orphan frees Cordelia from one of her
family bonds. Her father’s job and life style completes the other half of the
circle and she becomes far removed from all the family relations. As Irons
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states, the loneliness of the female detective is achieved, “James uses one of the
first modern women detectives, Cordelia Gray in An Unsuitable Job for a
Woman, to illustrate the many problems faced by a young woman who chooses
to go it alone as a private detective” (xviii).
Reddy reveals the extent of the development of the detective Cordelia
Gray, also providing information on the link between the structure of the novel
and the character:
In 1972, […] P.D. James published the first modern novel to feature a
female private detective, An Unsuitable Job for a Woman. At twenty-two,
Cordelia Gray, James’s protagonist, is as young as the fictional female private
detective […], but in contradistinction to these forebears is far from being an
expert at anything. We learn that she became an independent investigator
almost accidentally, when her hapless partner committed suicide and
bequeathed her the failing detective agency and a gun. An Unsuitable Job for a
Woman combines a mystery plot with the structure of (female) bildungsroman,
as the novel interweaves the story of Cordelia’s development into an adult
professional detective with the investigation she is hired to handle. (195-196)
Cordelia’s story of coincidentally becoming a detective is well described
by Reddy. What makes the novel a bildungsroman is her development
throughout the flow. She is not the same woman at the end.
Cordelia’s loneliness should not only be perceived as a familial one. Her
isolation follows her wherever she goes and whatever she does. She is portrayed
as an independent character, inexperienced at the beginning of events, but eager
to solve the events tracing the path Bernie has shown her. Cordelia is alone
while she leads the path but it seems that she has to share the success with a
powerful male figure:
The most unassisted investigator is Cordelia Gray, but she still has to
share with Dalgliesh the final intuiting of the crime in An Unsuitable Job for a
Woman. The detecting function is more collective (while still retaining a single
detective talent) and dispersed, allowing for what I will call a psychic
construction of detection […]. (Rowland 22)
There is a tendency among the majority of the writers and in the society
to search for the solution of a crime in upper levels of state or other signifiers of
authority even if this hope may not be fulfilled, and there may probably be
space for detectives at the end:
The social authority of the police for these writers depends upon a
masquerade of corporate masculinity; a masculinity pretending to be undivided
and unproblematically upholding the law. Wexford manages to sustain an erotic
community in family and work in which his masculinity and authority is
continually renegotiated. Dalgliesh, on the other hand, becomes the sign of the
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absence of a trustworthy secure authority: he becomes the sign of the absence of
a transcending stabilising force in society. In James’s terms, he becomes the
sign of the cultural absence of God. P.D. James’s innate conservatism lies in her
nostalgia for this god-function. (Rowland 27)
The male-based, gendered point of view enforces binary oppositions
whereas the new genre encourages transgression of personal and professional
borders in the name of enrichment and exploration. In the same vein, the
solution of the crime is achieved through a corporate study, a network of
woman solidarity. The most important pieces of the puzzle are given to Cordelia
by the women characters in the novel for her endless and obstinate efforts and
detailed inspection. Mrs. Pilbeam gives her the hint where she may find the
trace and the detail about blood types, which unravels the mystery. Horsley
draws attention to the positive function of community:
The ‘masculine’ quality of agency is important, but the ‘female’ quality
of community is equally central. One of the things that distinguishes femaleauthored from other crime fiction is that community is not just a sustaining
presence for the protagonist but the linchpin both of plot and of the
protagonist’s own sense of self-definition. In the former case, the damage to the
community must be repaired; in the latter, the importance of community makes
us realize that, to a far greater extent than male private eyes, these are
protagonists defined by means of comparison. (249-50)
As a consequence, the emergence of Cordelia Gray is a milestone and a
brand new experience in the field of detective fiction. The character itself is
revolutionary for its time. Moreover, the novel carries features of
bildungsroman, since Cordelia improves herself dramatically throughout the
crime solving process. An Unsuitable Job for a Woman reflects the
developments of the second wave feminist movement and P.D. James achieves
to portray varying discussions on the genre while she documents the creation
and evolution of a new type of female detective.
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KOJİK ASİTİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ
ve
MEDİKAL UYGULAMALARDAKİ ÖNEMİ
Canan SEVİMLİ GÜR
Merve YAVUZ
ÖZET
Kanser, hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması, invazif özellik
kazanması ve metastaz yapması ile kendini gösteren ve halen gelişmiş ülkelerin
ölüm istatistiklerinde ikinci sırada yer alan ölümcül bir hastalıktır. Kanser
tedavisinde temel olarak cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve hormon tedavi
yöntemleri kullanılmaktadır. Günümüzde, kanser hücresi ile sağlıklı hücreleri
birbirinden ayırt ederek, kanser hücrelerini hedef alan antikanserojen ajanlar
üzerine birçok çalışma yapılsa da kanser ilaçlarının sağlıklı hücreleri de
etkilemesinin önüne geçilememiştir. Bu nedenle de yeni antikanserojen ajan
arayışları içerisine girilmiş bu amaç doğrultusunda da son zamanlarda yapılan
çalışmalarda çeşitli kanser tiplerine karşı sentetik, bitkisel ve fungus kaynaklı
metaboliltlerin antikanser etkileri araştırılmaya başlanmıştır. Son dönemlerde
yapılan bazı çalışmalar ile kojik asitin antikanser etkisinin ortaya çıkmasıyla
birlikte, kojik asit antikanserojen ajan olarak da dikkat çekmiştir. Bu doğrultuda
sadece kojik asit değil, kojik asitin farklı türevleri de çalışmalara konu
olmuştur. Ancak yine de kojik asit ve türevlerinin etki mekanizmaları kesin
olarak bilinmemektedir. Bu revizyonda kojik asit ve türevlerinin biyolojik
aktivitelerini ve antikanserojen etkileri ve medikal uygulamalardaki önemine
yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler;
Antikanserojenik ajan.

Kojik
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Kanser,

BIOLOGICAL ACTIVITIES of KOJIC ACID and
ITS IMPORTANCE in MEDICAL APPLICATIONS
ABSTRACT
Cancer is a fatal disease that is manifested by the uncontrolled
proliferation of cells, acquiring invasive features and metastasis, and is
currently ranked as the second in the mortality statistics of developed
countries. Surgery, chemotherapy, radiotherapy and hormone treatment
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methods are mainly used in cancer treatment. Today, although many studies
have been made on anticarcinogenic agents targeting cancer cells by
differentiating between cancer cells and healthy cells, cancer drugs have not
been prevented from affecting healthy cells. So, new anticarcinogenic agents
have been searched, and recently, anticancer effects of synthetic, herbal and
fungal metabolites against various types of cancer have been investigated.
Some of these studies have also targeted Kojic acid (5-hydroxy-2(hydroxymethyl) -4H-pyran-4-one), a fungal metabolite. At the same time,
many derivatives of kojic acid were synthesized and investigated, their effects
were compared with kojic acid. With the recent studies on the anticancer effect
of kojic acid, kojic acid has also attracted attention as an anticancer agent. In
this respect, not only kojic acid, but also different derivatives of kojic acid have
been the subject of studies. However, the mechanism of action of kojic acid
and its derivatives is not known. In this study, we investigated the biological
activities and anti-carcinogenic effects of kojic acid and its derivatives.
Key Words: Kojic acid. Anticanceric agents. Kojic acid derivative.
1.GİRİŞ
Kanser, hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması, invazif özellik
kazanması ve metastaz yapması ile kendini gösteren ve halen gelişmiş ülkelerin
ölüm istatistiklerinde ikinci sırada yer alan ölümcül bir hastalıktır. Kanserin;
ortaya çıkışı, gelişimi, sonucu ve tedavi süreci hastadan hastaya değişkenlik
gösteren karmaşık bir süreçtir. Aynı zamanda kanser, hücrelerin köklü
metabolik ve davranışsal değişiklikler geçirdiği çok aşamalı bir süreçtir.
Kansere tek bir etiyolojik faktör neden olabileceği gibi, genellikle bu
faktörlerin sinerjik etkileşimleriyle kanser oluşumu daha sık görülmektedir.
Kanser hücreleri, aşırı ve kontrolsüz bir şekilde çoğalarak oluştukları dokuyu
istila ederler ve sonrasında metastaz yaparak diğer doku ve organlara yayılırlar.
Kanser ölümlerinin çoğundan primer tümörler yerine metastazlar sorumludur.
Kanser hücreleri arasındaki ve kanser kitlesi ve çevresindeki sağlıklı hücreler
arasındaki etkileşimler, hastalığın ilerlemesinde önemli rol oynar.
Kanser tedavisinde temel olarak cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve
hormon tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlere ek olarak son
yıllarda immünoterapi de kanser tedavisinde diğer yöntemlerle kombine
edilerek kullanılmaktadır. Kemoterapide uygulanan antikanser etkili ilaçların
etki mekanizmaları kesin olarak bilinmemekle birlikte güçlü antiproliferatif
etkiye sahip oldukları belirtilmektedir. Kullanılan bu ilaçlar kanser hücresi
üzerine toksik etki gösterirken, aynı zamanda sağlıklı hücreler üzerine de toksik
etki göstermektedir. Günümüzde, kanser hücresi ile sağlıklı hücreleri
birbirinden ayırt ederek, kanser hücrelerini hedef alan antikanserojen ajanlar
üzerine birçok çalışma yapılsa da kanser ilaçlarının sağlıklı hücreleri de
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etkilemesinin önüne geçilememiştir. Bunun yanı sıra, yapılan çalışmalarda
kanser kemoterapisi uygulanan hastalarda tedavide kullanılan antikanser ilaçlara
karşı direnç oluştuğu belirlenmiştir. Bu nedenlerden dolayı günümüzde kanser
tedavisinde uygulanan temel yöntemler ve kullanılan ilaçların yetersiz olduğu
düşünülmektedir. Bu nedenle de yeni antikanserojen ajan arayışları içerisine
girilmiş, bu amaç doğrultusunda da son zamanlarda yapılan çalışmalarda çeşitli
kanser tiplerine karşı sentetik, bitkisel ve fungus kaynaklı metaboliltlerin
antikanser etkileri araştırılmaya başlanmıştır. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere
dünyanın birçok ülkesinde bitki ekstreleri kullanılarak farklı kanser hücrelerine
karşı etkisi ile ilgili çalışmalar yoğun şekilde yürütülmektedir.
Tıbbi bitkilerin ekstraktlarının antikanser aktivitelerinin araştırılması
konusunda günümüzde birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları da
bir mantar metaboliti olan Kojik asiti (5-hidroksi-2-(hidroksimeti1)- 4H-piran4-on) hedef almıştır. Aynı zamanda kojik asitin birçok türevi sentezlenmiş ve
araştırılmış, etkileri kojik asitle karşılaştırılmıştır. Günümüzde kojik asit ve
türevleri, tıp, tarım, gıda endüstrisi, kozmetik gibi birçok alanda
kullanılmaktadır. Son dönemlerde yapılan bazı çalışmalar ile kojik asitin
antikanser etkisinin ortaya çıkmasıyla birlikte, kojik asit antikanserojen ajan
olarak da dikkat çekmiştir. Bu doğrultuda sadece kojik asit değil, kojik asitin
farklı türevleri de çalışmalara konu olmuştur. Ancak yine de kojik asit ve
türevlerinin etki mekanizmaları kesin olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın
amacı, çoğunlukla cilt beyazlatıcı ajan olarak kullanılan kojik asit ve
türevlerinin yapıları, biyolojik aktiviteleri ve antikanserojen bir ajan olarak
rolleri tartışılmıştır.
2.KOJİK ASİTİN KEŞFİ VE KİMYASAL YAPISI
Bir mantar metaboliti olan kojik asit, 1907 yılında Japonya'da, Saito
tarafından buharlaştırılmış pirinç üzerinde yetiştirilen Aspergillus oryzae
mantarının miselyumundan izole edilerek keşfedilmiştir. Daha sonra 1924’te,
Yabuta, kojik asidin yapısını aydınlatmayı başardı ve bu mantar metabolitini 5hidroksi-2 hidroksimetil-4-piranon olarak tanıttı. (Beelik A. , 1956) Aspergillus,
Penicillium veya Acetobacter gibi bazı mantar veya bakteri türleri tarafından
üretilir.
Kojik asitin ana iskeleti, yapısında iki adet çifte bağ taşıyan karbon
halkasından oluşan monosiklik piron halkasıdır. Aynı zamanda kojik asit, zayıf
asitliği olan reaktif bir gamma piron halkasına sahip çok ajanlı bir molekül
olarak bilinir. Piron halkasının 5 numaralı konumunda bulunan hidroksil grubu
zayıf asidik özellik göstermektedir. Kojik asit, C6H6O4 moleküler formülü ile,
kokusuz beyaz kristaller veya soluk sarı kristal toz formunda bulunabilen iki çift
bağlı bir karbon halkasından oluşan monosiklik bir pirondur (Maryam Z. ,
Bagher E. , 2015). Kojik asit, katım, alkilasyon, asilasyon, oksidasyon, halka
açılması ve nükleofilik ve elektrofilik sübstitüsyon reaksiyonları içeren birçok
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reaksiyon tipine dahil olan birkaç önemli reaksiyon merkezi ile çok işlevli bir
heterosikliktir (Maryam Z. , Bagher E. , 2015). Kojik asit; klorokojik asit,
allomaltol ve piromekonik asit (5-hidroksi-4Hpiran-4-on) gibi potent türevlerin
geliştirilebildiği, modifikasyonlara uygun bir yapıya sahiptir (Maryam Z. ,
Bagher E. , 2015).
Keşfedilmesinden günümüze kadar esnek kimyasal yapısından dolayı
oldukça dikkat çekmiş ve 20.yüzyılın başından itibaren birçok türevi
sentezlenmiştir. Kojik asit, 1955 yılında pazarlanmaya başladı. Charles Pfizer
Şirketi ABD, bu ürünü inşa etmeye çalışan ilk şirketti. (Majid Saeedia et all,
2019). Günümüzde ise , kojik asit üretimi yapan Çin’de iki, İsviçre, Japonya ve
Amerika’da üç şirket bulunmaktadır (Majid Saeedia et all.,2019). Kojik asit ve
türevleri, ilaç, tıp, gıda, tarım ve kozmetik endüstrisinde ve birçok alanda
kullanılmaktadır. Endüstrilerin hızla büyümesi, kojik asit ve türevlerinin
potansiyel kullanımlarının keşfedilmesi bu ürün için büyük talepler doğurdu.
Fiziksel özellikleri (Jignesh Chaudhary, 2014) :
1. Kojik asitin yapısı 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-δ-piron olarak belirlenmiştir.
2. Kojik asitin molekül formülü C6H6O4 şeklindedir ve molekül ağırlığı
142.11g/mol’dur.
3. Kojik asit, vakum koşulları altında hiçbir değişiklik yapılmaksızın, renksiz
ve olağanüstü prizmatik iğneler şeklinde kristalleşir.
4. Kojik asitin erime noktası 150-160ºC arasındadır.
Kimyasal özellikleri (Jignesh Chaudhary, 2014) :
1. Kojik asit su, etanol, etil asetat gibi polar maddelerde iyi çözünür. Bunun
aksine, kloroform, eter gibi maddelerde çok az çözünür.
2. Kojik asit, zayıf asidik özelliklere sahip çok fonksiyo
olarak sınıflandırılır.

-Prone

3. Kojik asit molekülü bir halka üzerindeki her pozisyonda reaktiftir.
4. Karbon 5 pozisyonunda hidroksil (OH-), daha reaktif hale getiren Sodyum,
Çinko, Bakır gibi birkaç metal ile tuz oluşturabilen zayıf asit görevi görür.
5. Kojik asit ve sakarin molekülü içeren türevleri suda çözünür.
6. Kojik asitin yapısı glikosilasyon ile değiştirilebilir.
7. Karbon 5'in yan zincirleri birincil alkol gibi davranır.
Aşağıda bazı güçlü gelişmiş kojik asit türevleri verilmiştir (Jignesh
Chaudhary, 2014):
1. Klorokojik asit (2-chloromethyl-5-hydroxy-4H-pyran-4-one)
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2. Allomaltol (5-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one)
3. Iodokojik acit (2-iodomethyl-5-hydroxy-4H-pyran-4-one)
4. Fluorokojik asit (2-floromethyl-5-hydroxy-4H-pyran-4-one)
5. Komenik asit (5-Hydroxy-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid)
6. Pyromeconic asit (3-hydroxy-4H-pyran-4-one)
7. 2-substituted aryl (Indolyl) kojik asit
8. Vanillin-Kojik asit ligandı
9. Bis (maltolato) oxovanadium(IV)
10. Bis
((5-hydroxy-4-oxo-4H-pyran-2-yl)methyl-2-hydroxy-benzoatato)
oxovanadium
Kojik asit endüstriyel olarak Aspergillus türleri tarafından aerobik
fermantasyon ile üretilir. Kojik asit üretimi, endüstrideki ticari değeri nedeniyle
artmaktadır. Kojik asit, anti-inflamatuar bir ilaç ve ağrı kesici olarak tıbbi
alandaki ekonomik potansiyeli nedeniyle dikkat çekmeye devam etmektedir.
Kojik asitin çeşitli kullanımı nedeniyle, kojik asit talebi hızla artmaktadır.
Bu nedenle, kojik asit üretimini iyileştirmeye yönelik çalışmalar halen yoğun
olarak yürütülmektedir. Tıp alanında kojik asit, bir anti-bakteriyel ve antimantar maddesi olarak kullanılır. Kimya endüstrilerinde azo boyalar ve diğer
bazı önemli ve biyolojik olarak bozunabilir bileşiklerin yapımında başarıyla
kullanılmıştır. Gıda endüstrilerinde kojik asit, tarım ürünleri için leke önleyici
ve anti melanosis (ürünün kararması) maddesi olarak kullanılır. Kojik asit,
farklı karbon ve azot kaynakları kullanılarak ve ayrıca aerobik fermantasyon
stratejileri altında tarıma dayalı atık kullanılarak bol miktarda üretilebilir.
Bugüne kadar, glikoz yüksek verimle kojik asit veren hammadde olarak
tanımlanmıştır. Bununla birlikte, patates nişastası, sago nişastası, mısır nişastası
vb. kullanılarak bazı mutasyona uğramış Aspergillus flavus suşlarının
kullanılması, iyi kojik asit verimi göstermiştir. Havalandırma durumunun kojik
asit üretimi üzerindeki etkisi hakkında bilgi de azdır. Kwak MY & Rhee JS,
kojik asit üretimini arttırmak için hareketsiz canlı hücrelerin kullanımını bir
yaklaşım olarak sundular. Havalandırma durumunun kojik asit üretimi
üzerindeki etkisi hakkında bilgi de azdır. Ayrıca, farklı pH, sıcaklık ve
çözünmüş oksijen stratejileri ile kojik asit üretimini arttırmaya yönelik bir
yaklaşım kapsamlı bir şekilde incelenmemiştir. Araştırmacılar, çift oksijen
gerginliği (DOT) stratejileri, çift fazlı pH ve sıcaklık stratejileri uygulayarak
kojik asit üretiminin çok yüksek miktarda olduğunu belirtmişlerdir. Kültürel pH
ve sıcaklıktaki çok küçük değişikliklerin kojik asit üretimi üzerinde çok yüksek
etkiye neden olduğu araştırılmıştır. Çoğunlukla kojik asit batık kültür
fermantasyon (SMF) yöntemi kullanılarak üretilir. Kojik asit biyosentezi için
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oldukça güvenilir bir yöntemdir. Batık bir fermantasyonda (SMF) aerobik
mikroorganizmaların büyümesi, mikroorganizmalar tarafından üretilen
substratların (şekerler), enerjinin ve enzimlerin mevcudiyeti ile kontrol edilir.
Üretim kültürleri her zaman heterojen bir yapıya sahiptir, bu nedenle
biyokimyasal reaksiyonların oranları, belirli bir arayüzde substrat veya ürün
aktarımı oranı ile sınırlandırılamaz. Kojik asit üretimini iyileştirmek için kesikli,
beslemeli kesikli ve sürekli gibi çeşitli fermantasyon modlarının daldırılmış
tipte fermantasyona ekonomik ve verimli fermantasyon işlemine ulaşmak için
uygulanması mümkündür. Çok bileşenli, tek potlu sentezler, yapısal çeşitliliğin
üretilmesi için farmasötik kimyadaki geniş uygulama alanları ve ilaç keşfi için
kombinatoryal kütüphaneler nedeniyle büyük ilgi gördü. İndol çekirdeği, tıbbi
kimyada önemli bir yapısal motiftir. İkame edilmiş indollere, yüksek afiniteye
sahip birçok reseptöre bağlanabildikleri için ayrıcalıklı yapılar denir. Bu
nedenle, indollerin sentezi ve seçici işlevselleştirilmesi yıllar boyunca aktif
araştırmanın odağı olmuştur. İndiyum (III) klorürün katalitik uygulamasına ilgi
duyulduktan sonra, B.V. Subba Reddy ve diğ. tarafından 2-ikame edilmiş aril
(indolil) kojik asit türevlerinin tek pot sentezi için yeni bir üç bileşenli
reaksiyon açıklanmaktadır. Böylece benzaldehitin, çözücü içermeyen koşullar
altında 120 ° C'de% 10 InCl3 varlığında indol ve kojik asit ile işlenmesi sonucu
% 85 verimle 2 - ((lH-indol-3-il) (fenil) metil) -3-hidroksi-6- (hidroksimetil) 4H-piran-4-on 4a molekülü oluşmuştur. Bu sonuç, 2-metil, 2-fenil, 5-bromo, 5kloro türevleri gibi çeşitli ikame edilmiş indollerle reaksiyonların daha fazla
araştırılması için teşvik sağladı. Prometoksi, m-fenoksi, o-kloro, 2,4,6trimetilbenzaldehidler ve 2-naftaldehid gibi aromatik aldehidler, 2-ikame
edilmiş aril (indolil) kojik asit türevlerini iyi verimlerle vermek üzere iyi bir
şekilde reaksiyona girdiler. Çeşitli sentetik bileşiklerin minimum inhibitör
konsantrasyonları (MIC) Ulusal Klinik Laboratuar Komitesi (NCCL)
standartları tarafından önerilen et suyu seyreltme yöntemiyle, üç temsili Gram
pozitif organizma, yani Bacillus subtilis (MTCC 441), Staphylococcus aureus
(MTCC 96), Staphylococcus epidermidis (MTCC 2639) ve Gram-negatif
organizmalar Escherichia coli (MTCC 443), Pseudomonas aeruginosa (MTCC
741) ve Klebsiella pneumoniae (MTCC 618) karşı test edildi. İndolil kojik asit
türevlerinin test edilmiş organizmalara karşı MIC değerleri, yüksek derecede
varyasyon ile önemli aktivite gösterir. Antifungal tarama verileri, test edilen
tüm bileşiklerin test edilen mantar suşlarına karşı orta ila iyi antifungal
aktiviteler gösterdiğini ortaya koydu. Özetle, temiz koşullar altında katalitik
miktarda InCl3 kullanılarak kojik asit, aldehid ve indol arasında üç bileşenli bir
reaksiyon vasıtasıyla 2-ikameli aril (indolil) kojik asit türevlerinin sentezi için
yeni bir yöntem geliştirmişlerdir (B.V.Subba Reddy, 2010)
Toksoplazmoz enflamatuar bir hastalıktır ve T. gondii, reaktif oksijen
türleri (ROS), nitrik oksit üretimi ve pro-enflamatuar sitokinler ve kemokinlerin
salgılanması da dahil olmak üzere birçok konakçı antimikrobiyal mekanizmanın
üstesinden gelerek konakçı hücrelerin içinde hayatta kalır (Denkers ve ark,
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2003) . Ne yazık ki, halihazırda T. gondii'ye karşı kullanılan kemoterapötik
ajanların pirimetamin ve sülfadiazin gibi kemik iliği baskılanması, hematolojik
toksisite ve / veya hayatı tehdit eden alerjik reaksiyonlar gibi önemli yan etkileri
vardır (Montoya ve Liesenfeld, 2004). Ek olarak, önerilen ilaçların uykudaki
bradikzoit formu üzerinde hiçbir etkisi yoktur (Montazeri ve ark. 2017, 2018).
Buna göre, düşük toksisite ve teratojenisite, kan-beyin bariyeri ve plasentada
etkili penetrasyon konsantrasyonu ve T. gondii'nin farklı evrelerine karşı
parazitisit etkisi olan yeni güçlü alternatiflere acilen ihtiyaç duyulmaktadır
(Montazeri ve ark, 2016). Mevcut toksoplazmoz kemoterapilerinin hastalar
üzerinde toksisite ile birlikte birçok yan etkisi olduğu için Mahbobeh Montazeri
et. ark. biyolojik olarak önemli bir doğal antibiyotik olan kojik asidin in vitro ve
in vivo anti-toksoplazma etkisini incelemiştir. Vero hücreleri farklı
konsantrasyonlarda kojik asit veya pirimetamin (pozitif kontrol) ile inkübe
edildi ve hücresel canlılık belirlendi. Sonra Vero hücreleri T. gondii (RH suşu)
ile enfekte edildi ve ilaçlarla tedavi edildi. Daha sonra, enfeksiyon indeksi, T.
gondii hücre içi proliferasyonunu hesapladılar. Ayrıca kojik asidin sağkalım
süreleri, IFN-y ve TNF-α serum seviyeleri ve T. gondii ile enfekte olan Balb / c
farelerinin karaciğer ve dalağındaki histopatolojik değişiklikler belirlendi. Kojik
asit, tedavi edilmemiş enfekte hücrelere kıyasla enfeksiyon indeksini, hücre içi
proliferasyonu, in vitro plak sayısını ve ölçüsünü azalttı. Ayrıca kojik asit
muamelesi (100 mg / kg / gün) enfekte edilmemiş tedavi edilmeyen kontrol
farelerinden daha iyi bir sağkalım oranı göstermiştir (P <0.05). IFN-y ve TNF-a
salınımı, kojik asit tedavisi ile tedavi edilmeyen gruplara göre anlamlı olarak
artmıştır (P <0.05). Ek olarak, enflamatuar değişiklikler, apoptoz ve nekroz
üzerindeki inhibitör etkileri, karaciğer ve dalak bölümlerinde gösterilmiştir.
Mahbobeh Montazeri et. ark. çalışmalarının sonunda, kojik asidin parazit
üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri olan güçlü bir anti-Toxoplasma aktivitesi
sergilediği sonucuna varmakla birlikte, klinik çalışmaların düşünülmesinden
önce daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca, kojik asit
ve pirimetamin kombine uygulaması ilaç dozajlarında ve sonuç olarak ilacın
yan etkilerinde azalmaya yol açabileceğini belirtmişlerdir.
Bakteriyel kontaminasyonun önlenmesi ve kozmetik, gıda ve tıp
endüstrisinde ve çevre endüstrisindeki malzemelerin zararlı oksidatif etkileri
halk sağlığı için çok önemlidir. Biyoaktif (antimikrobiyal ve / veya antioksidan)
materyallerin, hücresel hasarı önlemek için gıdalardaki mikrobiyal
kontaminasyonları ve / veya serbest radikal ara maddelerini temizleyebileceği
veya reaktif oksijen türlerine kendi elektronlarını bağışlayarak bozulmasını
önleyebileceği iyi bilinmektedir. Bununla birlikte, kümülatif toksisitenin ve /
veya antimikrobiyal ve antioksidan maddelere karşı direncin artması da zorlu
bir sorundur. Ek olarak, insan kırmızı kan hücrelerinin hemolizine, düşük
biyouyumluluğa ve yüksek sitotoksisiteye yol açan bazı biyoaktif maddelerin
oldukça düşük seçiciliği, çözülmemiş bir konudur. Bu nedenle, son yıllarda
araştırma çalışanları yeni, toksik olmayan, biyouyumlu ve düşük maliyetli
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biyoaktif materyalleri tasarlamak, hazırlamak ve test etmek için aralıksız
çabalarını sürdürmektedir. Daha etkili gıda biyoaktif maddeleri, kojik asit (KA)
ve kitosan oligosakkarit (COS) gibi doğal biyoaktif maddeler üzerine yapılan
araştırmalar son on yılda büyük ilgi gördü. Kojik asit ve kitosan
oligosakkaritlerin (COS) doğal ürünlerinin biyolojik aktivitesinden esinlenerek,
Xiaoli Liu ve ark. antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri olan COS bazlı
polisakkarit polimeri hazırlamak için tek aşamalı bir reaksiyon yaklaşımı
geliştirmiştir. İki reaktanın (COS ve KA) tek bir aşamada ürünlere (COS-NKA) dönüştürüldüğü reaksiyon, tek aşamalı reaksiyon prosedürü olarak
tanımlandı.
Bu tip reaksiyon, çok aşamalı reaksiyon prosedürüne kıyasla çevre dostu,
basit, doğrudan ve yüksek verimdir. Bu çalışmada, Xiaoli Liu ve ark . mevcut
sentetik polimerlerden daha az hemolitik olabilen COS ve KA'ya dayanan yeni
bir antimikrobiyal ve antioksidan polimer sınıfı gösterdiler. Bu nedenle polimer,
yapısı ve fizikokimyasal özellikleri açısından da incelenmiştir. Ek olarak,
antimikrobiyal aktivite, antioksidan aktivite, hayvan toksisitesi ve hemolitik
aktivite sistematik olarak değerlendirildiler. Özetle, COS-N-KA polimer
biyoaktif malzeme tek aşamalı çevre dostu bir yaklaşımla başarıyla
hazırlanmıştır ve ince yapısı UV-vis, FTIR, HNMR ve NMR spektroskopisi ile
doğrulanmıştır. Sonuçları ayrıca COS-N-KA polimerinin mükemmel
antimikrobiyal ve antioksidan özelliklere, insan kırmızı kan hücrelerine düşük
hemolitik aktiviteye sahip olduğunu ve SLAC KM suşunun dişi fareleri için
toksik olmadığını, bu da onu gıda ve ilaç endüstrilerinde potansiyel bir biyoaktif
malzeme haline getirir. Bu yöntemin, ileri endüstriyel uygulamalar için üstün
antimikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahip polimer malzeme üretecek
şekilde genişletilmesini bekliyoruz (Xiaoli Liu ve diğerleri, 2018).
3.BİR TİROZİNAZ İNHİBİTÖRÜ OLARAK KOJİK ASİT VE
TÜREVLERİ
Kojik asit bir tirozinaz inhibitörü olarak da bilinmektedir. Rinjiro
SARUNO ve ark. 1978’de, Aspergillus albus kültüründen tirozinazı inhibe eden
bir bileşik izole ettiler. Yaptıkları çalışmalar sonunda keşfettikleri tirozinaz
inhibitörünün, çeşitli Aspergillus türleri tarafından çeşitli karbonhidrat
kaynaklarından yüksek verimle üretildiği bilinen kojik asit olduğunu
kanıtladılar (Ranjiro Saruno, 1978). Aynı çalışmada, verilerin çıkarılmasına
rağmen, kojik asidin melanin sentezinin birinci ve ikinci basamağını inhibe
ettiği kağıt kromatografisi ile kanıtlanmıştır. Melanojenez melanositlerin
insanlarda saç, göz ve saç pigmentasyonunun esas sorumlusu olan melaninin
üretildiği bir işlemdir. Melaninin UV radyasyonun zararlı etkilerinden cilt
korumasını sağlamak gibi önemli özellikleri vardır. Ancak melaninin anormal
birikimi agresif cilt kanseri olarak bilinen malign melanomaya, dermatolojik
sorunlara ve Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalığa neden olur
(Dalvin, L.A. ,2017). Tirozinaz, içerisinde bakır bulunan ve iki aşamalı bir
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reaksiyonla melanin sentezini düzenleyen bir enzimdir. UV ışınlarına maruz
bırakıldığında, bakır iyonu tirozinazın daha aktif hale gelmesini sağlar. Kojik
asit, bakır iyonunu yakalar ve tirozinazın aktive olmasını engelleyerek melanin
sentezini inhibe eder. Melanojenez, tirozinaz ve tirozonazla ilişkili protein-1 ve
protein-2 ile düzenlenir. Tirozinaz, melanin üretiminde, tirozinin
dihidroksifenilalanine (DOPA) hidroksilasyonu ve ardından DOPA'nın DOPA
kinona oksidasyonu yoluyla etkili bir rol oynar. Kojik asit ya DOPA’nın
hidroksilasyonu aşamasında ya da DOPA’nın oksidasyonu aşamasında
tirozinazı inhibe ederek melanin üretiminin durdurur (Majid Saeedi, 2019).

Şekil 1. Kojik asidin DOPA yoluyla melanin üretimini inhibe ettiği
mekanizmalar.
Kojik asit, tirozinaz aktif bölgesinde bakırın şelasyonu yoluyla tirozinazı
inhibe eder. Kojik asit, tirozinaz üzerindeki önleyici etkisi nedeniyle kozmetikte
depigmentasyon ajanı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte,
inhibitör aktivitesi yetersizdir. Kozmetik formülasyonlarda yüksek bir dozaj (%
2'nin üzerinde) gereklidir. Bu nedenle, çoğu kojik asit türevi, genellikle C-2
hidroksil grubunun, tirozinaz önleyici aktiviteyi arttırmak için esterler, eterler,
sülfitler ve peptit türevleri oluşturmak üzere modifiye edilmesi yoluyla
sentezlenmiştir. Bu modifikasyonlar nedeniyle, bu türevlerin çoğu lipofilik
karakterdeki bir artış nedeniyle kojik asitten daha yüksek tirozinaz inhibitör ve
depigmente aktiviteleri gösterdi. Güçlü depigmentasyon ajanları geliştirmek
için devam eden araştırmaları sırasında Jun-Cheol Cho ve arkadaşları, parçanın
lipofilik karakteri nedeniyle kojik asit türevlerinde adamantan bir kısım fark
ettiler. Bu çalışmada Jun-Cheol Cho ve arkadaşları, adamantan bir kısmı olan ve
olmayan kojik asidin benzoat esterlerini sentezledi. Adamantan kısmının
önemini belirlemek için tirozinaz inhibitör ve depigmentasyon aktiviteleri
araştırıldı. Kojik asitin benzoat ester türevleri, kojil klorürün benzoik asitlerin
potasyum tuzları ile yoğunlaştırılmasıyla sentezlendi. Kojik asit, kojil klorür
vermek üzere tiyonil klorür ile reaksiyona sokuldu. Adamantil benzoik asitler,
benzoik asidin adamantilasyonunun, trifloroasetik asit (CF3COOH) içerisinde
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1-adamantanol kullanılarak geri akış koşulu altında reaksiyonu yoluyla
sentezlendi. Sentezlenen bileşikler, mantar tirozinaz aktivitesi açısından
değerlendirildi. Jun-Cheol Cho ve ark. tirosinazın inhibisyonunu, substrat olarak
L-tirosin veya L-DOPA kullanılarak test ettiler. Anti-tirozinaz aktivitelerini,
hidrokinon ve kojik asit aktiviteleri ile karşılaştırdılar. Adamantan parçası
içermeyen bileşiklerin, L-tyrosine kullanarak tirozinaza karşı güçlü inhibitör
aktiviteler sergilediğini belirttiler. L-DOPA kullanılması durumunda benzer
sonuçlar elde edildiğini vurguladılar. Hidrofobik benzoat, kojik asidin inhibitör
aktivitesini arttırdığı da sonuçlar arasında yer aldı. Bununla birlikte, sonuçlara
göre benzoattaki fenolik hidroksil gruplarının sayıları ve pozisyonları, inhibitör
aktiviteleri üzerinde sadece küçük bir etkiye sahipti. Bir adamantan kısmı
içermeyen bileşiklerin sonuçlarının aksine, bir adamantan kısmı içeren
bileşikler, her iki substrat koşulunda tirozinaz inhibitör aktiviteleri (IC50> 200
µM) göstermedi. Hacimli adamantan grubu, tirozinazın aktif bölgesine
bağlanmayı değiştiren sterik engellere neden olduğu gösterildi. Adamantan
kısmı içeren bileşikler, tirozinaz önleyici faaliyetler olmadan güçlü
depigmentasyon aktiviteleri göstermiştir. Kojik asidin enolik hidroksil kısmının
bir metil grubu ile korunduğu bileşikler, güçlü depigmentasyon aktiviteleri de
gösterdi. Bu sonuçlardan, adamantan grubu içeren bir benzoat kısmının kojik
asitten daha önemli bir depigmentasyon farmakoforu olduğu sonucuna
varılmıştır (Jun-Cheol Cho, 2012).
Kojik asit, en popüler tirozinaz inhibitörlerinden biri olarak iyi bilinir ve
beyazlatıcı veya anti-esmerleştirici ajan olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bununla birlikte, kojik asidin inhibitör aktivitesi, kullanılması için yeterince
güçlü değildir. Ayrıca, kojik asit uzun süre depolanamayacak kadar kararsızdır
ve kozmetik veya gıdalarda katkı maddesi olarak kullanılmak için yeterince
güvenli değildir. Bu dezavantajların üstesinden gelmek için, kojik aside göre
arttırılmış inhibitör aktivite sergileyen kojik asit ve aminoasit türevleri
geliştirilmiştir. Bu çalışmalardan birinde katı faz yöntemi ile etkili bir kojik asittripeptit kütüphanesi hazırlandı ve bunların tirosinaz önleyici aktiviteleri,
depolama stabiliteleri ve toksisiteleri Hanyoung Kim ve ekibi tarafından
araştırıldı. Hazırlanan kojik asit-tripeptitlerin tirozinaz önleyici aktiviteleri,
mantar tirozinaz inhibisyon deney yöntemi ile değerlendirildi. Araştırmacılar
otuz temsili kojik asit-tripeptit seçtiler ve taradılar. Dizilerine bakılmaksızın,
tripeptit türevlerinin 30'unun tümü kojik aside kıyasla gelişmiş inhibitör aktivite
göstermiştir. Özellikle, Ko + 1 pozisyonundaki tortunun önemli bir rol
oynadığını buldular. Ko + 1 pozisyonunda hidrofobik bir yan zinciri olan
fenilalanin artığı, pozitif yüklü bir yan zinciri olan lizinden veya bir polar yan
zinciri olan tirozinden daha iyi inhibitör aktivite sergilediğini araştırmacılar
belirttiler. Bu sonuç, hidrofobik yan zincirlerin, aktif tirozinaz bölgesinin
yakınındaki hidrofobik cepte bağlanmasına katkıda bulunabileceğini
düşündürmektedir. Daha sonra araştırmacılar birkaç Ko-FX1X2'nin IC50
değerleri ölçmüşler ve kojik asitten 50-100 kat daha yüksek inhibitör aktivite
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sergilediği bulmuşlardır. Ko + 1 konumundaki fenilalanin yerine triptofan
konulduğunda, inhibitör aktivite azalmıştır. İlginç bir şekilde, bir tirozin
kalıntısının Ko + 3 pozisyonuna yerleştirilmesi, inhibitör aktivitede yaklaşık 10
kat artışa neden olmuştur. Daha sonra, kojik asit-tripeptitlerin depolanma
stabilitesi incelenmiştir. Sonuçlar kojik asit-tripeptitlerin önleyici aktivitelerinin
15 günden fazla sürdürüldüğünü gösterdi. Son olarak, hidrofilik ve hidrofobik
kojik asit-tripeptitlerin (Ko-KEY ve Ko-FFY) sitotoksisiteleri MTT deneyi
kullanılarak test edilmiş ve test sonuçlarından, bu kojik asit-tripeptitlerin kojik
asitten daha az toksik olduğunu ve yüksek konsantrasyonlarda (100 ppm'ye
kadar) bile güvenli olduklarını buldular. Sonuç olarak, katı faz yöntemi
kullanılarak etkili bir kojik asit-tripeptit kütüphanesi hazırlanmıştır. Bu kojik
asit-tripeptitlerin tirozinaz önleyici aktiviteleri, kojik asitten daha yüksek olduğu
kanıtlanmıştır. Ko-FWY'nin inhibitör aktivitesi en yüksekti, bu kojik asittripeptit kojik asidin kendisinden 90 kat daha aktifti. Ayrıca, kojik asittripeptitler, ortam koşulları altında saklandıklarında daha kararlıdırlar ve atoksik
oldukları bulunmuştur (Hanyoung Kim, 2004).
Kojik asitin aktif bölgesinde iki bakır iyonunun şelatlanması yoluyla
tirozinazı inhibe ederek fazla melanojenezi önlediği bilinmektedir. Kojik asitin
melanin sentezine karşı bu yüksek inhibe edici etkisinden dolayı, bir cilt
beyazlatıcı ajan olarak birçok ilaç ve dermo kozmetik ürünlerinde
kullanılmıştır. Kojik asit yaygın olarak cilt beyazlatıcı ajan olarak kullanılsa da,
aynı zamanda kojik asitin antioksidan, anti-neoplastik, anti-enflamatuar, antibakteriyel, anti-viral, anti-fungal, anti-konvülzan, anti-tirozinaz, anti-aging
özellikler sergilediği birçok çalışma ile gösterilmiştir.
Kojik asitin melanojenez inhibisyonu etkisi kara akvaryum balıkları
üstünde de denenmiştir. Kara akvaryum balıklarının bulunduğu suya kojik asit
eklenmiş, 1-2 ay içerisinde balıkların renginin sarımsı renge döndüğü
gözlemlenmiştir. Daha sonra balıklar kojik asit içermeyen ortama alındıklarında
tekrar orijinal renkleri olan siyaha dönmüşlerdir. Bu da etkili ve güvenilir bir
bileşen olan kojik asitin, hücrelere ve organizmaya zarar vermeden
melanojenezi inhibe ettiğini göstermiştir (P. Elsner, 2000)
Cilt beyazlatıcı kozmetikler için bileşenler olarak çeşitli türevler
geliştirilmiştir; bununla birlikte, daha etkili içerikler geliştirmeye ihtiyaç vardır.
İnhibitör aktiviteyi arttırmanın yollarından biri, kojik asidin 2 pozisyonuna
alifatik asit esterleri, amidler, eterler, sülfitler ve amino asit türevleri gibi bir
hidrofobik kısım eklemektir. Jun-Cheol Cho ve ekibi, çeşitli esterleştirme
yöntemleriyle depigmente edici ajanlar olarak kullanılmak üzere kojik asidin
sinnamat türevlerini sentezlemişlerdir. Sinnamate kozmetikte etkili bir UV
filtresi olarak kullanılmaktadır. 5 pozisyonlu kojik asit sinamatı, EDC kuplajı,
DCC kuplajı, asit klorür ve karışık anhidrit yöntemleri ile elde edildi. Kojik
asidin 2-pozisyonunun sinnamatını elde etmek için, tarçın asidinin potasyum
tuzunun kojil klorüre nükleofilik ilavesini gerçekleştirdiler. Bu reaksiyonda, bir
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yan reaksiyonun ortaya çıktığını keşfettiler ve bu şekilde oluşan yan ürünün
yapısını belirlediler. Kojik asitin hem yan ürününün hem de sinnamat
türevlerinin depigmentasyon aktivitelerini değerlendirdiler. İlginç bir şekilde,
yan ürün, yan ürünün ana bileşiği olan bileşik 7'den (IC50> 100 lM) daha güçlü
depigmentasyon aktivitesi (IC50 = 23.51 lu) gösterdi. Bununla birlikte,
tirozinaz inhibitör aktivitesi yoktur. Kojik asidin 5-pozisyonunun sinnamatı olan
Bileşik 6 ayrıca tirozinaz inhibitör aktivitesi olmadan orta derecede
depigmentasyon aktivitesi (IC50 = 46.64 uM) gösterdi. Bu yan ürünün üretimi,
sinnamik asit potasyum tuzu ile kojil klorür arasındaki proton değişiminden
kaynaklanmış olabilir. Bileşikler 7 ve 11, kojil klorürün 3,4- (metilendioksi)
sinnamik asidin potasyum tuzu ile yoğunlaştırılmasıyla sentezlendi. Yan ürünün
kireçlenme aktivitesini, kojik asitin sinamat türevlerine kıyasla değerlendirdiler.
Hücre bazlı bir tahlilde, bileşik 11'in (yan ürün) depigmente edici etkinliği,
bileşik 7'den (kojik asidin 2-pozisyonunun sinnamatı) olduğundan daha
etkilidir. IC50 değeri 23.51 uM'dir (Jun-Cheol Cho, 2007).
Cildin güneş ışığına maruz kalması, cildin görünümünü büyük ölçüde
değiştirebilecek dermal değişikliklere neden olur. Bu değişikliklere deri
dermisinde ekstrakellular matris bileşenlerinde bir artış eşlik eder (Margelin ve
ark. 1993; Kligman,1985; Trautinger, 1994). Kronik güneş simülasyonu yapan
ultraviyole (UV) ışınlamaya maruz kalan tüysüz farelerin, hücre dışı matris
bileşenlerinin içeriğinin belirlenmesi ile maddelerin foto-koruyucu aktivitesinin
değerlendirilmesi için uygun model hayvanlar olduğu bildirilmektedir (Mitani,
1999; Koshiishi,1999). Kojik asit, bir demir şelatörü (McBryde ve Atkinson,
1961) ve aynı zamanda radikal bir temizleyici olarak bilinir (Niwa ve
Akamatsu, 1991). 2001 yılında Hiroaki Mitani ve ark. kronik güneş simüle
edici UV ışınlamasına maruz kalan tüysüz fareler kullanılarak kojik asidin
fotodamajlara karşı etkinliğini incelemiştir. 20 haftalık bir ışınlama süresinin
sonunda, UV ışınlamasından önce kojik asidin topikal uygulanmasının önemli
ölçüde önlendiği gözlenmiştir: kırışıklık, epidermisin hiperplazisi, alt dermisin
fibrozu ve üst dermiste hücre dışı matris bileşenlerinin artışı . Tüysüz farelerde,
UV ışınlamasından önce 1,10-fenantrolin ve 2-furildioksim dahil olmak üzere
bazı demir şelatörlerin topikal olarak uygulanmasının kronik UVB ışınlaması ile
indüklenen görünür ve histolojik cilt değişikliklerini önemli ölçüde geciktirdiği
gözlenmiştir (Bissett ve McBride, 1996; Bissett 1991, 1994). Bu çalışmada,
kojik asitin etkinliği, bu demir-şelatörlerin etkinliği ile pozitif kontroller
karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Verileri, koik asidin, farelerde 1,10fenantrolin ve 2-furildioksim dahil olmak üzere tipik demir şelatörlerle
karşılaştırılabilir güçlü bir foto-koruyucu etkisini göstermektedir. İnsan derisi
güneşe maruz kalan insan derisinde daha yüksek seviyeler bulunan demir
içerdiğinden, fotodamajda demirin ve fotokorumada demir şelatörlerin rolü
olasılığı vardır. Bu bulgular, kojik asidin kronik fotodamaj nedeniyle cildin
kırışmasını önleyen tipik bir ajan olduğunu göstermektedir (Hiroaki Mitani,
2001).
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4. KOJİK ASİTİN ANTİKANSEROJEN ETKİLERİ İLE İLGİLİ
ÇALIŞMALAR
Kojik asit, cilt pigmentasyonunu azaltarak depigmentasyonu sağlama
etkisiyle bir cilt beyazlatıcı, cilt açıcı veya koruyucu olarak birçok kozmetik
formülasyonunda yer alır. Ancak yapılan çalışmalar göstermiştir ki kojik asit ve
türevleri yalnızca tirozinaz inhibitörü olarak işlev göstermeyip, aynı zamanda
antikanserojen ajan olarak da işlev görmektedir.
Bir çalışmada, Fickova ve ark. birçok organik ve inorganik selenyum
bileşiğinin, meme tümörü hücresine karşı antikanser etki gösterdiğinden yola
çıkarak, iki yeni selenyum kojik asit türevinin antiproliferatif ve sitotoksik
etkilerini araştırmışlardır. Bu doğrultuda, P763 olarak tanımlanan 5-benzyloxy2-selenocyanatomethyl-4- ve P764 olarak tanımlalan 5-methoxy-2selenocyanatomethyl-4-pyranone kojik asit türevlerinin MCF7 insan meme
karsinoma hücre hattı ve A431 insan cilt karsinoma hücre hattı üzerindeki
etkilerini MTT, LDH sitotoksisite testi ve NR analiz yöntemlerini kullanrak
incelemişlerdir. Çalışma sonunda yeni selenyum içeren kojik asit türevlerinin
hücre büyümesini önleyici aktivitesinin plasma zarı yerine hücre içi bölmeye
yönelik olduğunu ve antiproliferatif aktif bileşikler grubunu geliştirdiğini
göstermiştir (Fickova M, 2007).
Kanser hücrelerinin proliferasyonu, hayatta kalması ve malignitesi, çeşitli
sinyal seviyelerinde ve makrofajlar gibi komşu bağışıklık hücrelerinden oluşan
tümör mikro ortamı tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilir. Özellikle, Src gibi
onkojenik olarak aktifleştirilmiş tirozin kinazların ve fosfatidilinositid-3-kinaz
(PI3K) ve Akt'ın (protein kinaz B) gibi hayatta kalma veya çoğalmayı kontrol
eden kinazların çeşitli kanser hücrelerinde oldukça aktif olduğu iyi
bilinmektedir. Sonuç olarak, kanserli hücrelerin çoğalmasına izin veren
apoptotik ve nekrotik ölüm yolları büyük ölçüde inhibe edilir. Bu çeşitli
enzimatik aktiviteler ve karmaşık tümör mikro-çevre koşulları, bu nedenden
dolayı, yeni anti-kanser ilaçlarının geliştirilmesi için mükemmel hedeflerdir.
Bileşiğe çeşitli kimyasal kısımlar sokarak kojik asitin anti-kanser potansiyelini
geliştirme çabaları birçok araştırma grubu tarafından denenmiştir. Dae Sung
Yoo ve ekibi aynı amaç için birkaç yeni kojik asit türevini sentezledi.
Çalışmalarında, bu türevlerin kanser hücresi çoğalması ve makrofajlarla tümör
mikroçevre yönetimi üzerindeki modülatör etkileri çeşitli hücresel, farmakolojik
ve biyokimyasal yaklaşımlar kullanılarak dikkatle incelenmiştir. C6 glioma ve
SYF hücreleri üzerindeki anti-kanser etkileri, hücre proliferasyon deneyleri,
DNA merdiven deneyleri, nükleer boyama deneyleri ve Western blot analizi ile
incelendi. Türevlerin antienflamatuar aktiviteleri, TLR4 ligand lipopolisakkrid
(LPS) ile uyarılmış makrofajlarda (RAW264.7 hücreleri) nitrik oksit (NO) ve
sitokin ekspresyonu üretimi ölçülerek değerlendirildi. Ayrıca, test edilen çeşitli
türevler arasında, RHS-0110'un, C6 glioma hücrelerinin proliferasyonu
üzerinde, 4.7 µM'lik bir IC50 değeri ile en güçlü inhibitör aktivitesini
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sergilediğini ve bu bileşiğin inhibe edici etkisinin, SYF'nin proliferasyonuna
göre kaldırıldığını gösterdiler. Bu bulgularla uyumlu olarak RHS-0110, Src'nin
ifadesini azalttığını, ancak Yes ve Fyn'in aktivasyonunu azaltmadığını buldular.
DNA merdivenleme testleri ve çekirdek boyama deneylerine dayanarak, RHS0110'un anti-proliferatif etkilerinin bir nekrotik yola bağlı olduğu görülmüştür.
Ayrıca kojik asit türevleri ayrıca indirgenmiş veya sitotoksik olmayan bileşik
konsantrasyonları altında RAW264.7 hücrelerinde LPS ile indüklenmiş NO
üretimini ve interlökin (IL) -6 ekspresyonunu bastırmışlardır. Anti-proliferatif
ve anti-TLR4 aracılı mikroçevre oluşum özellikleri nedeniyle, sonuçları RHS0110 dahil olmak üzere kojik asit türevlerinin yeni anti-kanser ilaçları olarak
yararlı olabileceğini düşündürmektedir (Dae Sung Yoo, 2010)
Antibiyotik ve pestisit üretiminde önemli bir malzeme olarak kullanılan
kojik asitin, hayvan ve bitki polifenol oksidazları, ksantin oksidaz ve D- ve bazı
L-amino asit oksidazların rekabetçi ve geri dönüşümlü bir inhibitörü olarak
işlev gördüğü gösterilmiştir. Her ne kadar kojik asit, tümör ve potansiyel,
insanlar ve diğer uygulamalar için genotoksik risk açısından geniş çapta
incelenmiş olsa da, kojik asidin normal ve / veya hastalıklı hücrelerde gen
ekspresyonu ve regülasyonu üzerindeki mekanizması nadiren incelenmiştir. Son
zamanlarda yüksek verimli bir DNA mikrodizi tekniği, binlerce genin işlevinin
aynı anda çalışmasına izin vererek, diferansiyel gen ekspresyon profillemesini
göstererek ve kullanmayı amaçlayan biyobelirteçleri veya özel gen
işaretleyicilerini keşfetmeye kapı açarak farmasötik uygulamalar ve hastalık
tedavisinin genomik araştırmaları için önemli bir role sahiptir. Kojik asidin gen
ekspresyonu ve regülasyonu üzerindeki mekanizması hakkında bir çalışmada,
Sun-Long CHENG ve ekibi, insan derisine metabolik ve hücresel yanıtların
genetik temelini anlamak ve sistematik bir ilaç geliştirme yaklaşımına yol açan
yeni genlerin hedefe dayalı ilacını keşfetmek için kojik asidin A375-malign
melanom hücrelerinin diferansiyel gen ekspresyon profili üzerindeki biyolojik
etkilerini araştırmak için DNA mikrodizi teknolojisini kullanmışlardır. Bu
çalışmada, cilt beyazlatma etkisi dışında, kojik asidin karsinom tedavisi
üzerindeki genotoksisite etkisini incelemek için insan derisi A375 malign
melanom hücrelerini kullanmışlardır. Kojik asidin A375 hücrelerinin gen
ekspresyon profili üzerindeki genotoksisite etkisini incelemek için, farklı
şekilde eksprese edilen genlerin sayısını kolayca taramak için yüksek verim
yöntemi sağlayan mikrodizi teknolojisi kullanılmıştır. Hücre tedavisi için, A375
hücrelerinin büyüme inhibisyonu üzerindeki çeşitli konsantrasyonları (0.32, 1.6,
8, 40, 200, 1000m g / ml) incelemişlerdir. Tüm kojik asit konsantrasyonları,
inkübasyon süresinden daha uzun olmasına rağmen (72 saat) A375 hücrelerinin
hücre büyümesini güçlü bir şekilde inhibe etmediğini gözlemlemişlerdir. Kojik
asidin A375 hücrelerinin tüm gen ekspresyonu üzerindeki genel etkilerini
incelemek için mikrodizi teknolojisini kullanarak, kojik asidi 8m g / ml (% 0.8)
konsantrasyonunda kullandılar. Çünkü bu, inhibisyonu% 20'den az olan A375
hücrelerini inhibe edebilen ve yüksek kojik asit konsantrasyonunun
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sitotoksisitesinin hücre ölüm tepkisinden kaynaklanan diferansiyel gen
ekspresyon verilerinden kaçınabilecek hafif konsantrasyondur. Ayrıca, insan cilt
bakım ürünleri için kojik asidin güvenliği, reçetesiz% 1'e kadar bir
konsantrasyonda genel kullanım için tavsiye edilir. Bu bağlamda, 8m g / ml
kojik asit (% 0.8) konsantrasyonu insan derisi için güvenlidir ve A375
hücrelerinde ve farklı ifade edilen genlerin karsinogenez tedavisi üzerindeki
düzenleyici fonksiyonları aracılığıyla gen ekspresyon profilini incelemek için
kullanılabilir. Farklı olarak eksprese edilen genlerin sayısı için, karsinogenez ile
ilişkili önemli genleri seçtiler ve ayrıca mikroarray analiz verilerini
karşılaştırarak gen ekspresyon değişikliklerini doğrulamak için RT-qPCR
kullandılar. İlginç bir şekilde, kojik asitle uyarılan A375 hücrelerinde aşağı
regüle edilen yedi önemli kojik asitle yanıtlanan yedi gen bulmuşlardır.
Genlerin çoğu, karsinojenez sürecinin düzenlenmesi ile oldukça ilişkilidir. Bu
genler APOBEC1 (Apolipoprotein B mRNA düzenleme enzimi, katalitik
polipeptit 1), ARHGEF16 (Rho guanin değişim faktörü (GEF) 16), CD22,
GALNT1, UNC5C, FGFR3 (fibroblast büyüme faktörü reseptörü 3), insan OZF
genidir. Ek olarak, aşağı regüle edilmiş yedi gen, kojik asit tedavisinden sonra
A375 hücrelerinde önemli ölçüde farklı ekspresyon gösterdi ve insan malign
melanom hücrelerinde melanom tümör oluşumunun düzenlenmesini deaktive
edebilen tümör baskılayıcılar olarak işlev gördü. Bu genler, daha ileri teşhis ve
tedavi uygulamaları için yararlı belirteçler olabilir (Sun-Long CHENG, 2006).
Her ne kadar kojik asit ile muamele edilmiş A375 insan malign melanom
hücrelerinin toksikogenomikleri açıklanmış olsa da, hücresel tepkinin
proteomiklerinin hala yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Bir gen bir protein üretse
de, biyolojik ve fizyolojik fonksiyonlarda değişikliklere yol açan proteinlerin
modifikasyonlarına gen modifikasyonu neden olmayabilir. Sun-Long Cheng ve
arkadaşları, kojik asidin A375 hücrelerinde protein ekspresyon profili
üzerindeki antikanser etkisini araştırmak için önceki çalışmalarının devamı için
proteomik analizler gerçekleştirmiştir (Sun-Long Cheng, 2007). A375 hücreleri
24, 48 ve 72 saat boyunca 8 ug / mL'de kojik asit ile muamele edildi. 2-D
PAGE ve MALDI-Q-TOF MS ve MS / MS analizleri kullanılarak, kontrol ve
kojik asit tedavisi arasındaki A375 hücrelerinin proteomik profilleri
karşılaştırılmış ve 2 yukarı regüle edilmiş protein ve 28 aşağı içeren 30 farklı
şekilde eksprese edilmiş protein karşılaştırılmıştır. Bu proteinler arasında, 5
özdeş proteinin 17 izoformu gözlendi ve 11 şaperon proteini, toplam
proteinlerin% 36.7'si ile yüksek oranda protein lekesi gösterdi. 2-D PAGE'den
sonra, bu çalışmada 72 saatlik tedavide protein ekspresyon seviyesinin önemli
ölçüde değiştiğini gösteren 30 farklı şekilde eksprese edilmiş protein
tanımlanmıştır. Kombine veritabanlarını, 16 farklı şekilde eksprese edilen
proteinin, p53, Ras, MEK / ERK, RAF-1 ve Bcl-2 gibi ana sinyal proteinleri
aracılığıyla apoptozun regülasyonu ile ilişkili olduğu protein etkileşim ağını
önermek için birleştirilmiş veritabanlarını kullandılar. İlginç bir şekilde, 11
şaperon proteini, kojik asit ile muamele edilmiş A375 hücrelerinde aşağı regüle
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edildi ve birbirleriyle etkileşimleriyle korele olduğu bulundu. Kanser
biyolojisinde, ısı şoku proteinlerinin tümör hücresi büyümesini ve hayatta
kalmasını kolaylaştırmak için yüksek seviyelerde eksprese olduğu bulunmuştur.
Kojik asit ile muamele edilmiş A375 hücrelerinde aşağı regüle edilen ısı şoku
proteinlerinin sonuçlarına göre, malign melanom hücrelerinin hücresel stresi
kojik asit tedavisi altında meydana gelmiştir. Kojik asit, tümör büyümesini
destekleyen ve antiapoptoz etkisine yol açabilen ısı şoku proteinlerinin
ekspresyonunu baskılayabilir. Isı şoku protein ekspresyonunun kojik asit
tarafından bastırılması antitümör aktivitesinde önemli bir rol oynayabilir. 2-D
jel görüntülerine göre, kojik asit ile muamele edilmiş A375 hücrelerinde 6
izoform vimentin aşağı regüle edildi. İlginç bir şekilde, önerilen etkileşim
ağları, apoptozun regülasyonu ile ilişkili proteinleri ortaya çıkarmıştır, bu da
kanser hücrelerinin melanogenezini ve tümör oluşumunu bastırmaya neden
olabilir. Ayrıca, bu proteinler cilt kanserinin tanısal ve terapötik
uygulamalarında daha fazla kullanım için yararlı biyobelirteçler olabilir.
Bununla birlikte, bu proteinlerin daha fazla fonksiyonel çalışması, patojenik
mekanizmaların ve kojik asit tedavisine hücresel yanıtın daha iyi anlaşılmasına
yol açabilir (Sun-Long Cheng, 2007).
KA'nın karmaşık bir genotoksik profili bildirilmiştir; bununla birlikte
KA'nın bir genotoksik kanserojen olup olmadığı hala belirsizdir. Her ne kadar
mevcut çalışmada aynı protokol kullanılarak genotoksik karsinojenlerde pozitif
sonuç elde edildiğine dair bir rapor olmamasına rağmen Cater ve ekibi (1985)
yenidoğan farelerde sırasıyla bir başlatıcı ve bir promotör olarak
dimetilnitrosamin ve PB uygulanan GGT-pozitif odakların ve karaciğer
tümörlerinin oluşumunu rapor etmişlerdir. Genellikle karsinogenezin DNA veya
kromozomal lezyonlar tarafından başlatıldığı, bu lezyonların sabit olduğu ve
daha sonra proliferasyon veya farklılaşma gibi bir sonraki adıma geçtiği
düşünülmektedir. Bu nedenle, genotoksisitenin tümör başlatan faaliyetlerle
yakından ilişkili olduğu düşünülebilir. KA'nın genotoksisitesi ile ilgili olarak
birçok in vitro ve in vivo çalışma yapılmıştır. Ames testinde KA, S.
typhimurium TA100, TA1535 ve TA98 suşlarında ve E. coli WP2uvrA'da =
2.000-1.000 lg / plaka ve = 1.000 lg / plakada S9 karışım fraksiyonu ile birlikte
ve pozitif sonuçlar vermektedir. Buna rğmen TA1537 ve TA1538 suşlarında
negatif sonuçlar elde edilmiştir (Nohynek 2004; Shibuya 1982; Wei ve ark.
1991). DNA hasarı ile ilgili in vitro çalışmalarda sırasıyla rec-tahlil ve SOS
durdurma testinde pozitif ve negatif sonuçlar elde edilmiştir (Manabe ve ark.
1981). CHO ve Çin hamster V79 hücrelerinde kromozomal anormalliklerin ve
kardeş kromatid değişimlerinin saptanması üzerine yapılan çalışmalarda
1000mg/mL konsantrasyonunda pozitif sonuçlar elde edildi (Nohynek 2004;
Wei.1991; Auffaray ve Boutibonnes 1986) . Bununla birlikte, pozitif sonuçların
çoğuna sitotoksisite eşlik etmiştir (Nohynek. 2004). Fare karaciğerinde kojik
asitin (KA) tümör başlatma aktivitesini değerlendirmek için, Mitsuyoshi Moto
ve ekibi tarafından kısmen hepatektomize edilmiş fareler kullanılarak
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karaciğerde bir in vivo başlatma deneyi gerçekleştirildi. Erkek ICR fareleri, 4
hafta boyunca% 0 veya% 3 KA içeren bir bazal diyet (BD), ardından 13 hafta
boyunca 0 veya 500 ppm fenobarbital (PB) içeren damıtılmış su (DW) ile
beslendi. Mikroskobik incelemelerde hiçbir grupta proliferatif lezyon
gözlenmemiştir. KA + DW ve KA + PB grupları arasında farelerde
preneoplastik hepatositler için beklenen bir belirteç olan c-glutamiltransferazpozitif hücrelerin sayısında fark olmadığı rapor edilmiştir. Hepatositlerin
çoğalma aktivitesinin immünohistokimyasal analizlerinde, BD + PB ve KA +
PB gruplarında BD + DW grubuna kıyasla çoğalan hücre nükleer antijeninin
(PCNA) etiketleme endeksinde önemli artışlar gözlenmiş; bununla birlikte, BD
+ PB ve KA + PB grupları arasında PCNA'nın pozitifliği açısından anlamlı bir
fark gözlenmemiştir.
Bu çalışmanın bu sonuçları KA'nın farelerin
karaciğerinde tümör başlatma aktivitesinin bulunmadığını göstermektedir.
Sonuç olarak, farelerdeki deneyleri, 4 hafta boyunca% 3 KA içeren bir diyetle
tedavinin, herhangi bir tümör başlatma aktivitesi göstermediğini, ancak
hepatokarsinojenik bir potansiyele sahip olduğunu düşündürmektedir. KA'nın
neden olduğu hepatokarsinogenezin mekanizmasını açıklığa kavuşturmak için
tümör destekleyici aktivitenin değerlendirilmesi gibi ileri çalışmaların gerekli
olduğu düşünülmektedir (Mitsuyoshi Moto, 2006).
5. KOJİK ASİTİN UYGULANABİLİR DOZAJI
Günümüzde cilt, ilaç uygulamalarında önemli bir yol olarak önem
kazanmıştır. Ancak, cildin en büyük organ olması ve farklı fonksiyonlara sahip
dış çevreye karşı bariyerin olması ilaç uygulamalarında bazı transdemal
problemlere neden olmaktadır. İlaç türevleri, ilaç doygunluk sistemleri,
kimyasal ve fiziksel arttırıcılar dahil olmak üzere ilaçların transdermal
emilimini arttırmak için farlı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin amacı,
ilaçların stratum korneum tabakası boyunca penetrasyonunu kolaylaştırmaktır
(Saeedi M, 2019). İlaç direnci, kanserde sistemik kemoterapide büyük bir
sorundur. Bu nedenle, kemoterapötik ajanların ve anti-apoptotik genlerin
verilmesi, bu sorunun üstesinden gelmek için avantajlara sahiptir. Kojik asitten
hazırlanan nano-taşıyıcı sistem, anti-kanser ilaçlarının etkili teslimatlarını
gösterir, hücre çoğalmasını önemli ölçüde önler ve ayrıca tümör büyümesini
azaltır (Saeedi M. et al., 2019). Cilt parlatıcıları, hiperpigmentasyona bağlı
hastalıkların tedavisi için kullanılan bir tür tedavi yöntemidir. Yapılan
çalışmalar da kojik asit ve türevlerinin, hiperpigmentasyonu bir tirozinaz
inhibitörü etkisiyle sınırlandırabilecek UV koruyucu olarak kullanılabileceğini
göstermiş ve nitekim cilt beyazlatıcı, cilt açıcı ve koruyucu ajan olarak birçok
kozmetik ürünün formülasyonuna katılmıştır. Aynı zamanda ve enzimatik
esmerleşmeyi önlemek için gıda katkı maddesi olarak uygulanmaktadır. Bunlara
rağmen sitotoksisitesinden ve depolama sırasındaki dengesizliğinden
kaynaklanan cilt tahrişi nedeniyle kojik asitin kullanımı sınırlıdır. Kojik asit
akut, kronik, üreme ve genotoksisite çalışmalarında, toksik madde olarak
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değerlendirilmedi. Ancak insan derisinden dolaşım içine yavaş emilim
nedeniyle, tümör teşviki sırasında eşiğe ulaşamayan zayıf kanserojenlik etkileri
görülmüştür. Kişisel Bakım Ürünleri Konseyi (Personal Care Council )
tarafından yürütülen mevcut kullanım konsantrasyonlarının araştırılmasında
kojik asit, yüz ve boyun kremlerinde, losyonlarda ve tozlarda ,% 0.1 ila% 2
arasındaki konsantrasyonlarda, maksimum kullanılacak değerlerdir. Yapılan
araştırmalar kojik asit ve türevlerinin cilt beyazlatma, cilt lekelerini önleme,
yaşlanma karşıtı terapötik etkileri olduğunu göstermiş ve bu doğrultuda
kozmetiklerin içerisinde yer almiştır. Ayrıca bazı bakteri türlerine karşı düşük
dilüsyonlarda bile yok edebilen antimikrobiyal etki göstermiştir. Ek olarak kojik
asit antifungal etkiye de sahiptir (Saeedi M. et al., 2019). Tüm bu avantajlarına
rağmen yapılan klinik çalışmalarda kojik asit ciltte tahriş, kızarıklıki kaşıntı gibi
yan etkiler de göstermiştir. Ayrıca hassas ciltlerde cilt kanserine neden olabilir.
Bazı çalışmalar kojik asitin diğer ilaçlarla birlikte kullanılmasını önermiştir.
Özellikle melasmanın tedavisinde diğer ajanlara kombine uygulanmasının,
monoterapiden daha etkili olduğunu öne sürmüşlerdir. %2 konsantrasyonunda
hidrokinon (HQ) ile kombine edilen kojik asit diğer formülasyonlara kıyasla
çok daha etkili olmuştur. Dahası FDA, HQ’nun kanserojenitesi ve bazı
ülkelerdeki yasağı nedeniyle kojik asiti HQ’ya alternatif olarak sunmuştur
(Saeedi M. et al., 2019).
Avrupa Komisyon Bilim Komitesi (European Commission's Scientific
Committee), şunları açıkladı:
1. Cilt bakım formülasyonlarında kojik asit dozu %1 olmalıdır.
2. Kojik asit, akut, kronik, jeneratif ve genetoksisite formunda toksik
değildir.
6.SONUÇ
Kojik asit bir mantar metabolitidir ve antikarsinojenik, antienflamatuar,
anti-bakteriyel, anti-viral, anti-mantar gibi çeşitli biyolojik aktivitelere sahiptir.
Bu özelliklere rağmen, daha çok tirozinaz inhibitörü olarak cilt beyazlatıcı ve
cilt açıcı ilaçların ve dermo kozmetiklerin formülasyonunda rol oynar. Birçok
çalışma, kojik asidin kanser tedavisinde antikanserojen bir ajan olarak
kullanılabileceğini göstermiştir. Kojik asit esnek yapısı ile dikkat çekiyor.
Birçok kojik asit türevi sentezlenmiş ve biyolojik aktiviteleri kojik asit ile
karşılaştırılmıştır. Bazı kojik asit türevlerinin kojik asitten daha etkili olduğu
kanıtlanmıştır. Uygulanabilir kojik asit dozu, 0.1 ila 2'lik konsantrasyonlar
olarak belirlenmiştir. Kojik asit ve türevleri, her ne kadar bir cilt beyazlatıcı
ajan olarak ilaç ve kozmetik ürünlerde yer alsa da ne yazık ki bir kanserojen
ajan olarak ilaçların formülasyonunda yer almamaktadır. Ancak bir çok çalışma
kojik asit ve türevlerinin antikanserojenik etkisi olduğunu göstermektedir. Bu
nedenle kojik asit ve türevlerinin in vivo koşullarda daha çok çalışılmaya ve ilaç
denemeleri çalışmalarında daha sık yer alması gerekmektedir.
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ALMAN YAZAR ALEXANDRA CAVELIUS’UN “LEYLA” ADLI
ROMANINDA BOŞNAK KADINLARI
Melahat Pars*
Zafer Ümit KOLUKISA**
ÖZET
Alman gazeteci ve yazar olan Alexandra Cavelius'un Bosna mağdurları
ile görüşmeleri ve bu konuda yaptığı araştırmalar sonucu kaleme aldığı “Leyla”
adlı eseri, 1990’lı yıllarda masum Boşnak kadınların maruz kaldığı şiddet ve
tecavüzün onların üzerinde açmış olduğu fiziksel ve psikolojik yaraların
etkilerini ele alır.
Eserin kahramanı 16 yaşındaki Leyla’nın, Bosnalıların ummadığı bir
anda Sırplar tarafından başlatılan bir savaşın ortasında kalması ve bu süreçte
başından geçen akılların almayacağı, vicdanlara sığmayacak, yaşanmış bir hayat
hikayesi anlatılmaktadır. Yaşanılan olaylar her ne kadar Leyla ekseninde
gelişmiş olsa da kitapta diğer Boşnak kadınların maruz kaldığı işkenceler,
tecavüzler, psikolojik baskılar, katliamlar, Sırp ile Bosna ordusu arasında
yaşanılan çatışmalar ve savaşın gidişatı da anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bosna, Leyla, Savaş , Tecavüz, Zulüm, Soykırım.
BOSNIAK WOMEN IN THE NOVEL “LEYLA" WRITTEN BY
GERMAN WRITER ALEXANDRA CAVELIUS
ABSTRACT
The novel “Leyla”, written by Alexandra Cavelius, a German journalist
and writer, as a result of his interviews with Bosnian victims and his research
on the subject, deals with the effects of the physical and psychological wounds
inflicted on the violence and rape of innocent Bosniak women in the 1990s.
In the novel, the story of a16 year-old Leyla, the protagonist in the midst
of a war initiated by Serbs at a time when the Bosnians do not expect, and her
unimaginable life story is told.
Although the events have been developed on the axis of Leyla, the book
also describes torture, rape, psychological repression, massacres, conflicts
between the Serbian and Bosnian army and the course of the war.
Keywords: Serbs, Bosnia, women, rape, torture, war, massacre.
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GİRİŞ
Savaşlar dünya tarihinde değişikliklerin ve dönüşümlerin yaşanmasında
önemli bir rol oynamıştır. Geçmişte sadece savaşan tarafları ilgilendiren ve
yıkımı sınırlı olan savaşlar, günümüzde teknolojik gelişme paralelinde,
silahlanmanın korkunç boyutlara ulaşması ile çok daha yıkıcı bir hal almıştır.
Dolayısıyla globalleşen dünyada savaşlar bütün dünya devletlerini etkileyen bir
olgu haline gelmiştir. Bölge güç dengesi ve uluslararası güç dengesi açısından
önemli bir yere sahip olan Bosna Hersek Savaşı, Soğuk Savaş sonrası
uluslararası siyasal sistemin yeniden şekillenmesinde etkili olmuştur.
Bosna-Hersek Savaşı, Soğuk Savaş sonrasında oluştuğu iddia edilen
"yeni dünya düzeni"nde, bir insanın başka bir insana karşı ne denli acımasız
olabileceğini ve milliyetçilik iddiaları ile saldıranların binlerce insanı nasıl
katledebileceğini göstermiştir. Bu yönüyle, Batı dünyasının çağdaşlaşma,
modernleşme çerçevesinde hümanist söylemlerine rağmen; Bosna-Hersek
Savaşı insanların, toplumların hatta ulusların, uydurulmuş birtakım gerekçelerle
nasıl yok edilmekle, katledilmekle karşı karşıya kalabileceğini ve büyük
devletlerin, örgütlerin bu duruma karşı nasıl kayıtsız kalabileceklerini gösteren
önemli bir olaydır.
İki kutuplu yapının yıkılmasından sonra, uluslararası sistemin yeniden
şekillenmesinde Bosna-Hersek olayının önemli bir yer işgal ettiği görüşündeyiz.
Bosna-Hersek savaş, etnik katliam ya da bir iç çatışma şeklinde
tanımlanabilmektedir. Bosna-Hersek'in bağımsızlığını ilan etmesinden sonra
Sırp çetniklerin tek taraflı saldırısıyla başlayan çatışma, kimi görüşlere göre tek
taraflı olması nedeniyle bir savaş olarak nitelendirilemez. Ancak bize göre bu
olay, hem savaştır hem de etnik bir katliamdır. Savaştır çünkü, "iç çatışma
olarak nitelendirilecek kadar küçük bir olay değildir ve sonuçları itibariyle
önemli bir dönüm noktasıdır. Etnik bir katliamdır çünkü çatışmanın nedenleri
görüldüğü kadar basit değildir. Dünyanın gözü önünde binlerce insanın
öldürülmesine, yaralanmasına ve tecavüze uğramasına neden olan bu olay, Sırp
çetniklerin etnik temelli ihtiraslarından ve Batının buna göz yummasından
kaynaklanmıştır. Bu gerekçelere dayanılarak çalışmamızda Bosna-Hersek olayı
savaş ya da katliam şeklinde belirtilmiştir.
Savaşlarda kadınlara yönelik cinsel şiddetin insanlık tarihi boyunca bir
tarafın diğerine sosyal, ekonomik ve politik yönden üstünlüğünü etkili bir
şekilde göstermesi gayesiyle bir “savaş taktiği” olarak kullanıldığı ve hala da
kullanılmakta olduğu bilinmektedir. Maruz kalınan bu sistematik ve kitlesel
tecavüzler bir yandan bireysel olarak kadınları harap ederken, diğer yandan
ailelere ve ait oldukları topluma sürekli olarak zarar vermektedir.1

1

Züleyha Özbaş, Cinsel Silah ve “Grbavica”, Marmara İletişim Dergisi, 13 (2008) 174.
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Toplum üzerinde özellikle psikolojik harp alanında etkili olan fakat
kendisi etik olmayan bu savaş stratejisi, bir yeri ele geçirmenin, zaferin ve
gücün simgesi olurken aynı zamanda etnik temizliğin aracısı olarak toplumlar
arası kinin ve ayrışmanın temel aktörü olmuştur. Özellikle yakın çağ ve modern
çağda karşılaşılan bu sistematik tecavüz vakalarının, genellikle toplama
kamplarında ve kurumsallaştırılmış kamp şeklindeki genelevlerde vuku bulduğu
görülmektedir. Bu tür sistematik tecavüz vakaları arasında; II. Dünya
Savaşı’nda Almanlar tarafından toplama kamplarındaki kadınlara yönelik
yapılan tecavüzler, Bosna, Kosova, Ruanda, Sudan, Nijerya, Kolombiya, Suriye
ve Irak’ta savaş stratejisi olarak uygulanan tecavüzler yer almaktadır2.
Bunlar arasında özellikle bütün Avrupa’nın yanı başında yaşanan Bosna
katliamı ve sistematik tecavüz vakaları zihinlerimizde önemli bir yeri işgal
etmektedir. Olaylar, 1992 yılında Bosna Hersek’in Yugoslavya’dan ayrıldığını
ilan etmesiyle birlikte patlak vermiştir. Sırplar, bu bağımsızlığı kabul etmemiş
ve bunu bir saldırı sebebi sayarak hile ve cebren büyük bir etnik temizlik
faaliyetine girişmişlerdir. Sırplar, Hırvatlar ve Bosnalı Müslümanlar arasında
yaşanan savaş üç yıldan fazla sürmüştür. Bu savaş süresi boyunca sayıları
13.000 ile 50.000 arasında değişen Bosnalı Müslüman kadına, Sırp çetnikler
tarafından tecavüz kampı haline getirilen kamplarda sistematik olarak etnik
temizlik gayesiyle topluca tecavüz edilmiş ve işkenceler yapılmıştır.3
Norveçli psikolog ve barış gözlemcisi olan Skjelsbaek, Bosna savaşı
boyunca tecavüze uğramış olan, aralarında on altı yaşında Emila ve on dört
yaşındaki Berina gibi çocukların da olduğu beş mağdur ile kolay olmayan
görüşmeler yapmış ve yaşanan acıları bütünüyle ortaya koymuştur. Bu
görüşmelerden; Müslüman Boşnak kadınlarının Sırp çetnikler tarafından
defalarca tecavüze uğradığı, her bir kadının aşağı yukarı yüz kez bu çirkin olayı
yaşadığı, tecavüzcülerin bir kısmının (özellikle ilk tecavüz vakalarında)
savaştan önce bu mağdurlar ile komşu oldukları görülmektedir. Savaştan sonra
da yaşadıkları bu zulümler karşısında kadınların içine düştükleri fiziksel ve
psikolojik durum gözler önüne serilmektedir4.
Bu beş kadın ve birçok Bosnalı kadın gibi “Leyla” adlı romanın baş
aktörü olan Leyla da bu savaşın mağdurlarından birisi olmuştur. Leyla, genç
yaşta hayallerini gerçekleştirmek için ailesinin yaşadığı küçük bir kentten
ayrılarak, anneannesi, dedesi ve diğer akrabalarının bulunduğu daha büyük bir
kente gelmiştir. Tam işler yolunda giderken birden savaşın patlak vermesi ve bu
süreçte aile büyüklerini ziyarete gelen teyzesi ile birlikte, onlardan ayrılıp
Velika Kladuşa'ya gitmesi ve burada teyzesinin inanılmaz ihaneti Leyla için
2

Züleyha Özbaş, a.g.m., 174.
Özlem Özdemir, “Savaş ve Çatışmalarda Şiddetin Kurbanları Kadınlar”, Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi, 39 (2015) 310-312.
4
Inger Skjelsbaek, “Victim and Survivor: Narrated Social Identities of Women Who Experienced
Rape During the War in Bosnia-Herzegovina”, Feminism & Psychology, 16 (2006) 383-394
3
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sonu gelmez bir zulmün başlangıcı olmuştur. Henüz on altı yaşında olan Leyla
ilk önce esir kampı olarak kullanılan bir hindi çiftliğine götürülmüş ve burada
Sırpların ve onlarla birlik olan bazı Müslüman Boşnakların dehşet uyandıran
zulüm ve tecavüzlerine bizzat şahitlik etmeye başlamıştır. Bundan sonrada toplu
tecavüzler, psikolojik baskılar, dayaklar ve akla gelmeyen işkencelerin sonu
gelmek bilmemiştir. Hindi çiftliğinden sonra Leyla’nın çektiği çileler sırasıyla
bir kale, bir kara birlik ve iki genelevde vuku bulmuştur.
Müteakiben Leyla, bir Sırp mutfak ekibine sığınarak onlar tarafından
korunmuştur. Savaşın bitişiyle beraber ona sahip çıkan bir Sırp ile yapmış
olduğu evlilik, ailesine kavuşması, maruz kaldığı zulümlerin hayatına fiziki ve
psikolojik yönden etkileri, bununla beraber aldığı terapi desteği ve yeniden
hayata tutunma süreci, hikayenin geri kalan kısmını oluşturmaktadır. Eserde
Leyla bağlamında diğer Boşnak kadınların ve kızlarının maruz kaldıkları bu
zulümleri ve birbirine benzer hayat hikâyelerine ortak oluyoruz. Yaşanılan bu
toplu ve sistematik tecavüzlerin etkileri ise en çok savaştan sonra görülmüştür.
Kadınların çoğu psikolojik bunalıma girmiştir. Kendilerini dışlanmış
hissetmeleri, zavallı ve bitkin görünmeleri, akşamları gördükleri kabuslar ve
altlarını ıslatmaları, sakinleştirici ilaç bağımlılıkları, kendi içlerine kapanışları,
her an tecavüzcüleri ile tekrar karşılaşma fobisi, bedenlerinin çevredeki olaylara
duyarsız olması, sürekli yaşadıkları fiziksel rahatsızlıklar ve daha bir çok
olumsuzluk hala onların yakasını bırakmıyordu. Sessizce acılarını çekiyorlardı.
Savaştan kurtulan kadınlardan intihar edenlerin oranı da yüksek olmuştur. Leyla
gibi evlenmiş olanlar olduğu gibi ailesi ile tekrar buluşanlar evliliklerinde
sorunlar yaşamıştır. Çoğu Leyla ile aynı düşüncede olan kadınlar, esir iken
başlarına gelenleri, yaşadıkları tecavüz ve zulümleri ailelerine açıklayamamış
ve bu konuda büyük korkular yaşamıştır. Hem sakat çocuk doğurma endişesi
hem de yaşadıkları kabusların tekrar gözlerinde canlanması sebebiyle
cinsellikten uzak durmaya gayret etmişlerdir. Esere konu olan ve Bosnalı
Müslümanların maruz kaldığı tamamen gerçek olan bu dramın sebebi, tarih
boyunca var olmuş bir milletin yok sayılarak tamamen tarih sahnesinden
silinmesi çabası olmuştur. Yıllardır beraberce yaşadıkları Sırplara karşı asla
düşmanca bir tutum içerisinde bulunmayan Boşnak milleti, onlardan da böyle
bir davranış beklememiştir. Boşnak milletinin köklü bir millet olduğunu,
Boşnak tarihine kısaca bir göz atmak konuyu algılamamızda olumlu yönde
katkıda bulunacaktır.
1. Bosna Hersek’in Tarihçesi
Bugünkü Bosna-Hersek, Avrupa kıtasının güneybatı, Balkan
yarımadasının ise kuzeybatı kesiminde yer almaktadır. Neretva Nehri’nin
denize döküldüğü mevkiinde 20 km’lik bir toprak parçası ile denize ulaşır,
ancak limanı yoktur. Kuzey ve Batıda Hırvatistan, Doğuda Sırbistan ve Karadağ
ile çevrilidir.
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Bilim adamları, “Bosna” kelimesinin köken olarak Trakya’da yaşamış
olan “Besa” adında eski bir toplulukla ilgili olduğunu ileri sürmüşlerdir. Fakat
bu toplulukların Bosna’daki varlıklarını kanıtlayacak bir kanıt ta mevcut
değildir. Bazı bilim adamları ise, Bosna kelimesinin eski bir İlir kelimesi olan
“Bos” sözcüğünden geldiğini dile getirmişlerdir. Onlara göre Bos sözcüğü tuz
madeni manasına gelmektedir. Fakat bu tür bir maden, yalnız günümüz Tuzla
kentinde mevcuttur ve belirtilen bu yer Bosna devletinin en erken zamanlarında,
Bosna devletine bağlı değildir. Bu sebeple ortaya atılan bu iddianın şüpheli
olduğu söylenebilir. Diğer bir görüşte Bosna kelimesinin “Bistue Nova” (Roma)
eyaletiyle ilgili olduğuna dairdir. Bistue Nova eyaleti günümüzde Zenica ve
Travnik bölgelerinin bulunduğu alanlardır. Aynı iddiaya benzer bir görüş daha
vardır. Bu iddiaya göre, Bosna sözcüğü Romalıların üs olarak kullandığı, Bosna
nehrinin Sava nehrine kavuştuğu yer olan “Basante” den gelmektedir.5
“Bosna” sözcüğünün X. yüzyılın ortalarından itibaren coğrafî yer adı
olarak kullanıldığı görülmektedir. Sonraları ise, bu bölgede yaşayan halkı
tanımlamak için “Bosnalı” sözcüğü kullanılmaya başlanmıştır. Bosna’dan bir
devlet adı olarak bahsedilmesi XII. yüzyılın sonlarına doğru olmuştur. Ayrıca,
877 ile 917 yılları arasında Duvno ovasında icra edilen bir kral taç giyme
törenini anlatan tarihi bir vesikada, “Regnum Sclavorum” ismi altında Bosna ve
dönemin hükümdarı olan “Kral Budimir”den bahsedilmektedir. Bunlara
ilaveten, Roma Germen İmparatorluğu’na ait bulunan vesikalarda ise Bosna’dan
“Sclavonia” diye bahsedildiği görülmektedir. “Hersek” adı ise, ilk olarak
dönemin Üsküp komutanı Esat Aliya’nın 1 Şubat 1454 yılına ait mektubunda
yer almıştır. “Hersek” adının, o dönemde hükümdar olan Güney Bosna
“Herceg”i (dükü) Stjepan Vukosic Kosaca’dan geldiği söylenmektedir. Sonuçta
o dönemde “Herceg” sözcüğünün dük anlamında kullanıldığı ifade
edilmektedir6.
Tarih öncesinde Bosna-Hersek'te ilk yerleşimin bir Hint-Avrupa
topluluğu olan İliryalılar tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Balkan
yarımadasının kuzeybatı bölgelerini ele geçiren ve buralarda uzunca bir süre
hüküm süren İliryalılardan sonra, Bosna-Hersek Romalıların akınına uğramış ve
5

Bosna kelimesinin kökeni ile ilgili başka görüşler de mevcuttur. Filolog Anton Mayer, Bosna
kelimesinin etimolojik anlamını verirken Bosna kelimesinin çok eski bir Hint-Avrupai “bos” veya
“bhog” kelimesinden geldiğini söyler. Bos veya bhog kelimesinin manası akan sudur. Yani
Bosna, nehir manasında kullanılmıştır. Bazı bilim adamlarına göre Bosna kelimesi, nadir kullanan
Latince bir kelime olan “bosina”dan gelebilir. Bosina, sınır demektir. Bu kelime, Bosna Bizans
sınırında sınır askerliği görevini yapan Franklar tarafından kullanılmıştır. Filolog Petar Skok’a
göre de Bosna kelimesi ve diğer pek çok toponimin kökenleri Slav öncesi döneminden kalmadır.
Bunların etimolojisi açık değildir. Coğrafî bir ad olarak Bosna kelimesi X. asrın ortalarında
Bizans İmparatoru Konstantin Porfirogenit tarafından kullanılmıştır. Bu hususta daha geniş bilgi
için bkz; Mustafa İmamović, Historija Bošnjaka, (Terc. Amra Dedeic-Kırbaç), Sarajevo 1998, 2428.
6
Mehmedalija Bojic, Historije Bosne i Bošnjaka, (Terc. Amra Dedeic-Kırbac), Sarajevo 2001,
27.
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Roma hâkimiyetine geçmiştir. VII. yüzyıldan itibaren bölgeye Slav ve Avar
göçleri ve istilaları başlamıştır7. Aynı zamanda Sırp ve Hırvat kimliği taşıyan
topluluklar 626-640 yılları arasında Balkan yarımadasının kuzey batı kısmına
hâkim olmaya başlamıştır. Hırvatlar, Hristiyanlığın Katolik, Sırplar ise
Ortodoks mezhebini benimsemişlerdir. Bu bölgede yaşayan Boşnak halkının
mezhebi ise Bogomilizm’di. Bogomilizm mezhebine mensup Boşnak halkı
uzun yıllar, papazlar ile Macar ve Sırp krallarının şiddetli baskılarına maruz
kalmıştır8. Osmanlıların XIII. yüzyılın ortalarından itibaren bu topraklara
egemen olmasına kadar geçen süre zarfında bölgede genel olarak Sırp ve Macar
hâkimiyeti görülmektedir. Buna rağmen bu topraklarda kurulan Bosna Krallığı,
bağımsızlığı korumak için Macar ve Sırplara karşı 260 yılı aşkın bir süre
mücadele vermiştir. Bosna-Hersek, 1463'te Fatih Sultan Mehmet Han
zamanında Osmanlı toparlaklarına katılmıştır. Halkın önemli bir bölümü kendi
inançlarına yakın bulmaları ve Osmanlı’nın uygulamış olduğu istimâlet
politikası sonucunda İslamiyet’i kabul etmiştir 9
Bosna-Hersek, çok uzun bir süre Osmanlı vilâyeti olarak kalmıştır. 18761878 Osmanlı-Rus Harbi'ne müteakip imzalan başta Ayastefanos Antlaşması,
akabinde gerçekleştirilen Berlin Antlaşması gereği fiilen Osmanlı
hâkimiyetinden çıkarak Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun egemenliği
altına girmiştir10. Yaklaşık kırk yıllık bir işgal süreci sonunda AvusturyaMacaristan İmparatorluğu bu toprakları 7 Ekim 1908'de tamamen kendine
bağlamıştır11.
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, girdiği I. Dünya Savaşı’nda yenik
düşerek dağılma sürecine girmiştir. Bu süreçte Sırp, Hırvat ve Slovenlerden
mütevellit bir krallık kurularak Yugoslav Krallığı adı verilmiştir. II. Dünya
Savaşı’nda Yugoslav Krallığı toprakları Alman, İtalyan, Macar ve Bulgar’lar
tarafından işgal edilmiştir. Komünist Parti tarafından kontrol edilen bağımsızlık
mücadelesi neticesinde 1946 yılında kabul edilip yürürlüğe giren Anayasa ile
altı Cumhuriyetten oluşan (Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ,
Sırbistan, Slovenya) Yugoslav Halk Cumhuriyeti kurulmuştur12.
Tito, merkeziyetçi bir komünist yönetim öngörmekle birlikte, milli
gerginliklerin üstesinden gelmek ve özellikle kalabalık olan Sırpların ülkeye
hakim olmasını engellemek amacıyla federal bir Yugoslavya oluşturmuştur. Bu
7

İsmet Demir, v.d., Bosna–Hersek İle İlgili Arşiv Belgeleri (1516-1919), Ankara 1992, 6.
Altan Çetin, Galip Çağ, “Bosna’nın Osmanlı İdaresine Geçişinde Bogomilliğin Etkisi”,
Uluslararası Tarih Okulu Dergisi, IX (2011), 19-35.
9
İsmet Demir, v.d., a.g.e., 26.
10
Fehmi Nuza, “Bosnalıların Avusturya İşgal Ordusuna Karşı Mukavemetleri “, Türk Kültürü
Dergisi, 281 (1986), 588-598; Akdes Nimet Kurat, “Panslavizm”, A.Ü.DTCF Dergisi, XI (1953),
241-278.
11
İsmet Demir, v.d., a.g.e., 22.
12
İsmet Demir, v.d., a.g.e, 22.
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kapsamda Sırbistan, Karadağ, Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve BosnaHersek'e federal cumhuriyet statüsü verilmiştir.
1992 yılının haziran ayında Hırvatistan ve Slovenya’nın bağımsızlıklarını
ilan etmeleri ile Yugoslavya Cumhuriyeti’nin yıkılışı başlamıştır. 15 Ekim
1991’de de Bosna-Hersek Müslüman Demokratik Halk Partisi bağımsızlık
kararı almış, 29 Şubat ve 1 Mart 1992’de yapılan referandum ile halkın kabulü
sağlanmıştır. Bosna-Hersek, 7 Nisan 1992’de Avrupa Topluluğu ve Amerika
Birleşik Devletleri tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmıştır13. Yaşanan
bu gelişmeler neticesinde Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar arasında 1 Mart
1992’de başlatıp 14 Aralık 1995 yılına kadar üç yıldan uzun süren bir savaş
başlamıştır. Savaş süresince Batılı güçlerin etkisiz kalması neticesinde,
neredeyse tamama yakını Sırp olan ve Yugoslav Federal Ordusunun da
desteğini alan çeteci Sırp milisleri, Bosnalılara karşı XX. yüzyılın şahit olduğu
en büyük katliamlarından birini gerçekleştirmiştir. 14 Aralık 1995’de imzalanan
Dayton Barış Anlaşması ile Bosna-Hersek’teki savaş sona erdirilmiştir14.
2. Leyla ve Leyla Bağlamında Bosna’da Yaşanan Sırp-Çetnik
Mezalimi ve Bu Mezalime Maruz Kalan Cefakar Bosna Kadınları
Henüz ergenlik çağında olan Leyla, umutlarını gerçekleştirmek için
kendisi için sıkıcı olan yaşadığı küçük şehirden ayrılarak anneannesi,
babaannesi ve diğer akrabalarının bulunduğu şehre gelmiştir. Her şey yolunda
gider iken birden Bosna halkının ihtimal vermediği bir savaş başlamıştır. Savaş
başladığında Leyla on altı yaşındadır. Savaşın başlaması ve genel durum
Leyla’nın annesinin günlüğünde; “06.04.1992, Saraybosna’da savaş başladı.
B.de yaşam kolay değil. Artık maaş yok. Kızılhaç’ın önündeki kuyruklar gittikçe
uzuyor.”15 ifadeleri ile anlatılmaktadır. Yine annesinin günlüğünde bulunan
yaklaşık bir buçuk yıl sonraki 24.10.1993 tarihli notta ise, kasabada artık hiçbir
Bosnalı erkeğin kalmadığı, birkaçının kaçmayı başardığı ve geri kalanların
hapis tutulduğu görülmektedir16. Ayrıca savaşın başlamasıyla beraber
Bosnalıların terk edilmiş evlerinin de komşuları ve askerler tarafından
yağmalandığı dikkatleri çekmektedir. Sırp yayın organları bu durum karşısında
tek taraflı yayınlar yapmakta, karşı tarafın yağma ve katliamlar yaptığını öne
sürerek hala kendilerinin masumiyetini savunmaktadır17.
Savaş başladığında dikkat çeken hususlardan en önemlisi Bosna halkının
genelinde olan iyimserliğin Leyla ve ailesinde de olmasıdır. Onlar da savaşın
çıkmasına ve savaş çıktıktan sonra yayılmasına ihtimal vermemektedirler.
13

Hüseyin Bagcı, “Bosna-Hersek: Soğuk Savaş Sonrası Anlaşmazlıklara Giriş", A.Ü. DTCF
Dergisi, XVI (1994), 258.
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Turan Aydın, “Bosna-Hersek’teki Yeniden Yapılanma Çalışmaları ve Türkiye”, Avrasya
Etüdleri, 3 (1996) 57-58.
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İhtiyatlı olanlar ise sadece önceden bu durumu yaşamış olan ileri yaşta olan
insanlardır.
Savaşın giderek şiddetlendiği ve yayıldığı Leyla’nın; “Sonra Mirza teyze
sokaklarda birçok yaralı ve ölü gördüğünü söyledi.” ve “Çok geçmeden K.de
kuşatıldı. Her yönden bombalanmaya ve kurşunlanmaya başlamıştık. İnsanlar
gözlerini, bacaklarını ya da tüm yaşamlarını kaybetmişlerdi.” ifadelerinden
anlaşılmaktadır. Buna rağmen Leyla hala yaşananları, bir grup insanın iktidar
hırsı yüzünden kendi aralarında bir mücadele olarak görmekte ve Sırpların
kendi düşmanı olabileceğine inanmamaktadır. Ayrıca, bu kötülük yapan grup
yüzünden diğer iyi olan Sırp dostlarını hor görmemektedir.
Artık durumun ciddiyetine varan Bosnalılar, Sırplara karşı koymak için
üniforma giyip cepheye savaşmaya giderken, büyük şehirlere de mülteci göçleri
başlamıştır. Leyla aile büyüklerinin olumsuz görüşüne rağmen akrabalarını
ziyarete gelen Nermin Teyze’sinin daveti üzerine iki günlüğüne Velika
Kladuşa’ya gitmiştir. Böylece Leyla’nın hayatını zindana çevirecek olaylar
zinciri başlamaktadır.
Burada 5. Kolordu olarak bilinen Bosna ordusu, Fikret Abdiç18’in özerk
birlikleri ile savaşmaktadır. İlginç olan taraf ise Fikret Abdiç’in Boşnak
olmasının yanı sıra, kendisine bağlı olan özerk birliğinde Sırpların yanı sıra
birçok Müslümanın da bulunmasıdır. Yani üzücü olan taraf, Müslümanların
Müslümanlara karşı savaşması ve onları ayırt eden tek farkın kollarına
bağladıkları kırmızı veya yeşil olan bantların bulunmasıdır19. Çatışmalar
şiddetlenmiş ve K’ya giden yol kapanmıştır. Eve gelen iki asker onları alarak
polis merkezine götürür ve Leyla burada Nermin teyzesinin ihaneti ile sabıkalı
durumuna düşer. Şehri terk etmemesi şartıyla serbest bırakılan Leyla, önceden
tanıdığı arkadaşı Zerrin’in yanına sığınır. İkisi de siyah üniformalı ve
şapkalarında kurukafa olan, Sırpların Kara Birlik olarak bilinen askerlerinin
18

Fikret Abdiç, Bihaç`ın Velika Kladuşa kentindendir. Eski KOS ajanı (Rus politbürosu KGB ile
direk irtibatlı çalışan Yugoslavya İstihbarat Birimi) olan Abdiç aynı zamanda zengin bir iş
adamıdır. Adı 1988 de Balkanların en önemli gıda sektörü olarak bilinen “Agrokomerç”
skandalına karışmıştır. Bu sektörün başında olan Abdiç ve arkadaşları birçok bankadan aldığı
yüklü miktarda krediyi ödeyememek ve sahte belgeler düzenlemek suçundan Saraybosna
mahkemesinde yargılanmış ve bir şekilde bu mahkemeden beraat etmiştir. Fikret Abdiç 1993
yılında Cumhurbaşkanı yardımcısı iken, İngilizlerin başını çektiği “Böl-Yönet” politikasının bir
parçası olan “Vance Owen” planını destekleyerek birden bire önemli bir uluslararası şahsiyet gibi
görmeye başlamış ve sonuç olarak bu görevinden ihraç edilmiştir. Bundan sonra Abdiç, Sırplarla
anlaşma yollarına girerek, parasıyla kendine ait 5000 kişilik özerk olan silahlı bir ordu
kurmuştur. Ardından Bihaç’ta “Batı Bosna Cumhuriyeti’ni ilan etmiştir. Bosna-Hersek’in
bağımsızlığını ilan etmesini kabul etmeyip büyük bir etnik temizlik harekatı başlatan Sırplarla
birlik olan Abdiç, her fırsatta Bosna ordusuna saldırmıştır. Hırvat-Boşnak ortak müdahalesi
sonucunda, Sırpların Krajina bölgesinden atılmasıyla ortada kalan Abdiç, savaş sonunda suçlu
bulunarak yirmi yıl hapse mahkum olmuştur. Ufuk Süslü, “Fikret Abdiç Kimdir?”, “Bir Hainin
Portresi: Fikret Abdiç” İgman TV, 2014.
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baskınına uğrar. Askerler kız arkadaşını öldürerek, Leyla’yı da tekrar polis
merkezine götürürler. Buradaki sorgudan sonra eskiden “Hindi Çiftliği” olarak
kullanılan esir kampına gönderilir.
Leyla’nın; “Ancak, sabah olduğunda yaklaşık yetmiş kadar kadın ve
çocukla birlikte bir hangara tıkıldığımızı görebildim, Bazıları kenara atılmış
samanların üzerinde yatıyordu.”, “Yan yana yatmış bedenlerin arasından
salonun sonuna doğru yürüdük. Orada yetmiş insanın dışkısı yerde duruyordu.
İçimi kaldıran kokudan fena olmuştum.”20 ifadeleriyle kampın fiziksel
şartlarının çok kötü olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca; “Bir asker dışarı çıkın diye
böğürdü. Zayıf ve sakat yaşlılar, çocuklar ve kollarında bebekleriyle anneler,
avluda üç sıra olmak zorundaydı.”, “Bekçilerin diğer hangarların kapılarını
açmasını izledim, yavaş yavaş yaklaşık üç yüz esir dışarıda toplanmıştı. Ön
taraftaki hangarlardan dışarı çıkanlar erkek esirlerdi”21 sözleriyle bu esir
kamplarında kadın, erkek, çocuk bir sürü Bosnalının esir edildiği görülmektedir.
Bu esir kampında bulunanlara, tüm pis ve angarya işler yaptırılmaktadır.
Bu işlerden birisi de yaralı Sırp askerlerinin hasta odalarının temizlik işidir.
Burada dikkat çeken husus ise; çoğunluğu Müslüman olan askerlerin durumları
iyi olmamasına rağmen, bu halleri ile Boşnak tutsakları tekmelemeleri,
dövmeleri ve tükürerek onlara hakaret etmeleridir. Psikolojik baskı açısından
askerlerin sürekli olarak “Boğazlama” adında oynadıkları oyunları gereği birkaç
erkek esirin avluya çıkarılıp kadınların gözü önünde ölümüne işkence görmesi,
burada olan herkesi derinden sarstığı gibi, onları hem umutsuzluğa hem de
suskunluğa sürüklemektedir. Bunun yanı sıra askerlerin esirlerin hayatını hiçe
sayarak onları duvara dayayıp başlarının üzerinden ateş etmeleri, “Rus Ruleti”
ve benzeri tehlikeli oyunları esirler üzerinde tatbik etmeleri psikolojik ve fiziki
özellikteki diğer işkence türlerini oluşturmaktadır. Leyla’nın bu tür bir oyuna
şahit olması içine düştüğü dehşeti tarif edilemez kılmaktadır22.
Kamptaki esirler sürekli açlığa terkedilirken, onların gözlerinin önünde
sosis ve salam yenilerek aşağılanmaya çalışılmıştır. Boşnak esirler açlığın
yanında soğuk kış şartlarında hem üstsüz başsız hem de yalın ayak yaşama
tutunmaya çalışmaktadır. Çekilen eziyet karşısında bazı kadınlar artık
kendilerini toplayamamakta ve sadece ölmeyi istemektedir. Fakat o kadar
güçsüz kalmışlardır ki bunu gerçekleştirecek takatleri bile bulunmamaktadır.
Ayrıca hastanedeki yaralı Müslüman askerlerin yanı sıra, esir kampında
bulunan askerler arasında da Müslüman askerler bulunmakta ve bunlarda
Boşnak esirlere iyi davranmamaktadır. Bu Müslüman askerlerden bazıları,
Bosna birliklerinin gücünün kırıldığı zaman zoraki olarak taraf değiştirdiğini
söylemektedir. Sadece askerler değil Sırp polis gücü arasında Müslümanların
20
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olduğu Leyla’nın; “Müslüman polislerin Müslüman adı olan bir kadını hapis
tutmasını aklı almadığı için bu kez daha yüksek sesle gülmeye başladı.” ve
“Üzerime çıkmaya çalışan Hasan’dı. Karanlıkta bile bu polisin sivri elmacık
kemiklerini seçebiliyordum”23 ifadelerinden açıkça anlaşılmaktadır.
Kampta bulunan kadınlar rastgele seçilip tecavüze uğramaktadır.
Tecavüzlerin ardı arkası kesilmemekte, bunun yanı sıra dayak ve işkenceler de
eşlik etmektedir. Zamanla kampta bulunan esirler aşırı derecede zayıflayıp
güçsüz düşerken, uğradıkları tecavüzler ve işkenceler sonucu üzerlerinde
giyecek elbiseleri bile kalmamıştır. Kampta tecavüz edilmeyen kadın
kalmazken, bu tecavüzlerin sayısı da bilinmemektedir. Tecavüzlerin bazen
herkesin gözü önünde bazen de hangar dışında gerçekleştirilmesi hem
kadınların hem de erkeklerin psikolojisini bozarken, yaşanılan sistematik
kitlesel tecavüz özellikle bireysel olarak Boşnak kadınları harap etmektedir.
Ayrıca yaşanılan bu vahşet sonucu kimi kadın adetten kesilmiş, kimisi de
hamile kalmış ve bazıları ise aklını yitirmiştir. Tecavüzler konusunda Boşnak
kadınların psikolojik durumlarının Leyla’nın “Yeterince karşı koyamadığım için
kendimi suçluyor ve aptal gibi hissediyorum. Utanç içimde yanıyordu. Şimdi
içimde bir düşman taşımak zorunda kalacağım düşüncesi beni yiyip bitiriyordu.
Kendimden ve bütün dünyadan nefret ediyorum.”24 sözleriyle hangi seviyede
olduğu anlaşılmaktadır.
Kadınların çok az bir kısmı esir takasında kurtulmayı başarırken,
çoğunluğu sigara paketleri karşılığında askerler arasında alınıp satılmaktadır.
Kadınlardan çoğu esir kampı dışında kurulan genel evlere gönderilmektedir.
Leyla da önce Kara Birliklerinin eline düşerek burada sayısız askerin tecavüz ve
işkencelerine maruz kalır. Sonra da birkaç karton sigara karşılığında bir genel
eve satılır. Bu genel evden de başka bir genel eve yine birkaç sigara kartonu
karşılığında satılır. Buralarda da Leyla ve diğer Boşnak kadınlar, kızlar sayısız
tecavüz, işkence ve dayağa maruz kalır. Boşnak kadınlarının çektikleri bu
eziyetler karşısında her şeye rağmen onları hayatta tutan şey, belki 5. Ordu’nun
onları kurtarması ümidi, belki de geride bıraktıkları anaları, babaları, eşleri ve
çocukları idi.
Leyla bağlamında, kadınların savaştan sonra yaşadığı önemli
olumsuzluklardan biriside toplumun onlara karşı davranış şekli olmuştur.
Yaşanılan işsizlik sorunu karşısında Leyla’nın iş arama sürecinde; erkeklerin
ondan yararlanmak istemeleri ve her defasında kötü niyetli olarak ona kur
yapmaları, bu kadar eza çekmiş bir Bosna kadınına karşı tasvip edilmeyen bir
davranış biçimi olmuştur. Ayrıca Leyla’nın bir kahvehanede işe başlamasıyla
kahvehaneye erkeklerin hücum etmesi ve on sekiz yaşın üstünde olan herkesin
ona çıkma teklif etmesi, buna ilaveten Leyla’nın arkadaşı İbrahim’e aralarında
23
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yaşadıkları tartışma sırasında; “Bu kahveye sadece Müslümanlar geliyor, ama
Çetniklerden daha kötü davranıyorlar.”25 sözlerini söylemesi durumun
vahametini ortaya koymuştur. Bosna’nın yaşamış olduğu dramın hemen
ardından insanların bu tür davranışı bizler içinde üzüntü kaynağı olmuştur.
Burada Sırpların tavırlarında dikkat çeken diğer hususlarda mevcuttur.
Bunlardan birisi onların Türklerle ilgili aşağılayıcı sözler söylemeleri,
küfretmeleri ve yaptıkları işkenceler karşısında Türklerden intikam alma
duygularıdır. Diğeri ise kötü Sırpların yanı sıra iyi olanların da var olmasıdır.
Özellikle asker ve polis olanlar dışındaki kırsal kesimde yaşayanların bu
yaşananların başlamasında ve gelişiminde planlı bir faaliyetlerinin olmadığı
görülmektedir. Sırp sahra mutfağında çalışanların Leyla’yı aralarına alıp onu
korumaları, Leyla’nın bir Sırp ile evlenip köyde yaşaması ve köylülerin ona
karşı davranışlarında kayda değer bir olumsuzluğun olmaması alt seviyede
Bosnalılara karşı bir düşmanlığın olmadığı izlenimi uyandırmaktadır. Ayrıca
Leyla’ya aşık olup onunla evlenen kendisi bir Sırp olan Ratko’nun Leyla’ya çok
iyi muamele etmesi, annesini bulması için yardım etmesi ve hatta Leyla’nın onu
terk edip kendi topraklarına dönerek başka bir erkek ile arkadaş olduğunu
bilmesine rağmen her fırsatta ve her şartta evine geri dönebileceğini söylemesi
iyi insanların olabileceğini göstermektedir. Fakat bu istisnalar, Bosna’da
yaşanan zulümleri unutturamaz ve bu zulümlerin tekrar yaşanmayacağını
garanti edemez.
SONUÇ
Bosna’da 1 Mart 1992’de başlayan, 14 Aralık 1995 yılına kadar yaklaşık
üç yıldan uzun süren bir savaş yaşanmıştır. Savaş boyunca neredeyse tamama
yakını Sırp olan ve Yugoslav Federal Ordusunun da desteğini alan çeteci Sırp
milisleri, Bosnalılara karşı XX. yüzyılın şahit olduğu en büyük katliamlarından
birini gerçekleştirmiştir. İlk başlarda bu savaşın olmasına ihtimal vermeyen
Bosna halkı, Sırpların bu haince saldırıları karşısında kendi ordularını kurarak
onlara karşı mücadeleye başlamışlar ve dengeler Bosna ordusu tarafına kayınca
savaş boyunca katliamlara seyirci kalan Batılı güçlerin arabuluculuğuyla 14
Aralık 1995’de Dayton Barış Anlaşması imzalanmış, böylece BosnaHersek’teki savaş fiilen sona ermiştir.
Her ortamda medeniyetin ve barışın temsilcisi olduklarını vurgulayan,
insan haklarının bir numaralı savunuculuğunu yapan, hatta bu uğurda özel bir
yüksek mahkeme bile kuran Avrupa ülkelerinin burnunun dibinde yaşanan bu
Sırp vahşetine sadece seyirci olarak kalmaları oldukça düşündürücüdür. Hatta
Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollanda askerlerinin güvenli bölge ilan
edilen Srebrenitsa’da kendilerine sığınan binlerce Bosnalıyı bu zalim Sırplara
25
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teslim etmeleri oldukça manidardır. Yaşanılan bu kadar acının ve soykırımın
sebebi; acaba açıkça ifade edilemeyen bir din savaşı mıdır? Yoksa yıllardır
Türklerle iç içe yaşamış, onlarla omuz omuza mücadele etmiş kadim Türk dostu
Bosnalılardan intikam almak mıdır? Bu savaşı yaşayan görgü tanıklarının
anlatımlarına göre sorunun cevabı her ikisini de kapsamaktadır.
Başta söylendiği gibi Bosna’da yaşanan savaşta XX. yüzyılın şahit
olduğu en büyük katliamlarından birini gerçekleştirmiştir. Bu savaştan en çok
etkilenenler ise cefakar ve kahraman Bosna kadınları olmuştur. İnsanlık tarihi
boyunca savaşlarda sosyal, ekonomik ve politik yönden üstünlüğün gösterilmesi
gayesiyle uygulanan kadına yönelik cinsel şiddet, maalesef Bosna savaşında
Sırp çetnikler tarafından Bosnalı kadınlara karşı sistematik bir şekilde
uygulanmıştır.
Başta eserin kahramanı Leyla ve onun bağlamında diğer tüm Bosna
kadınları, savaş boyunca maruz kaldıkları bu sistematik ve kitlesel tecavüzler
sonucu bir yandan psikolojik ve fiziksel yönden bireysel olarak harap olurken,
diğer yandan ailesel ve toplumsal boyutta da yıkıma uğramışlardır. Savaş
sırasında özellikle kadınların yaşadığı dram o kadar feci olmuştur ki onların
neler hissettiğini anlamak bizim gibi insanlar için neredeyse imkansızdır. Bu
sebepledir ki savaş mağduru olan kadınlardan intihar edenlerin oranı da yüksek
olmuştur. Kendilerine yapılan tecavüz ve zulümler karşısında bir çok kadın akıl
sağlığını kaybederken, bir çoğuda metanetlerini koruyarak hayata tutunmaya
çalışmıştır.
Savaştan sonra sağ kalabilen kadınlar, kendilerini dışlanmış hissetmekte,
zavallı ve bitkin görünmekte, akşamları kabuslar görmekte, ilaç bağımlısı
olmakta, kendi içlerine kapanmakta, tecavüzcüleri ile tekrar karşılaşma korkusu
duymaktadır. Ayrıca Leyla gibi evlenmiş olanlar olduğu gibi, ailesi ile tekrar
buluşanların da evliliklerinde sorunlar yaşandığı görülmüştür. Çoğu Leyla ile
aynı düşüncede olan kadınlar, başlarına gelenleri, yaşadıkları tecavüz ve
zulümleri ailelerine açıklayamamış ve bu konuda büyük korkular yaşamıştır.
Bir yandan sakat çocuk doğurma endişesi bir yandan fiziksel ve psikolojik
rahatsızlıklar sebebiyle cinsellikten uzak durmaya gayret etmişlerdir. Acılarını
bir yandan sessizce kendi içlerinde çekerlerken diğer yandan yaşadıkları ortama
adapte olmaya çalışmışlardır. Burada kadınların yaşadığı sorunlardan bir tanesi
de eserin sonlarına doğru Leyla’nın da başına gelen işsizlik sorunudur. İş bulma
ve işi bulduktan sonra çalışma safhasında Bosnalı erkeklerin savaşta bunca
acılar yaşamış kahraman Bosna kadınına karşı olan tutum ve davranışları son
derece üzücü olmuştur.
Kısacası Bosna’da kadınlar iki savaşı birden yaşamıştır. Birincisi;
acımasız, vicdan sahibi olmayan ve sapkınlık içerisinde bulunan Sırplarla olan
savaş, İkincisi ise; kendi içlerinde hiç bitmek bilmeyen bedenlerini ve ruhlarını
içten içe kemiren bir savaş. Bu savaş boyunca akla hayale gelmeyecek zulümler
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gören ve sistematik bir tecavüz stratejisinin de kurbanı olan Bosnalı kadınlar,
kalleşçe yapılan saldırıların mağduru olurken, aynı zamanda bizim ve bu
savaşın en büyük kahramanları olmuşlardır. Onlar, acılarını kendi içlerine
gömerek yaşam mücadelelerini devam ettirmekte olup, tarih boyunca var olmuş
ve her zaman var olacak olan Bosna ulusunun varlık sebebi ve temel ögesi
olmaya da devam etmiş ve bundan sonra da devam edeceklerdir.
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MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ: TÜRKİYE'DE SAĞLIK
ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETE TOPLUMSAL BAKIŞ
Deniz SEZGİN
ÖZET
Bu çalışmada Türkiye'de sağlık alanında yaşanan şiddet olayları, ardında
yatan nedenler ve çözüm yolları ile ilgili toplumsal bakış açısını ortaya koymak
ve analiz etmek amaçlanmıştır. Kesitsel tipte olan çalışma, sağlık çalışanı
olmayan 3042 kişi ile, 1 Ekim 2018-31 Aralık 2018 tarihlerinde aralığında
yürütülmüştür. İstatistiki analiz olarak tanımlayıcı istatistikler, frekans analizi
ve ki-kare testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabul
edilmiş; analizler %95 güven düzeyinde SPSS 20.0 yazılımı ile yapılmıştır.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin daha çok hastaların kendilerinin
ihmal edildiğini düşündüğünde, hastaya olumsuz haber verildiğinde, iletişim
sorunları yaşandığında, hasta tedaviden memnun kalmadığında, hastanın
muayene sırasında fazla beklediğini düşündüğünde gerçekleştiği ifade
edilmiştir. Yasal düzenlemeler, halka yönelik eğitim, şiddet uygulayanlara hapis
cezası uygulanması, güvenlik önemleri alınması sağlık çalışanlarına yönelik
şiddetin önlenebilmesi için yapılabilecekler olarak belirtilmiştir.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet önemli bir halk sağlığı sorunudur.
Şiddetin önlenmesi için sağlık çalışanı-hasta iletişimi geliştirilmeli, halk
eğitilmeli, sağlık politikalarında düzenleme yapılmalı ve yasal önlemler
alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanları; sağlık çalışanlarına şiddet; şiddet;
toplumsal perspektif; Türkiye

THE OTHER SIDE OF THE COIN: THE PUBLIC OPINION ABOUT
VIOLENCE AGAINST HEALTHCARE WORKERS IN TURKEY
ABSTRACT
To identify and analyse the social perspective concerning violence in
healthcare settings in Turkey, the reasons thereof and potential solutions. A
questionnaire of 30 questions is formulated for the Turkey-wide web-based
study, which involves 3042 non-healthcare individuals. The cross-sectional
study is conducted between 1 October 2018 and 31 December 2018.
Descriptive statistics, frequency analysis and chi-square test are used in


Doç. Dr. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bölümü, Reklamcılık ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Başkanı
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statistical analysis. Statistical significance value is taken as p<0.05 and analysis
are conducted on SPSS 20.0 software with 95% confidence level.
Participants blame violence against healthcare providers on the
intolerance/impatience of patients and/or relatives, excessive workload of
healthcare workers, insufficient education of patients and/or relatives, long
wait times and unsatisfactory healthcare system. Violence is largely opposed
regardless of its reasons. Legal regulations , public education, imprisonment to
those who commit acts of violence and security measures are suggested as
countermeasures to prevent violence against healthcare workers.
Violence against healthcare providers is a significant issue in public
health. In order to prevent such incidents, healthcare provider-patient relations
should be improved, public education should be provided, health policies
should be regulated and legal precautions should be set.
Keywords: Healthcare workers; violence against healthcare workers;
violence; community perspective; Turkey.
Giriş
Son yıllarda yaş, cinsiyet, ırk, eğitim düzeyi farkı olmaksızın şiddet ve
şiddet yönelimli davranışlarda artış gözlemlenmekte; şiddet konusu dünya
genelinde gündelik yaşamın bir parçası haline gelmektedir. Birçok bilim dalının
inceleme konusu olan şiddet, evrensel olduğu gibi toplumsal bir olgudur
(McClelland, 2014, s.v; van der Westhuizen vd, 2014, s.375). Uygarlığın
gelişmesi ile şiddetin azalacağı yönündeki öngörüler olmasına rağmen, farklı
boyutlarda ve yoğunlukta şiddet yaşanmaya devam etmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü şiddeti bir kişinin kendine, başkasına ya da bir
gruba karşı yaralama, ölüm, psikolojik zarar, gelişme geriliği ya da ihmal ile
sonuçlanan (veya sonuçlanma ihtimali yüksek olan) kasıtlı güç kullanımı
tehdidi olarak tanımlamaktadır. Çeşitli tanımlar incelendiğinde şiddete ilişkin
ortak ögeler, kişinin canını acıtmak, yasaya aykırı fiziki bir güç kullanmak,
tehdit etmek, yasa ve ahlak ilkelerine aykırı biçimde fiziksel yok etme, gereksiz
yere kırma, yok etme eylemleri olarak sıralanabilir (Escribano vd, 2019, s. 4;
Rutherford vd., 2007, s.4)
Hasta ve hasta yakınları tarafından sağlık çalışanlarına yönelik şiddet
dünyadaki en büyük sağlık sorunlarından biri haline gelmiştir (Al-Kindi, 2014,
s.954; Arif & Baig, 2016, s. 81; Baig vd., 2018, s.560; Bawaskar, 2014, s.957;
Franz vd., 2010, s.51; Herbert vd., 2011, s.655; Hills, 2018, s.609; Jiang vd.,
2014, s.747; Kar, 2017, s.1973; Magnavita & Heponiemi, 2012, s.108; Terry,
2013, s.25; Yıldız, 2019, s.135).
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Son on yılda küresel boyutta, sağlık çalışanlarına yönelik şiddette artış
yaşanmaktadır (Warshawski, 2019). Her geçen gün artan oranda yaşanmakta
olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet farklı boyutlarıyla ele alınması ve
çözüm yolları bulunması gereken önemli bir sorundur (Annagür, 2010, s.163;
Hills, 2018, s.609; McClelland, 2014, s.vi; Singh, 2017, s.769; van der
Westhuizen vd., 2014, s.376).
Türkiye'de de sağlıkta şiddet konusu gündemden düşmemekte, alınan
önlemler yetersiz kalmakta ve ölümle sonuçlanan vakalar nedeniyle toplumda
kaygı artmaktadır (Bayram vd., 2017; Erten vd., 2019, s.53; Ilhan vd, 2013, s. 6;
Ilhan vd., 2009; Keser Ozcan & Bilgin, 2011, s.1442; Pinar vd, 2015, s.2345;
Yalçınkaya, 2013, s.58). İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 3. Maddesine
göre herkesin yaşama, özgürlük ve güvenlik hakkı vardır. Dolayısıyla her
bireyin olduğu gibi sağlık çalışanlarının da güvenlik ve yaşam hakları her ne
sebeple olursa olsun ellerinden alınmaz.
Bu çalışmanın konusunu, Türkiye'de sağlık alanında yaşanan şiddet
olaylarının toplumsal bakış ve yorumlayış ile değerlendirilmesi oluşturmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, toplumun sağlık alanında yaşanan şiddet olaylarına,
ardında yatan nedenlere ve çözüm yollarına ilişkin bakış açılarını ortaya
koymak ve analiz etmektir.
Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve sonuçlarını kapsayan
çok sayıda çalışma yapılmış olmasına rağmen sağlık çalışanlarına uygulanan
şiddet hakkında toplumun bakış açısını inceleyen çok sınırlı sayıda araştırma
bulunmaktadır (Dağ & Baysal, 2017, s.89; Ilhan vd., 2009; Özdemir Takak &
Baydar Artantaş, 2018, s.105). Bu çalışmada toplum görüşlerini temsil etmek
amaçlanmıştır. Bu çalışma Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik yaşanmakta
olan şiddet olayları hakkında toplumun bakış açısını inceleyen ilk çalışmalardan
(Ilhan vd, 2013, s.7; Özdemir Takak & Baydar Artantaş, 2018, s.105) biridir.
Gereç ve Yöntemler
Çalışmanın amacı için toplam 30 sorudan oluşan anket formu
hazırlanmış; formlar düzenlendikten sonra Google Forms’a aktarılmış ve
çevrimiçi olarak tamamlanmıştır. Sorular 3 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümdeki sorular demografik özellikler; ikinci bölümdeki sorular sağlık
hizmeti alma ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hakkında görüşler; üçüncü
bölümdeki sorular çözüm yollarından oluşmaktadır.
Formun başında çalışma açıklanmış, onaylayan kişilerin yanıtlaması,
onaylamayanların ve sağlık çalışanı olan kişilerin anketi yanıtlamaması
istenmiştir. Buna rağmen anketi yanıtlayan sağlık çalışanlarının anket formaları
değerlendirme dışı bırakılmıştır. Formlar dolaşıma girmeden 50 kişilik pilot
gruba uygulanmıştır.
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1 Ekim 2018-31 Aralık 2018 tarih aralığında anket dolaşımda kalmış ve
daha sonra sistemden kaldırılmıştır.
Bu araştırma, Türkiye'de 81 ilin 78'inden gelen yanıtları içermektedir.
Tüm illere yakın sayıda ilden katılım olsa da, katılımın her ilden eşit sayıda
olmaması bu araştırma için sınırlılıktır. Cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni
durum, il/ilçe, sosyo-ekonomik düzey ve meslek düzeyi çalışmaya dahil
edilmiştir.
Katılımcılardan soru formları ile elde edilen bilgilerin dağılımı frekans
analizi ile incelenmiştir. Anket sorularına verilen cevapların cinsiyet, yaş,
öğrenim durumu, medeni durum, ailede sağlık çalışanı olma durumu ve sağlık
çalışanına öfkelenip şiddete başvurma durumu arasında anlamlı ilişki olup
olmadığı ki-kare analizi ile incelenmiştir. İstatistiksel anlamlılık değeri p<0.05
olarak kabul edilmiş; analizler %95 güven düzeyinde SPSS 20.0 yazılımı ile
yapılmıştır.

Bulgular
Araştırmaya 3042 kişi katılmıştır. Katılımcıların 1918'i (%63,1) kadın,
1124'ü (%36,9) erkektir. Yaş aralıkları kategorilendirmesine göre 18-24 yaş 724
(%23,8), 25-34 yaş 774 (%25,4), 35-44 yaş 592 (%19,5), 45-54 yaş 327
(%17,2), 55-64 yaş 327 (%10,7), 65+ yaş 101 (%3,3) kişidir. Eğitim seviyesi,
110'u (3,6) eğitim almayan ve ilköğretim mezunu, 367'si (%12,1) lise, 253'ü
(%8,3) ön lisans, 1068'i (%54,9) lisans, 638'i (%21) lisansüstü düzeyindedir.
Katılımcıların 1422'si (%47,5’i) evli, 1544'ü (%51,6) bekardır.
Katılımcıların 1581'i (%50,1) hayatları boyunca bir başkası tarafından
şiddete maruz kalmış, 1511'i (%49,9) ise şiddete maruz kalmamıştır. Şiddete
maruz kalanların 1165'i (%59,7) sözel şiddete, 1088'i (%55,7)
psikolojik/duygusal şiddete, 780'i (%40) fiziksel şiddete 161'i (%8,2) cinsel
şiddete maruz kalmıştır. Şiddet yoluyla sorun çözülmesi konusunda 2137'si
(%70,5) hiçbir zaman, 630'u (%20,8) nadiren, 139'u (%4,6) ara sıra cevabı
vermiştir. Şiddeti çözüm yolu olarak kullanma konusunda kadınların 1523'ü
(%79,9) hiçbir zaman, 267'si (%14) nadiren, 45’i (%2,4) ara sıra, 8'i (%0,4)
sıklıkla cevabı verirken; erkeklerin 610'u (%54,5) hiçbir zaman, 363'ü (%32,4)
nadiren, 94'ü (%8,4) ara sıra, 17'si (%1,5) sıklıkla şiddet kullandığını
belirtmiştir. Cinsiyet ile şiddeti çözüm olarak kullanma durumu arasında
anlamlı düzeyde ilişki bulunmaktadır (p<0,05).
Katılımcıların sağlık kuruluşuna gitme sıklıkları 1431'i (%47,2) ihtiyaç
olunca, 449'u (%14,8) yılda 5-6 kere, 376'sı (%12,2) yılda 1-2 kere, 316'sı
(%10,4) yılda 3-4 keredir. Sağlık kuruluşuna hiç gitmeyenler 26 (%0,9) kişidir.
Katılımcıların 1814'ü (%59,6) devlet hastanesinden, 1388'i (%45,6) Aile Sağlığı
Merkezi'nden, 1312'si (%43,1) özel hastaneden, 973'ü (%32) üniversite
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hastanesinden, 287'si (%9,4) özel poliklinikten, 270'u (%9,2) muayenehaneden,
231'i (%7,6) 112 acil servisten, 131'i (%4,3) Toplum Sağlığı Merkezi/İlçe
Sağlık Merkezi'nden sağlık hizmeti almaktadır.
Katılımcıların 2876'sı (%94,8) sağlık çalışanlarına yönelik şiddet
olaylarını duymuş, 157'si (%5,2) ise duymamıştır. 2593'ü (%85,4) sağlık
çalışanlarının karşılaştıkları şiddet türünün sözel, 2272'si (%74,9) fiziksel,
1308'i (%43,1) psikolojik/duygusal, 173'ü %5,7'si cinsel şiddet olduğunu
belirtmiştir.
Katılımcıların 714'ü (%23,8) sağlık çalışanlarının şiddete en çok
poliklinikte, 1616'sı (%53,8) 112 acil serviste, 113'ü (%3,8) yataklı servislerde,
388'i (%12,9) yoğun bakım ve ameliyathanede, 57'si (%1,9) aile hekimliğinde,
82'si (%2) muayenehanede maruz kaldığını düşündüğünü ifade etmiştir. Sağlık
çalışanlarından şiddete en çok maruz kalanların hangi grup olduğu
incelendiğinde, katılımcıların 2254'ü (%74,9) doktorların, 476'sı (%15,8)
hemşirelerin, 165'i (%5,5) yardımcı sağlık personelinin olduğunu belirtmiştir.
Katılımcılara sağlık çalışanlarına şiddet uygulanması konusundaki
görüşleri sorulmuştur. Katılımcıların 2445'i (%80,9) sebebi ne olursa olsun
şiddetin olmaması gerektiğini düşünmektedir. Sağlık çalışanlarının şiddete
uğraması konusunda düşüncelerle cinsiyete göre farklılık arasında anlamlı
düzeyde ilişki bulunmaktadır (p<0,05) (Tablo 1).
Tablo 1. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hakkında düşünceler ve
cinsiyet ilişkisi
Toplumun şiddetin nedenlerini hangi durum ve koşullara bağladığı,
şiddetin arkasında yatan nedenleri anlamayı ve çözüm yolları üretmeyi
kolaylaştırabileceği için katılımcılara sağlık çalışanlarının en çok ne
zaman/hangi durumda şiddete uğradığı sorulmuştur. Sağlık çalışanlarının
şiddete maruz kalma zamanı ve cinsiyete göre farklılık arasında anlamlı
düzeyde ilişki bulunmaktadır (p<0,05) (Tablo 2.).
Tablo 2. Sağlık çalışanının en çok ne zaman şiddete maruz kaldığı ve
cinsiyet ilişkisi
Katılımcıların 831'inin (%27,4) ailelerinde 1. derecede (anne, baba,
kardeş, çocuk), 759'unun (%25) 2. derecede (teyze, hala, amca, dayı, kuzen,
yeğen, dede, anneanne, babaanne) sağlık çalışanı yakını bulunmaktadır.
1446'sının (%47,6) ailesinde sağlık çalışanı yakını yoktur. Sağlık çalışanlarına
yönelik şiddet hakkındaki düşüncelerle ailede sağlık çalışanı olması arasında
anlamlı düzeyde ilişki bulunmaktadır (p<0,05) (Tablo 3.).
Tablo 3. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hakkında düşünceler ve
ailede sağlık çalışanı olması ilişkisi
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Katılımcılara sağlık çalışanlarına çeşitli sebeplerle öfkelenip şiddete
başvurmayı düşünüp düşünmedikleri konusundaki görüşleri sorulmuştur.
Katılımcıların 2481'i (%82,8) şiddete başvurmayı düşünmediklerini ve
uygulamadıklarını, 486'sı (%16,2) düşündüklerini ancak uygulamadıklarını,
29'u (%1) düşündüklerini ve uyguladıklarını belirtmiştir. Sağlık çalışanlarına
yönelik şiddete 2031'i (%67,5) tanık olmazken, 979'u (%32,5) tanık olmuştur.
Sağlık çalışanına şiddete tanık olanların 558'i (%47,8) yetkili kişilere haber
vermiş, 514'ü (%44) olaya müdahale etmiş, 196'sı %16,8) tepkisiz kalmış, 70'i
(%6) olay yerini terk etmiştir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tanık
olanların 621'i (%51,4) hasta/hasta yakınının kesinlikle haksız olduğunu, 251'i
(20,8) hasta/hasta yakınının sağlık çalışanına fazla bağırdığını ve/veya tepki
gösterdiğini, 198'i (%16,4) hasta/hasta yakınının kısmen haklı olduğunu, 104'ü
(%8,6) hasta/hasta yakınının çalışana fiziksel şiddet yerine sözlü şiddet
uygulamasının yeterli olabileceğini belirtmiştir.
Katılımcıların 1949'u (%64,3) hasta ve hasta yakınlarının
sabırsız/tahammülsüz olmalarını, 1710'u (56,4) sağlık çalışanlarının yoğun iş
yükü olmasını, 1704'ü (%56,2) hasta ve hasta yakınlarının eğitimsiz olmalarını,
1606'sı (%53) uzun bekleme sürelerini, 1516'sı (%50) sağlık sisteminin iyi
olmamasını sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin öncelikli nedenleri olarak
sıralamıştır (Tablo.4).
Tablo 4. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin nedenleri
Katılımcılara Türkiye'de sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik kanuni
hükümler ve yaptırımların yeterli olup olmadığı sorulmuştur. Katılımcıların
2142'si (%71,6) yaptırımların yeterli olmadığını, 475'i (% 15,9) fikri
olmadığını, 235'i (7,9) kararsız, 118'i (%3,9) yeterli olduğu görüşünü
belirtmiştir. Katılımcıların 2112'si (%70) sağlık çalışanlarına şiddet
uygulayanlara caydırıcı ceza verilmediğini, 613'ü (%20,3) bilgisi olmadığını,
182'si (%6) kararsız olduğunu, 103'ü (%3,4) ceza verildiğini belirtmiştir.
Katılımcılara sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara verilen caydırıcı ceza
söylemlerine medyada rastlama sıklıkları sorulmuştur. Katılımcıların 1897'si
(%63,3) caydırıcı ceza söylemlerine medyada rastlamadığını, 578'i (%19,3)
rastladığını, 260'ı (%8,7) kararsız olduğunu, 247'si (%8,2) fikri olmadığını
belirtmiştir.
Medyada sağlıkta şiddet haberlerine katılımcıların 1478'i (%49) sıklıkla
rastlamış, 1126'sı (%37,3) bazen rastlamış, 376'sı (%12,5) nadiren rastlamış,
36'sı (%1,2) hiç rastlamamıştır. Katılımcılara sağlıkta şiddet haberlerinin
medyada öne çıkan özellikleri ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Katılımcıların
732'si (%25) sorgulayıcı, 648'i (%22,1) kışkırtıcı, 474'ü (%16,2) manipüle edici,
436'sı (%14,9) umursamaz, 328'i (%11,2) ibret verici, 137'si (%4,7) eğitici,
133'ü (%4,5) destekleyici bulduklarını belirtmiştir.
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Katılımcılara sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için neler
yapılabileceği sorulmuştur. 2443'ü (%80,6) yasal düzenleme, 2090'ı (%68,9),
1604'ü (%52,9) sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara hapis cezası, 1599'u
(%52,7) güvenlik önlemleri yanıtları vermiştir (Tablo 5.).
Tablo 5. Şiddetin önlenmesi için yapılabilecekler
Katılımcılara sağlık çalışanlarının hasta/hasta yakını ile iletişim kurarken
neler yapmaları gerektiği sorulmuştur. Katılımcıların 2338'i (%77,4) hastalıkla
ve tedavi ile ilgili açıklama yapılmasını, 2199'u (%72,8) sağlık çalışanlarının
söylediklerinin anlaşılır olmasını, 2176'sı (%72,1) hasta ve hasta yakınının
sorularını cevaplamalarını ilk sırada belirtmiştir (Tablo 6.).
Tablo 6. İletişim kurulurken yapılması gerekenler
Tartışma
Bu çalışmada Türkiye'de toplumun sağlık çalışanlarına yönelik şiddet
konusunda görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 3042 kişinin katıldığı
araştırmada katılımcıların %94,8'ü sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını
duymuş, %85,4'ü sağlık çalışanlarının sözel, %74,9'ü fiziksel şiddete uğradığını
düşündüklerini belirtmiştir. Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet
olaylarının sıklığı, son yıllarda ölümle sonuçlanan vakaların artışı ve bu
haberlerin medyaya yansıması toplumun şiddet olayları hakkında bilgi sahibi
olmasının yanı sıra konuya duyarlı hale gelmelerine neden olmuştur.
Araştırmanın katılımcılarının 1918'i (%63,1) kadındır ve kadınlar sağlık
çalışanlarına yönelik şiddete erkeklere oranla daha duyarlıdır. 1918 kadın
katılımcının 1580'i (%83) sebebi ne olursa olsun şiddetin olmaması gerektiğini
düşünmektedir.
Katılımcıların %53,8'i sağlık çalışanlarının şiddete daha çok acil serviste
uğradığını ifade etmiştir. Acil servisler hasta yoğunluğunun fazla, hasta ve hasta
yakınlarının gergin, endişeli ve tahammülsüz olduğu, acil vakalar arasında en
önce kendi şikayetlerinin çözülmesi gerektiğine inanmaları ve bu doğrultuda
beklentilerinin farklı olması acil servislerde şiddetin fazla olmasını açıklayabilir
(Boz vd., 2006, s.365; Darawad vd., 2015, s. 10; "The Many Faces of Violence
in Emergency Care," 2011, s.1; Morken vd. 2015, s.51; Pich vd., 2011, s. 13;
Pulkkinen, 2019).
Şiddete nerede maruz kalındığı gibi hangi koşullarda maruz kalındığının
düşünüldüğü de önem arz etmektedir (Büyükbayram & Okçay, 2013, s.51).
Katılımcıların
%37,7'si
hastaların
kendilerinin
ihmal
edildiğini
düşündüklerinde, %18,4'ü hastaya olumsuz kötü haber verildiğinde, %13'ü
iletişim sorunları yaşandığında, %11,8'i hasta tedaviden memnun kalmadığında,
%10,6'sı hastanın muayene sırasında fazla beklediğini düşündüğünde sağlık
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çalışanlarının şiddete uğradıklarını belirtmiştir. Bu konudaki tüm görüşler
değerlendirildiğinde sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları arasındaki
iletişim biçiminin gözden geçirilerek, yerleşmiş davranışların yeniden
değerlendirilmesi şiddetin önlenmesi yönünde fayda sağlayacaktır.
Katılımcıların sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin nedenleri olarak hasta
ve hasta yakınlarının sabırsız/tahammülsüz olmalarını (%64,3), sağlık
çalışanlarının yoğun iş yüklerini (56,4), hasta ve hasta yakınlarının eğitimsiz
olmalarını (%56,2), uzun bekleme sürelerini (%53), sağlık sisteminin iyi
olmamasını (%50) düşünüyor olması çözüm üretmek üzere hangi konulara
odaklanılması gerektiğini de ortaya koymaktadır. Toplumun bakış açısına göre
öncelikle toplumsal bir sabırsızlık ve tahammülsüzlük olduğu, bu durumun ve
algının düzeltilmesi gerektiği ortadadır. Farklı alanlarda yapılmış/yapılacak
toplumsal sabırsızlık ve tahammülsüzlük boyutunu ele alan çalışmalarla
konunun özüne inmek ve irdelemek hem Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik
şiddet olaylarının hem de farklı alanlarda yaşanan şiddet olaylarının arka
planının anlaşılmasına ve dolayısıyla çözüm üretilmesinin yollarının aranmasına
imkan sağlayacaktır.
Bunun yanı sıra, sağlık çalışanlarının yoğun iş yükünün ve sağlık
sisteminin/politikasının iyi olmamasının şiddetin nedenleri olarak ifade edilmesi
sağlık çalışanlarının iş yüklerinin gözden geçirilmesi ve bu konuda çözüm
yolları bulunması gerektiğini ortaya koymaktadır. Katılımcıların %80,9'u sebebi
ne olursa olsun şiddetin olmaması gerektiği görüşündedir. %82,8'i sağlık
çalışanlarına öfkelenip şiddete başvurmayı düşünmemiş ve uygulamamış,
%16,2'si düşünmüş ancak uygulamamıştır. Sağlık çalışanlarına şiddet
uygulandığına tanık olanlardan (%40,2) %51,4'ü hasta ve hasta yakının haksız
olduğunu düşündüklerini belirtmiştir. Kısaca, katılımcılar şiddetten yana bir
tutum içinde olmadığı gibi, şiddet uygulayanların da haksız olduğu
inancındadır.
Katılımcıların %80,6'sı yasal düzenlemeleri, %68,9'u halka yönelik
eğitimi, %52,9'u şiddet uygulayanlara hapis cezası uygulanmasını, %52,7'si
güvenlik önemleri alınmasını sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenebilmesi
için yapılabilecekler olarak görmektedir. Toplumun yasal ve cezai düzenleme,
güvenlik önlemleri bekliyor olması sağlık çalışanlarına yönelik şiddette ölümle
sonuçlanan çok sayıda vakanın olmasından kaynaklandığı iddia edilebilir. Yasal
düzenlemelerin yanı sıra halkın eğitimine yönelik çalışmaların yapılmasını
düşünüyor olmaları eğitim konusuna eğilmenin gerekliliğini ortaya
koymaktadır.
Medyada sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili haberlerin
sorgulayıcı, kışkırtıcı, manipüle edici olmasının dışında, eğitici nitelikte olması
beklenmektedir. Katılımcılar yasal ve cezai düzenlemelerin beklenen şekilde
gerçekleşmesinin medyadaki haberlere yansıyacağını ve bunun caydırıcı bir
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özelliği olacağını belirtmiştir. Medyadaki sağlık çalışanlarına yönelik şiddet
haberlerinin içeriklerine yapılacak eklemelerle toplumun bu konudaki eğitimine
katkı sağlanabileceği düşünülmektedir.
Katılımcılar sağlık çalışanları ve hasta/hasta yakınları arasındaki iletişime
büyük önem vermektedir. Sağlık çalışanlarından hasta/hasta yakınlarıyla
iletişim sürecinde öncelikle hastalıkla ve tedavi ile ilgili açıklama yapmasını,
söylediklerinin anlaşılır olmasını, hasta/hasta yakınlarının sorularının
cevaplandırılmasını, göz teması kurulmasını, ses tonlarının yüksek olmamasını
ve nazik olunmasını beklediklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların sağlık
çalışanlarından iletişim süreci ile ilgili olarak beklentilerinin kişilerarası
iletişimin temel ögeleri olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, toplumsal sabırsızlık
ve tahammülsüzlüğün yanı sıra toplumsal boyutta kişilerarası iletişim sürecinin
tüm taraflarıyla ve boyutlarıyla irdelenmesi ve geliştirilmesi gerektiği ortadadır.
SONUÇ
Sağlık sistemi içinde saldırganlık ve şiddet yaşanmaya devam etmekte;
çok boyutlu olması nedeniyle çözüm yolları üretmek ve uygulamak kısa vadeli
planlar kadar uzun vadeli ve kapsamlı planları da gerekli kılmaktadır (Escribano
vd., 2019; Sen & Honavar, 2019, s.982; Warshawski vd., 2019). Gerçekleşen
olaylar bireylerin güvenliğini ve refahını etkilemektedir. Mevcut riskleri ortadan
kaldırmak amacıyla girişimde bulunulması gerekliliği açıktır.
Sonuç olarak, sağlık çalışanlarına şiddet sadece çalışanları değil tüm
toplumu ilgilendiren, bireylerin güven içinde yaşama ve çalışma haklarının
ellerinden alındığı bir boyutta gerçekleşmektedir. Sağlık çalışanlarına
odaklanmak, topluma odaklanmak, politika ve kanun yapıcıları harekete
geçirmek olarak ifade edilebilecek ana temalarla eylem planları yapmak ve her
düzeyde eş zamanlı olarak harekete geçmek şiddet konusunda sonuç almayı
kolaylaştıracaktır.
Türkiye'de sağlık çalışanlarının mağdur olduğu şiddet olaylarına
yönelik yasal düzenlemeler bulunmamaktadır ve sağlık çalışanlarına yönelik
şiddet konusunda yasal düzenlemeler yapılması gerekliliği ortadadır. Sağlık
çalışanlarının sayısının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş
yüklerinin düzenlenmesi, güvenlik hislerinin sağlanması ve şiddetle başa
çıkmalarını sağlamak üzere eğitimlerin, çalıştayların düzenlenmesi çözüm
yollarından sadece birkaçıdır. Sağlık otoritesi ve siyasi erk tarafından sağlık
çalışanlarının hedef gösterilmemesi, sağlık alanında yaşanan sorunlara yönelik
denetim mekanizmalarının oluşturulması ve kontrol edilmesi, sağlık
çalışanlarının güvenliğinin sağlanarak, ilgili durumlarda cezai yaptırımlar
uygulanması, medya aracılığı ile halka duyurularak şiddete yönelik duruşun
belli edilmesi gereklidir.
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Yasal düzenlemeler kadar toplumun hizmet alımındaki sabırsız,
tahammülsüz yaklaşımının arkasında yatan toplumsal, ekonomik ve siyasi
koşulların gözden geçirilmesi ve çözüm yolları bulunması da gereklidir.
Toplumun şiddete tanık olma durumundaki tepkisinin başka bir ifade ile
tepkisizliğinin de ardına bakılması gereken konulardan biri olduğu eklenmelidir.
Sağlık hizmeti sunanlarla sağlık hizmeti alanlar arasında iletişim becerilerinin
geliştirilmesi, empati kurmanın sağlanması, eğitim programlarının farklı
biçimlerde düzenlenmesi, şiddet vakalarının izlenme, takip ve dava süreçlerinin
medya aracılığı ile toplumla paylaşılması büyük önem taşımaktadır.
Güvenli bir ortamda çalışma hakkına sahip olmaları gereken sağlık
çalışanları, mevcut koşullar içinde sağlık hizmeti sunmaya çalışmaktadır. Sağlık
çalışanlarının hasta yoğunluğu, hasta ve hasta yakınlarının tahammülsüzlüğü,
hasta ve hasta yakınlarının bekleme süresi algısı veya hastaya olumsuz/kötü
haber vermeleri nedeniyle şiddete uğramaları şiddeti meşrulaştırmaz. Bununla
beraber hasta ve hasta yakınlarının etkili bir iletişimle, değersiz ve önemsiz
hissetmeyecekleri bir sağlık çalışanı hasta iletişimine ihtiyaç duymaları son
derece normaldir. Sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim
biçimlerinin yeniden değerlendirilmelidir. Sonuç olarak sağlık çalışanlarına
yönelik şiddetin önlenmesi doğrultusunda çok boyutlu çözüm yolları
düşünülmesi ve uygulamaya geçirilmesi gerektiği açıktır.
Teşekkür:
Araştırmadaki tüm çabaları ve destekleri için Ankara Üniversitesi İletişim
Fakültesi'nden öğrencilerime (Betül Tuncer, Kader Baysu, Serhat Madsar,
Sevim Ocak, Birsu Çakmakkaya, Engin Can Kaya, Begüm Canbaz, İlayda
Hazal Soyiç, Yunus Emre Turhan, Özge Gülay, Tunahan Karaman, Doğacan
Gündüz, Furkan Ünal) teşekkür ve minnettarlığımı belirtmek isterim. Ayrıca
araştırma boyunca verdikleri katkı için meslektaşlarıma, arkadaşlarıma ve
öğrencilerime teşekkür ederim.
Finansal Kaynak:
Bu çalışma sırasında, yapılan araştırma konusu ile ilgili doğrudan
bağlantısı bulunan herhangi bir ilaç firmasından, tıbbi alet, gereç ve malzeme
sağlayan ve/veya üreten bir firma veya herhangi bir ticari firmadan, çalışmanın
değerlendirme sürecinde, çalışma ile ilgili verilecek kararı olumsuz
etkileyebilecek maddi ya da manevi herhangi bir destek alınmamış olduğunu
beyan ederiz.
Çıkar Çatışması:
Bu çalışma ile ilgili olarak yazarın ve/veya aile bireylerinin çıkar
çatışması potansiyeli olabilecek bilimsel ve tıbbi komite üyeliği veya üyeleri ile
ilişkisi, danışmanlık, bilirkişilik, herhangi bir firmada çalışma durumu,
hissedarlık ve benzer durumları yoktur.
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Tablo 1. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hakkında düşünceler ve
cinsiyet ilişkisi
Cinsiyet

Sebebi ne olursa
olsun şiddetin
olmaması
gerektiğini
düşünüyorum
Sağlık
çalışanlarına
yönelik şiddet
hakkında
düşünceler

Total

Kadın

Erkek

1580

865

2445

83,0%

77,4%

80,9%

n

224

148

372

%

11,8%

13,2%

12,3%

n

61

78

139

%

3,2%

7,0%

4,6%

n

20

14

34

%

1,1%

1,3%

1,1%

n

18

13

31

%

,9%

1,2%

1,0%

n

1903

1118

3021

%

100,0%

100,0%

100,0%

n
%

Büyük haksızlık
olduğunu
düşünüyorum
Bazen gerekli
olduğunu
düşünüyorum
Bu konu beni
ilgilendirmiyor
Diğer

Total

Ki kare =26,361 ; p=0,000
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Tablo 2. Sağlık çalışanının en çok ne zaman şiddete maruz kaldığı ve
cinsiyet ilişkisi
Cinsiyet

Hastaya olumsuz,
kötü haber
verdiğinde
Hastanın istediği
reçeteyi
yazmadığında
Yanlış anlama gibi
iletişim sorunları
yaşandığında

Sağlık çalışanının
en çok ne zaman Hasta tedaviden
memnun
şiddete maruz
kalmadığında
kaldığı
Hasta muayene
sırasında fazla
beklediğinde
Hasta kendinin
ihmal edildiğini
düşündüğünde
Diğer

Total

Ki kare =14,438; p=0,025
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Total

Kadın

Erkek

n

359

192

551

%

19,0%

17,4%

18,4%

n

95

65

160

%

5,0%

5,9%

5,4%

n

261

128

389

%

13,8%

11,6%

13,0%

n

219

132

351

%

11,6%

12,0%

11,7%

n

217

100

317

%

11,5%

9,1%

10,6%

n

684

442

1126

%

36,3%

40,1%

37,7%

n

51

43

94

%

2,7%

3,9%

3,1%

n

1886

1102

2988

%

100,0%

100,0%

100,0%
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Tablo 3. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hakkında düşünceler ve
ailede sağlık çalışanı olması ilişkisi
Ailede sağlık çalışanı olması

Sağlık
çalışanlarına
yönelik
şiddet
hakkında
düşünceler

Evet. 1.
Derece

Evet. 2.
Derece

Hayır

Total

696

621

1124

2441

84,1%

82,5%

78,4%

81,0%

96

83

192

371

11,6%

11,0%

13,4%

12,3%

26

34

78

138

3,1%

4,5%

5,4%

4,6%

Sebebi ne olursa
olsun şiddetin
olmaması
gerektiğini
düşünüyorum

n

Büyük haksızlık
olduğunu
düşünüyorum

n

Bazen gerekli
olduğunu
düşünüyorum

n

Bu konu beni
ilgilendirmiyor

n

4

10

20

34

%

,5%

1,3%

1,4%

1,1%

n

6

5

20

31

%

,7%

,7%

1,4%

1,0%

n

828

753

1434

3015

%

100,0%

100,0%

Diğer
Total

%

%

%

Ki kare=18,970; p=0,015
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Tablo 4. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin nedenleri
Sağlık çalışanlarına yönelik
şiddetin nedenleri

n

%

Hasta ve hasta yakınlarının
sabırsızlığı/tahammülsüzlüğü

1949

64,3%

Sağlık çalışanlarının yoğun iş
yükü

1710

56,4%

Hasta ve hasta yakınlarının
eğitimsizliği

1704

56,2%

Uzun bekleme süreleri

1606

53,0%

Sağlık sistemi/politikasının iyi
olmaması

1516

50,0%

Sağlık hizmeti sunulan yerlerin
kalabalık olması

1418

46,8%

Personel yetersizliği

1306

43,1%

Hasta ve hasta yakınlarının adil
davranılmadığı konusundaki
endişeleri

1231

40,6%

Hasta ile yeterince ilgilenmemeleri

1130

37,3%

Fiziki koşulların yetersizliği

1044

34,5%

Hastalık ve tedavi süreci ile ilgili
bilgi vermemeleri

1040

34,3%

1015

33,5%

Yeterli düzeyde güvenlik elemanı
olmaması

739

24,4%

Yüksek sesle tepki vermeleri

612

20,2%

Sağlık çalışanlarının eğitim
eksikliği

413

13,6%

Diğer

53

1,7%

Hasta ve hasta yakınlarına kötü
davranmaları
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Tablo 5. Şiddetin önlenmesi için yapılabilecekler
Şiddetin önlenmesi için yapılabilecekler

n

%

Yasal düzenleme

2443

80,6%

Halka yönelik eğitim

2090

68,9%

Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara hapis cezası

1604

52,9%

Güvenlik önlemleri

1599

52,7%

Kamu spotu yapılması

1371

45,2%

Sağlık çalışanlarına yönelik eğitim

1368

45,1%

Medyada konuya yer verilmesi

1316

43,4%

Sosyal medya kampanyası

1000

33,0%

Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara para cezası

817

26,9%

Afiş, broşür vb.

686

22,6%

Dizi film

603

19,9%

Radyo spotu

507

16,7%

Diğer

92

3,0%

Tablo 6. İletişim kurulurken yapılması gerekenler
n

%

Hastalıkla ve tedavi ile ilgili açıklama yapmalı

2338

77,4%

Söyledikleri anlaşılır olmalı

2199

72,8%

Hasta ve hasta yakınının sorularını cevaplandırmalı

2176

72,1%

Göz teması kurmalı

1975

65,4%

Ses tonu yüksek olmamalı

1883

62,4%

Nazik olmalı

1863

61,7%

Fazla bekletilmemeli

1350

44,7%

Tıbbi terim ve ifadelerden kaçınılmalı

1341

44,4%

Hastaya daha fazla zaman ayırmalı

1164

38,6%

Söylediklerini yazmalı

381

12,6%

Diğer

68

2,3%

İletişim kurulurken yapılması gerekenler
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AFETLERDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ
Dr. Ayhan ÖZKAN
ÖZET
Afetler, insanlık tarihi boyunca dünyamızda meydana gelen en yıkıcı
olayların başında gelmektedir. Afetler, toplumun olağan yasam düzenini bozan,
cevap verme ve uyum kapasitesini asan, yüksek miktarlarda can kaybı, mal
kaybı ve sakatlanmalara yol açan olaylardır. Türkiye de afetlere en çok maruz
kalan ve afetlerden büyük zarar gören ülkeler arasında yer almaktadır. Bunun
sonucu olarak da doğal afetler, ülkemizin değişmez gerçekliklerindendir.
Özellikle depremler ve diğer doğal afetler ülkemizin büyük bir kısmını her daim
tehdit etmeye devam etmektedir. Bu nedenle ülkemizde afetlere karşı hazırlıklı
olmak için tüm kurumların ve fertlerin yaşama geçirilebilir bir “afet yönetimi”
ekseninde entegre çalışma yapması gerekir. Afetin öncesini, oluşma anını ve
sonrasını yöneten afet yönetiminin amaçları arasında; bir toplum veya ülkedeki
insani, fiziki ve ekonomik kayıpları azaltmak veya bu kayıpları engellemek,
kişisel acıları minimum düzeye indirmek ve toparlanma sürecini hızlandırmak
vardır. Hiç kuşkusuz etkin bir “Afet Yönetimi”nin temelinde sağlıklı bir
işbirliğinin ve sorunlara ortak çözümler getirmenin yattığı söylenebilir. Afet
Yönetimi, bu işbirliğini merkez-yerel düzeyde zorunlu kıldığı gibi uluslararası
işbirliğini bile gerektirmektedir. Bu çalışmada ülkemizdeki afet yönetimi
çalışmaları yerel yönetimler açısından incelenmiştir. Afetlerde yerel
yönetimlerin rolü üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Afet, Afet Yönetimi, Yerel Yönetimler.
THE ROLE OF LOCAL ADMINISTRATIONS IN DISASTERS
ABSTRACT
Throughout human history disasters are the most destructive events in
our world. Disasters are events that disrupt the daily life and order of the
society; exceed the responsiveness and adaptation capacity of it and lead to
high loss of life, loss of property and injury. Turkey is also among the
countries who suffered from the most exposed to disasters and catastrophes.
As a result, natural disasters are one of the constant realities of our country.
Especially earthquakes and other natural disasters continue to threaten the
large part of our country. For this reason, in order to be prepared for disasters
in our country, all institutions and individuals need to carry out integrated
work on axis of an executable disaster management system. Among the
objectives of disaster management that govern the pre-disaster, the moment of
occurrence and the aftermath are to reduce or prevent human, physical and
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economic losses in a society or country, to minimize personal suffering and to
accelerate the recovery process. Undoubtedly, it is possible to say that healthy
cooperation and finding common solutions for the problems are the basis of an
effective Disaster Management. Disaster Management requires this
cooperation at the central-local level as well as in international cooperation
area. In this study, disaster management efforts in our country are examined in
terms of local governments. The role of local governments in disasters is
emphasized.
Key Words: Disaster, Disaster Management, Local Administrations.
GİRİŞ
İnsanların afetlerle tanışması insanlık tarihiyle yaşıttır. Afet, birçok
kurum ve kurulusun koordineli bir biçimde görev almasını gerektiren ve insan
hakları için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal
yasamı ve insan aktivitelerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumları
veya insan topluluklarını etkileyen doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara
denilmektedir. Bu olaylar içinde deprem, sel-taşkın, volkan püskürmeleri gibi
doğanın normal bir işlevi olarak gerçekleşenler “doğal tehlike” olarak
nitelendirilir ve “afet” niteliğini kazanması için insan can ve malının kaybına
neden olması gerekir (Sahin ve Sipahioglu, 2002).
İnsan nüfusundaki hızlı artış, doğanın insanlar tarafından tahrip edilmesi,
plansız kentleşme, teknolojik gelişmelerle hızlı sanayileşmenin çevreye ve
doğaya verdiği yoğun zarar gibi nedenlerle sayıları ve oluş sıklıkları sürekli
artan afetler, şiddetine göre bir ülkenin ekonomik, mali ve sosyal yapısını çok
ciddi şekilde etkileyebilmektedir (Büyükkaracığan, 2016).
Ülkemizin afetlerle yaşaması gerçeği, bir afet yönetimi mekanizması
kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu gerçeğe rağmen, geçmişten günümüze
gerçek afet yönetimi sadece afet sonrası enkaz kaldırma ve afetzedelere günü
birlik yardımlar olarak algılanmış, totaliter ve afet öncesini de içine alan bir
sistem geliştirilememiştir. Afet yönetimi yapısı kurumların yetki ve
sorumluluklarının iç içe geçtiği, birbirinden kopuk, her afetten sonra biraz daha
karışan ve yenilenen bir durumdadır. Türkiye’ deki afet yönetimi anlayışının
aksine, afet yönetimi, birden çok disiplini ilgilendiren, özel uzmanlık ve kaynak
gerektiren, birçok aşaması olan ve uzun zaman isteyen bir yönetim şeklidir.
Kalkınmak ve gelişmek isteyen ülkelerin, mutlaka afetlere karşı tedbirlerini
almaları, yönetim yapılarına uygun bir afet yönetimi modeli oluşturmaları ve en
önemlisi yeterli ve sürekli mali kaynağı ayırmaları gereği, yaşanılan
deneyimlerin sonucu oluşan ortak bir kabuldür (Çeber, 2005).
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AFET YÖNETİMİ
Afet kavramı, çoğunlukla negatif unsurlar içeren, sosyal, siyasal,
ekonomik ve doğal yaşamda uzun dönemli etkilere neden olan, ani şekilde
ortaya çıkan, kolay şekilde önlenemeyen, insanları ve belirli bir bölgeyi etkisi
altına alan yıkıcı olaylar olarak ifade edilmektedir (Keleş, 1980; Yavaş 2001;
Yılmaz, 2003). 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ise afeti “toplumun tamamı veya belli
kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve
insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan
kaynaklı olaylar” olarak tanımlamaktadır.
İnsanoğlu halen gelmiş olduğu bilgi ve teknoloji düzeyine karşın, doğal
afetlere neden olabilen deprem, kuraklık, volkanik patlama ve fırtınalar gibi
doğal olayların oluşumu üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Özellikle
bunların önlenmesi açısından insanoğlunun yapabilecekleri çok sınırlıdır.
Afet yönetimi, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması için afet
öncesi, afet sırası, ve afet sonrasında yapılması gereken idari, yasal ve teknik
çalışmaları belirleyen ve uygulamaya aktaran, bir olayla karşılaşıldığında etkili
bir uygulama yapabilmeyi sağlayan ve her olaydan elde edilen derslerin ışığında
mevcut sistemi geliştiren bir yönetim biçimi veya uzmanlık alanıdır (Özey,
2006). Özetle oluşan afetin farklı safhalarında yapılması gerekenlerin
koordinasyonu, planlanması, ve yönetimi anlamına gelir. Afet yönetimi afetlere
karşı detaylı planlar yapılmasını, mevcut kaynakların en iyi şekilde
değerlendirilmesini, ortaya çıkabilecek gereksinimlerin hesaplanmasını,
önceden tahmin edilmesini sağlamalıdır (Gögen, 2004).
Afet yönetimin ana özelliği, birçok kurum ve kuruluşun birlikte
hazırladığı ve her birinin görev ve sorumluluklarının belirlenmiş olduğu
planların koordine edilmesidir. Bu amaçla, büyüklüğü ne olursa olsun, afet
planları hazırlandıktan sonra, bu planlar içerisinde kendilerine görev ve
sorumluluk verilen kurum, kuruluş ve kişiler bu görevlerini zamanında, hızlı ve
etkili bir şekilde yerine getirebilmek için, etkin bir eylem planı yapılması ve
zamana bağlı olarak güncelleştirilmesi gereklidir (Büyükkaracığan, 2016).
Unutulmamalıdır ki, afetle mücadelede ve afete müdahaledeki eksiklikler ancak
etkili bir afet yönetimi ile giderilebilir (Köseoğlu ve Yıldırımlı, 2015).
Modern afet yönetiminde kayıp ve zararların azaltılması, hazırlık, tahmin
ve erken uyarı, afetleri anlamak gibi afet öncesi korumaya yönelik çalışmalar
“Risk Yönetimi”; etki analizi, müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma gibi
afet sonrası çalışmalar ise “Kriz Yönetimi” olarak kabul edilmektedir
(Kadıoğlu, 2008). Etkin bir afet yönetimi çalışması, afet öncesi, afet sırası ve
afet sonrası ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları kapsamaktadır (Demirci ve
Karakuyu, 2004). Bu bağlamda afetlerle tepkisel mücadele ve sadece iyileştirme
çabalarının yeterli olmayacağı ve afetlere karşı proaktif ve bütünsel bir
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yaklaşım sergilenmesi için sürecin bir yönetim süreci olarak değerlendirilmesi
gerektiği ortaya çıkmıştır ki, bu süreci dört başlıkta toplamak mümkündür:
(Kapucu, 2008).
1Zarar Azaltma: Afeti önleme, meydana çıkma
olasılığını düşürme veya hasar verici etkisini azaltmayı kapsayan
faaliyetler,
2Hazırlık: Afet olmadan önce hazırlık ve plan yapmayı
kapsayan faaliyetler,
3Tepki: Afetin meydana gelişiyle birlikte hayat kurtarma
ve zararın büyümesini önleyen faaliyetler,
4İyileştirme: Afetten sonra hayatın normale (önceki
haline) dönmesi amacıyla yapılan faaliyetler.
Afet yönetimi, farklı örgütsel ve sosyal düzeylerdeki hazırlık, müdahale
ve iyileştirme faaliyetlerini destekleyen ve iyileştiren strateji, politika ve
önlemlerin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan sosyal
süreçlerdir (Mojtahedi ve Oo, 2017). Elbette afetlerin yönetimin bir konusu
olmasından hareketle sürecin içerisinde birçok kurumun olduğunu gözden uzak
tutmamak gerekmektedir. Dolayısıyla afet yönetiminde kurumlar arasındaki
koordinasyonu sağlayabilmek başarılı bir idari vizyonun sonucudur. Bu vizyona
sahip olmamak afet yönetimindeki koordinasyonsuzluğu ya da başarısızlığı
getirebilecektir. Afet yönetimindeki vizyon eksikliğine bağlanacak bu
başarısızlıkların da öngörü ya da önceden tahmin etmeyi sağlayacak araçlar ve
teknolojiler vasıtasıyla çözülebileceği düşünülmektedir (Jahangiri, Eivazi ve
Mofazali, 2017).
Dolayısıyla afet yönetimi, salt bir kamu yönetimi süreci değildir. Çünkü
tek başına kamu kurum ve kuruluşlarının afet veya acil duruma hazırlanması,
meydana geldiğinde üstesinden gelmesi, afette zarar görenlere yardım etmesi,
afetin toplum üzerindeki etkisini azaltması ve günlük yaşamı normale çevirmesi
düşünülemez. Afet yönetim, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin,
toplumun, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün ve hatta uluslararası
kuruluşların yer aldığı, çok aktörlü işbirliğini mecbur kılan yönetişim sürecidir
(Bulut ve Kara, 2018).
TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİM SÜRECİ VE MERKEZİ
YÖNETİM
Afet yönetimi hem merkezi yönetimin, hem de yerel yönetimlerin görev
ve sorumluluk alanındaki bir konudur. Buna ilaveten afet yönetimi bireyleri,
sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektörü de dikkate almalıdır. Devletin yanında
sivil toplum örgütleri gibi tamamlayıcı aktörlerin de afet yönetiminin bir parçası
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olması ve hatta afetler konusunda ortak hareket etmenin bir kültür haline
gelmesi afetlere karşı olan direnci artıracaktır (Özer, 2017).
Afet yönetiminde çok boyutlu bir işbirliği önemli olmakla beraber,
Türkiye’de afetlere müdahale ve afetlerle mücadele etme konusunda yükün
büyük kısmı merkezi hükümetin sorumluluğundadır. Bugün afet yönetimi
konusunda muhatap olunan sistem ve mevzuat gereği de bunu olağan
karşılamak gerekir. Zira, acil durum ortamında yerel yönetimler ellerindeki
kaynakların etkin ve denetimli kullanımını sağlayamamaktadır. Bu nedenle,
merkezi yönetimin aldığı kararlar yerel yönetimler üzerinde etkili olmaktadır.
Ulus üstü kuruluşların ve müdahale eden güçlerin aldığı kararlar ise merkezi
yönetim için bağlayıcı olmaktadır. Merkezi yönetim, küreselleşmiş dünya
düzeninde, bu kurum/kuruluşların ekonomik getirilerinden faydalanmak için
uygun siyasal koşulları sağlamak durumundadır.
Bu halde hem siyasal, hem de ekonomik öngörüler, merkezin aldığı
kararların ve afet politiğinin belirleyicisidir. Merkezi yönetimde yer alan
aktörlerin temelde ellerinde bulunan kaynak finansal kaynaklardır. Devletin
sivil toplum üzerinde hegemonya ve güç kullanmasını sağlayan araçların
başında bu kaynaklar gelmektedir. Yerel yönetimler önceledikleri hizmetler,
olanakların iyi kullanılamaması ve diğer toplumsal etmenler nedeniyle afet
önleme politikalarına bütçe ayıramamaktadır. Merkezi yönetim, kendini
belirleyen iktisadi ve siyasal güçler ile birlikte afet yönetimine ilişkin “ülke
politikasını” oluştururlar.
Bu konuda göz ardı edilmemesi gereken bir husus daha vardır. Afetler
her ne kadar fiziksel ve psikolojik yıkıma sebep olmuş olsa da bunların ayrıca
siyasi etkileri de olmaktadır. Yaşanan afetler sonrasında hükümetlerin
takındıkları tutum, yaptığı hareketler ve insani yardım operasyonlarında
meydana gelen sorunlar toplumda, hükümete veya yöneticilere karsı olumsuz
tavır oluşturarak ülke içi çatışmalara, yöneticilerde istifalara neden
olabilmektedir. Bu yüzden bir afete hazırlanmak kadar, afet olduğunda ve
sonrasında iyi bir yönetim göstermek de, özellikle demokrasi ile yönetilen
ülkelerde, hükümetler açısından önemli bir sınav teşkil etmektedir (Köseoğlu ve
Yıldırımlı, 2015). Bu önemli etken “Afet Yönetimi”nin merkezileşmesini de bir
anlamda zorunlu kılmaktadır.
Benzeri etkenler nedeniyle de merkezi yönetim, yerel yönetimler
üzerinde bir çok konuda olduğu gibi; afete ilişkin mahalli hizmetlerin idarenin
bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, afete ilişkin kamu görevlerinde
birliğin sağlanması, bu hususta toplumun yararının korunması ve yerel
ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller
dairesinde vesayet yetkisine sahip kılınmıştır.
Afetler olası etki ve sonuçları itibariyle toplumun her kesimini
ilgilendirir; belirli bir kesim ya da kurumun çabalarının ötesinde birliktelik ve
135

Türkbilim Şubat 2020
ortak mücadele gerektirir. Dolayısıyla, afet yönetiminde, kamu kurum ve
kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, üniversiteler, akademik kuruluşlar,
sivil toplum kuruluşları, medya, bireyler ve aileler olmak üzere toplumun her
kesimi ve uluslararası kuruluşlar paydaş olarak yer alır. Ayrıca Türk kamu
yönetimi için yeni sayılabilecek bir örgüt olan kalkınma ajansları, işbirliği gibi
son derece önemli konuda afet yönetiminde bir aktör olabilecektir (Özer, 2017).
Etkili bir afet yönetimi için ortak bir duyarlılıkla her bir paydaşın sorumluluk
üstlenerek koordinasyon ve işbirliği içinde olması gerekir (Türkiye Afet
Yönetimi Strateji Belgesi, 2015).
Türkiye’de paydaşlar arası afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyon
ve işbirliğini sağlanmasından, eğitim politikalarının oluşturulmasından ve bu
konularda mevzuat düzenlemeleri yapılmasından kamu yönetimi teşkilat
şemasında merkezi yönetimin bir parçası olarak görülen İçişleri Bakanlığı Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yerine getirilir. AFAD
‘ın ana görevi; risk odaklılık, toplumsal katılım, yerelden yönetim,
sürdürülebilir kalkınma ile bütünlük, sürekli gelişim, esneklik ve millilik olmak
üzere yedi politika etrafında şekillenen Türkiye afet yönetim modeli ekseninde
Türkiye Afet Müdahale Planını (TAMP) oluşturmak, belli zaman aralıklarında
güncellemek ve afet anında da ilgili planın uygulanmasını koordine etmektir.
Öncelikle hayat kurtarmak, kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en
kısa sürede normale döndürmek, müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir
şekilde gerçekleştirmek, halk sağlığını korumak ve sürdürmek, mülkiyet, çevre
ve kültürel mirası korumak, ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak, ikincil
afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak, kaynakların etkin kullanımını
sağlamak Türkiye Afet Müdahale Planı‘ nın ana hedefleridir (Büyükkaracığan,
2016).
AFAD, bu rolü ile ülke genelinde afet yönetimi ile ilgili faaliyetleri
düzenler, yönlendirir, koordine eder, destekler ve denetler. Bunun yanında,
merkezi hükümet bünyesinde afet çalışmalarını yürütmek üzere bazı kurullar
oluşturulmuş ve bir de merkezi birim kurulmuştur. Sürekliliği olmayan ve afet
zamanlarında toplanan bu kurullar, genel karar organı ve koordinasyon birimi
olarak kurgulanmıştır. Merkezi yönetimin afetle ilgili birim ve kurulları
şöyledir.
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
Deprem Danışma Kurulu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Afetler ile ilgili plan, program ve raporları onaylamak üzere Afet ve Acil
Durum Yüksek Kurulu, afetler öncesinde hazırlık ve zarar azaltma, afet anında
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müdahale, sonrasında ise iyileştirme çalışmalarını değerlendirmek, bunlara
ilişkin alınacak önlemleri belirlemek, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak ve
denetlemek amacıyla Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
görevlendirilmiştir. Depremden korunmak, zararlarını azaltmak, deprem sonrası
yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar
için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla da Deprem Danışma Kurulu
görevlidir. Bu kurullar ve ihtiyaca göre oluşturulabilecek başka danışma
kurulları ile diğer paydaşlar arasındaki koordinasyon AFAD tarafından
sağlanır(Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi, 2015).
Merkezde bakanlık, kurum ve kuruluşlar, ulusal düzey hizmet grubu
planlarının hazırlanması ve uygulanmasından hizmet grubundan sorumlu ana
çözüm ortağı olarak asıl sorumlu olmalarının yanı sıra, hizmet grubu
planlarında görevlendirilen destek çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlar,
özel sektör, sivil toplum örgütleri ve gerçek kişiler de ayrı ayrı sorumludur.
Nitekim ülkemizde afet yönetimi, merkezi yönetimin sorumluluğunda
veya merkezin taşra teşkilatı vasıtasıyla yönetilen bir süreç olarak
görülmektedir. Bu süreçte yer alacak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar,
Sivil Toplum Kuruluşları, yardım dernekleri, gönüllüler arası işbirliği ve
koordinasyon merkezi yönetimin ve onun taşra unsurları olan vali ve
kaymakamlar vasıtasıyla sağlanmaktadır (Bulut ve Kara, 2018). Çünkü afet
konusunda, ülke politikasının yereldeki uygulayıcısı validir. Vali, devletin yerel
teşkilatıyla beraber, il düzeyinde kaynakların kullanımından sorumludur
(Orhan, 2010).
Bakanlık, kurum ve kuruluşlarda planların hazırlanması ve
uygulanmasından en üst yöneticiler, merkezi yönetim adına il afet müdahale
planlarının hazırlanması ve uygulanmasından merkezin taşradaki temsilcileri
valiler ve kaymakamlar, özel kuruluşlarda ise sahipleri veya yetkili temsil
organları sorumludur. Buradan da anlaşılacağı üzere; afet yönetimi, kamu
yönetiminde merkezi ve yerel yönetimin işbirliğiyle başarıya ulaşabilecek bir
süreçtir (Özer, 2017).
Konumuz çerçevesinde, yerel yönetimlerin afetlerdeki rolü ayrıntılı
olarak gözden geçirilecektir.
TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİM SÜRECİNDE YEREL
YÖNETİMLERİN ROLÜ
Yerel yönetim belirli bir coğrafyada yaşayan yerel topluluğun ortak
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organları yerel halk tarafından seçilen
görev ve yetkileri kanunlarla sınırlı olan, özel gelire ve bütçeye sahip kamu
tüzel kişileridir (Ulusoy, Akdemir, 2001).
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Yerel yönetimi bir başka ifade ile tanımlamak gerekirse, devlet sınırları
içerisinde yerleşmiş insan topluluklarının ortak ve yerel nitelikteki ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla belli bir hukuk düzeni oluşturulmuş anayasal kuruluşlardır
(Nadaroğlu,1994).
Yerel yönetimleri ikiye ayırabiliriz. Bunlar:
a)Hizmet yönünden Yerinden Yönetim: Bu yönetimin anlayışına göre
özel teknik ve uzmanlık gerektiren bilimsel, kültürel ve teknik hizmetlerin
merkezi idare dışında örgütlenen kamu tüzel kişileri tarafından görülmeleri söz
konusudur. Örneğin; TRT, Üniversiteler, meslek odaları, KİT'ler, İhracatçı
Birliği, Futbol Federasyonu v.b (Çetinkaya, 2009).
b) Yer Yönünden Yerinden Yönetim: Bu yönetim şeklinde belli bir
bölgede yaşayan halkın ortak ihtiyaçlarını kendi karar organları ile
belirleyebildikleri, ihtiyaçların finansmanına yine onların katıldığı bir yönetim
şeklidir. Belediyeler, İl Özel İdareleri ve köyleri bu sisteme örnek olarak
verebiliriz (Çetinkaya, 2009).
Merkezi yönetimin aksine yerel yönetimlerin temel görevi halkın yerel ve
müşterek ihtiyaçlarını karşılamaktadır (Bulut, 1999).
Yerel yönetimlerin özellikle yoğun yerleşmeye mekân olan kentsel
merkezlerde muhatap olduğu mahalli ve müşterek ihtiyaçlar afetler açısından
daha büyük anlam ifade etmektedir.
Afetlere ilişkin mahallin müşterek ve günlük hayata yönelik görev ve
sorumlulukları kentsel alanlarda belediyeler, kırsal alanlarda ise il özel idareleri
tarafından yerine getirilirken, son yıllarda yaşanmış olan deprem ve benzeri
afetlerde belediyeler ile il özel idarelerinin hem yetki yönünden, hem de kaynak
ve personel açısından yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu durum ise yerel
yönetimlerin afet yönetimi konusundaki etkinliğinin sorgulanması sonucunu
doğurmaktadır.
Türkiye’de afet yönetimi politikalarının gelişiminde çağdaş dünyadaki ve
gelişmiş ülkelerdeki afet politikalarına paralel olmayan bir yönelimin olduğu
görülmektedir. Tüm dünyada afetlerin yerel olması ve afetlere öncelikli olarak
en yakın yerel otoritenin müdahale etmesi politikası uygulanmaktadır. Ancak
Türkiye’de afet yönetimi politikalarında bu yaklaşımın tersi uygulanarak
afetlerin merkezden ve merkezi yönetimin organları tarafından yönetilmesi
anlayışı bulunmaktadır. Bu anlayış nedeniyle yerel yönetimler (özellikle de
Belediyeler) afet yönetimi sistemi içerisinde yer alamamıştır. Yerel yönetimler
de bu nedenle afet örgütlenmelerini geliştirmemişlerdir.
Ülkemizde yerel yönetimlerin afete karşı alınacak tedbirler içindeki
katkıları merkezi idare ile karşılaştırıldığında sınırlıdır. Bununla birlikte
vatandaşla doğrudan temasta olan yerel yönetimlerin afet zararlarını azaltmada
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daha fazla pay ve sorumluluk alması durumunda olası afetler daha az zararla
atlatılabilecektir (Esen, 2017).
Afet ve acil durumlarda büyüklükleri veya etkiledikleri alanlar ne kadar
geniş bir alana yayılırsa yayılsın yerelde bir veya birkaç noktadan
başlamaktadır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde, herhangi bir yasal düzenleme
veya yetkilendirme olmasa bile, yerel halkı olumsuz etkileyen her şey gibi afet
ve acil durumlar da temelde yerel yönetimlerin sorumluluk alanına girmektedir.
Afetlere karşı alınacak önlemler içinde planlama ve denetim başta olmak üzere
pek çok konu yerel yönetimlerin (belediyeler ve il özel idareleri) sorumluluk
alanındadır. Ayrıca, belediyelere ve il özel idarelerine afet önlemede eğitim ve
bilinçlendirme konularında büyük görevler düşmektedir (Esen, 2017). Özellikle
afet sonrası iyileştirme döneminde afet bölgesinin yeniden inşası, altyapının
yenilenmesi, ortak alanların dizaynı vb. konularda yerel yönetimlere önemli
roller düşmektedir (Bulut ve Kara, 2018). Devletin tüm güç ve kaynaklarını
afetten önce planlayarak, afetin meydana gelmesi halinde Devlet güçlerinin afet
bölgesine en hızlı bir şekilde ulaşması ile afetzede vatandaşlara en etkin ilk ve
acil yardım yapılmasını sağlamak için acil yardım teşkilatlarının kuruluş ve
görevlerini düzenlemek zaten yerel yönetimlerin görevidir.
Seçilmiş bir organ olan yerel yönetimler özellikle yerleşimlerin,
toplumun ve kaynakların yönetimiyle ilgili yetki ve sorumluluklara sahiptir.
Yerel yönetimlerin söz sahibi oldukları kaynakların başında doğal kaynaklar
gelir. Doğal kaynaklar içinde üzerinde ayrıntılı inceleme yapılacak olan kaynak
kentsel arazidir. Kentsel araziyi diğer doğal kaynaklardan ayıran temel özellik,
toplum tarafından inşa edilmiş olması ve üzerinde bir değerler sistemi
yaratılmış olmasıdır. Bu halde, afet yönetimi konusunda sınırlı kentsel arazi
hem valinin, hem de belediyenin idaresi altındadır. Buna ek olarak, sivil toplum
kuruluşları faaliyetlerini yerel düzeyde yürütürler ve kentsel arazinin kullanımı
hakkında çalışmalar yapabilirler. Belediyeler toplumu doğal tehlikelerden
korumak ve zarar görebilir grupların kendilerini koruma kapasitelerini
geliştirmelerine yardımcı olmak için gerekli olan teknik uzmanlık ve parasal
kaynaklara sahiptir (Wisner, 2003).
Neyse ki son yıllarda yapılan bazı yasal düzenlemeler ile yerel
yönetimlerin afet yönetimi çalışmaları ile afet politikalarının uygulanmasında
daha fazla rol almaları sağlanmaktadır. Kriz ve Afet yönetimine yerel
yönetimlerin sorumlulukları, konu ile ilgili genel kanunlarda geçmesi yanında,
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5216 sayılı
Büyükşehir Yasalarında yerel yönetimlere özel maddeler ile belirlenmiştir. 6360
Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı
Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun ile de özellikle büyükşehir belediye sorumluluk sınırlarının genişlemesi
de dikkate alınmalıdır. Kanunlarda yerel yönetimlere yüklenmiş
sorumlulukların yanında özellikle son yıllarda yaygınlaşan Gündem 21 ve
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sosyal belediyecilik kavramları ile yerel yönetimlere kriz ve afet yönetiminde
farklı görevler verilmiştir (Büyükkaracığan, 2016).
Bu minvalde yerel yönetimlerin afet yönetimindeki yerini, mevzuat
tarafından açıkça verilen görev ve sorumluluklar, geleneksel beledi
hizmetleriyle afet yönetimine yapmış olduğu dolaylı katkılar ve 2009 yılında
yeni oluşturulan yeni afet yönetimi sistemi içerisindeki işlevleri bağlamında üç
farklı yaklaşımla değerlendirmek yerinde olacaktır (Bulut ve Kara, 2018).
İlk olarak, yerel yönetim sistemimizi şekillendiren temel kanunlar (5216,
5302, ve 5393) yerel yönetim birimleri olan başta Büyükşehir Belediyesi olmak
üzere İl Özel İdareleri ve Belediyelere afet ile ilgili konularda çeşitli görev ve
yetkiler vermiştir. Bunlar arasında afet planı ve gerekli hazırlığı yapma, itfaiye
ve acil yardım hizmetlerini yürütme, patlayıcı ve yanıcı maddelerle ilgili işleri
takip etme, yangın ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden tüm yapı
ve tesisleri denetleme, izin ve ruhsat verme, tehlike arz eden binaları tahliye ve
yıkım, halkın afet konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim faaliyetleri yürütme,
diğer afet bölgelerine yardım ve destek vermek, diğer kamu kurum ve
kuruluşları, üniversite, meslek teşekkülleriyle koordineli çalışma gibi konuları
saymak mümkündür (Bulut ve Kara, 2018).
İkinci olarak, yerel yönetimler sunmuş oldukları geleneksel beledi
hizmetleri ile afet yönetimine dolaylı olarak katkı sağlamaktadır. Nitekim
hazırladıkları kentsel imar planları ve uygulaması kapsamında verilen inşaat
ruhsatları, yapı denetim ve oturma ruhsatları, alt yapı çalışmaları ve yatırımları,
kentsel büyümeye yönelik yatırım ve hizmetler, kentsel dönüşüm projeleri,
bataklık, dere yatağı vb. İle ilgili hizmetleri ile dolaylı olarak yönetim hizmetine
katkı sağlamaktadırlar (Esen, 2007).
Üçüncü olarak, merkezi yönetimin yürüttüğü afet yönetimi sürecinde
yerel yönetimlere verilen görevler 2013/5703 sayılı “Afet ve Acil Durum
Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği” çerçevesinde ve illerin kendi afet müdahale
planlarına göre belirlenmektedir. Yönetmeliğe göre, afet yönetimi sistemi
içerisinde yapılacak işler 26 ana hizmet grubuna ayrılmış ve yerel yönetimlere
tüm hizmet gruplarında çözüm ortağı ve destek çözüm ortağı olarak görevler
yüklenmiştir (AFAD, 2013).
Son yıllarda yapılan yönetsel reform çalışmaları kapsamında da yerel
yönetimlerin afet yönetimi çalışmalarında daha fazla etkin olabilmesini
amaçlayan yeniliklerin yapıldığı görülmektedir. Belediyeler ve İl Özel
İdarelerinin görev ve yetkilerini düzenleyen yasalara konulan bazı hükümlerle
getirilmesi amaçlanan bu yeniliklerin önceki duruma göre bir ilerleme olduğu
kabul edilmelidir. Ancak yerel yönetimlerin afetlerde günümüz toplumunun
ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkilendirme ve teşkilatlanmada hala çok
uzakta olduğunu da kabul etmemiz gerekmektedir.
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MERKEZİ YÖNETİMİN TAŞRA UZANTISI OLARAK YEREL
YÖNETİŞİM BİRİMLERİNİN AFET YÖNETİM SÜRECİNDEKİ ROLÜ
Merkezde hükümet tarafından yürütülen devlet işleri, taşrada devletin ve
hükümetin temsilcisi olan mülki idare amirleri eliyle yürütülmektedir. Mülki
idare amirleri, taşra düzeyinde il ve ilçelerde kamu hizmetlerini yerel yönetişim
birimlerinin hiyerarşik üstü sıfatıyla görev yaptıkları gibi; bütün bakanlıklara
bağlı il ve ilçe teşkilatlarının hizmet ve faaliyetlerini de koordine etmekte,
yönetim ve denetim altında bulundurmaktadırlar(Özkan,2017). Bir başka
deyimle mülki idare amirleri, devletin genel idare ve gidişini düzenlemek ve
denetlemekle görevli ve yetkilidir.
İlde bakanlıklar görevlerini yerine getirebilmek için çeşitli örgütler
kurarlar ve bunların başında “il müdürleri” bulunur. İl müdürleri ve bunların
örgütleri tamamen valinin emri altındadır ve il müdürleri kendi kurumlarını
ilgilendiren işlerin yürütülmesinden, personelin eylem ve işlemlerinden dolayı
doğrudan valiye karşı sorumludurlar. Vali, il genel yönetimi içinde yer alan
kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamakla yükümlüdür.
Valiler merkezi yönetim adına; il sınırları içindeki yerel yönetimler üzerinde,
yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu
görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve yerel
ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller
dairesinde “ idarî vesayet” yetkisine sahiptir (Gözler, 2010).
Belirtilen bu hususlar çerçevesinde afet yönetimi de,il sınırları içerisinde
birlikte ve ortak çalışmak durumunda olan paydaşlar, yani merkezi ve yerel
yönetim kuruluşları, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları ve bireyler arasında önceden belirlenmiş olan plan, program ve
işbölümü çerçevesinde düzen ve uyum içerisinde hem merkezi yönetimin
taşradaki uzantısı ve temsilcisi sıfatıyla, hem de yerel bir yönetişim birimi olan
il özel idaresinin başı sıfatıyla valinin koordinasyonu, gözetimi ve denetimi
altında yürütülür.
Mülki idare amirlerinin afet yönetimine ilişkin taşrada üstlendikleri
planlama, koordinasyon, organizasyon, yürütme, gözetim ve denetim
görevlerine yardımcı olmak ve danışmanlık yapmak üzere; 5902 sayılı “Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile
valiye bağlı olarak il merkezlerinde il afet ve acil durum müdürlükleri
kurulmuştur (5902 sayılı Kanun, 2009). Kanuna göre müdürlüğün sevk ve
idaresinden vali sorumludur. 5902 sayılı kanun çerçevesindeki düzenlemelerle
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı sadece merkezde birimleri olan bir
kurum olarak dizayn edilmiş, taşrada bulunan İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri ise yerel nitelikte kendi ilinden sorumlu birer afet örgütü olarak
yönetimdeki yerini almıştır.
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İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır: İlin afet ve acil
durum tehlike ve risklerini belirlemek; afet ve acil durum önleme ve müdahale
il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve
koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak; il afet ve acil durum yönetimi
merkezini yönetmek; afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı
tespit etmek; afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya
yaptırmak; sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum
yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek; il ve ilçe
düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak; afet ve acil
durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma,
beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve
malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek; ilgili mevzuatta yer alan
seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri
ilde yerine getirmek; il kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak;
kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve
arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve valinin vereceği diğer görevleri
yapmaktır.
Kanunda tanımlanan görevlerinden de anlaşılacağı üzere; oldukça ağır ve
yoğun görevler ifa eden İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri her geçen gün
yapılan düzenleme ve iyileştirmelerle afetler ve afetlerin yönetilmesi konusunda
uzmanlaşmış, bir afet anında faaliyete geçecek ve çalışmaları yürütecek şekilde
örgütlenmişlerdir.
Valiye bağlı olarak görev yapan bu müdürlüklerin araç, gereç, personel
ve lojistik ikmal ihtiyaçları İl Özel İdareleri tarafından desteklenmektedir.
Ayrıca merkezi yönetim bütçesinden de başta personel giderleri olmak üzere
diğer afete yönelik çalışmalar için kaynak aktarımı yapılmaktadır.
Yürürlükteki olan mevzuat ve uygulamaların incelenmesinde, İl Afet
Müdürlüklerinin daha çok afet anı ve sonrasına yönelik çalışmalarda görev
alacak şekilde kurgulandığı; afet zararlarını azaltmaya ve afete hazırlık
çalışmalarının yürütmeye yönelik yetkilendirilmediği ve organize olmadığı
görülmektedir. Bu durum ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin
fonksiyonlarının ve hedeflerinin yetersiz kalması sonucunu doğurmaktadır. Bu
nedenle taşrada örgütlenecek olan bu birimlerin görev tanımlamalarının yeniden
yapılması ve daha geniş bir bakış açısıyla görev ve fonksiyon icra edecek
şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
İllerde afet yönetimi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin
sekretaryasında yürütülen kimi çalışmalar çerçevesinde hayat bulmaktadır.
Bunlara kısaca değinmekte yarar görülmektedir.
İl ve İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri: Valilerin, İlçelerde
ise Kaymakamların başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu merkezlerde acil
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durumlarda ve afet hallerinde müdahale, kurtarma ve yardım ulaştırma
çalışmaları yürütülmekte, ekipler ve kurumlar arasındaki koordinasyon
sağlanmaktadır. Bu çalışmalara ek olarak afet alanı ve bölgesiyle ilgili olarak il
düzeyinde tüm yönetim ve bilgi toplama çalışmaları burada yürütülmekte,
merkezle olan iletişim ve koordinasyonda kesintisiz ve güvenli şekilde bu
merkezler tarafından yerine getirilmektedir. Her ne kadar sürekli bir yapılanma
olarak görülse de, daha çok afet zamanlarında etkin şekilde faaliyette
bulunmakta olup diğer zamanlarda ise aktif olmayıp, minimum personel ve
ekiple hazır beklemektedir. Yürürlükteki yasalarla bu birime verilen görevler
daha çok afet sonrasındaki faaliyetlere yönelik bulunmaktadır. Afete hazırlık
amaçlı envanter ve bilgi toplama faaliyetleri ile afet sonrası yürütülmekte olan
kurtarma, sosyal yardımları dağıtma ve iyileştirme çalışmalarını da bu
merkezler üstlenmektedir.
İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu:
Vali
veya
Vali
Yardımcısının Başkanlığında oluşturulan bu kurulda İl AFAD Müdürü,
Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, İl Özel İdare Genel Sekreteri ile hizmet
gruplarından sorumlu il yöneticileri ile afet çalışmaları için ihtiyaç duyulan il
yöneticileri de bu kurulda yer almaktadır. Afet sonrası yapılacak tüm
çalışmaları yönetmek ve koordine etmekle görevlidir. Mevcut yasal ve yönetsel
düzenlemelere göre afetlerden (özellikle de depremlerden) önce yapılması
gereken zarar azaltma ve afete hazırlık aşamalarında bu kurula fazla bir görev
yüklenmemiştir. Bu döneme yönelik çalışmalar daha çok yerel yönetimler
tarafından üstlenilmektedir. Bu nedenle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon
Kurulu afet sonrası döneme yönelik yapılanmakta ve planlarını yapmaktadır.
İl Afet Müdahale Planları: Afetlere yerel düzeyde müdahale edebilmek
amacıyla İl Afet Müdahale planlarının hazırlanması gereklidir. Bu planlarla
ulusal düzeydeki afet planlarıyla uyumlu olacak şekilde taşra afet planlamasının
yapılması amaçlanmıştır. Planlar İl Valisinin sorumluluğunda AFAD İl
Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanmaktadır. Planlama çalışmalarında
İl’de bulunan tüm kuruluşlar ile yerel yönetimler yer almaktadır. İl Afet
Müdahale Planlarıyla yerel düzeyde ve merkez yapılanmasına paralel olacak
şekilde bir müdahale organizasyon sistemi oluşturulması öngörülmüştür.
SONUÇ
Türkiye’de afetlere müdahale ve afetlerle mücadele etme görevi ağırlıklı
olarak merkezi hükümetin sorumluluğunda bulunmaktadır. Merkezi hükümet
bünyesinde bu çalışmaları yürütmek üzere bazı kurullar oluşturulmuş ve bir de
merkezi birim kurulmuştur.
Merkez adına bu görevler de, yani afet yönetimi de, il sınırları içerisinde
birlikte ve ortak çalışmak durumunda olan paydaşlar, yani merkezi ve yerel
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yönetim kuruluşları, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları ve bireyler arasında önceden belirlenmiş olan plan, program ve
işbölümü çerçevesinde düzen ve uyum içerisinde hem merkezi yönetimin
taşradaki uzantısı ve temsilcisi sıfatıyla, hem de yerel bir yönetişim birimi olan
il özel idaresinin başı sıfatıyla valinin koordinasyonu, gözetimi ve denetimi
altında yürütülür.
Ülkemizde yerel yönetimlerin afete karşı alınacak tedbirler içindeki
katkıları merkezi idare ile karşılaştırıldığında sınırlıdır. Bununla birlikte
vatandaşla doğrudan temasta olan yerel yönetimlerin afet zararlarını azaltmada
daha fazla pay ve sorumluluk alması durumunda olası afetler daha az zararla
atlatılabilecektir.
Son yıllarda yapılan yönetsel reform çalışmaları kapsamında yerel
yönetimlerin afet yönetimi çalışmalarında daha fazla etkin olabilmeni
amaçlayan yenilikleri yapıldığı görülmektedir. Belediyeler ve İl Özel
İdarelerinin görev ve yetkilerini düzenleyen yasalara konulan bazı hükümlerle
getirilmesi amaçlanan bu yeniliklerin önceki duruma göre bir ilerleme olduğu
kabul edilmelidir. Ancak yerel yönetimlerin afetlerde günümüz toplumunun
ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkilendirme ve teşkilatlanmada hala çok
uzakta olduğunu da kabul etmemiz gerekmektedir.*
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NÖROPAZARLAMA 'DA TÜRKİYEDEKİ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE
LİTERATÜR İNCELEMESİ
Sinem EYİCE BAŞEV
ÖZET
Nöropazarlama terimi, pazarlama ve reklamcılığın tüketiciler üzerindeki
etkisini ölçmek için modern bilimsel beyinlerin kullanılmasını ifade eder.
Onlarca yıldır tüccarlar tüketicilerin ne düşündüğünü anlamaya çalışmışlardır,
ancak hedef gruplarda ve anketlerde ne düşündüklerini soran geleneksel
yöntemlere güvenmişlerdir. Nöropazarlama yöntemleri bilimsel ilkelere,
insanların gerçekte nasıl düşündüklerine ve bilinçli zihnimizin farkında
olmadığı beyin süreçleriyle neyin bağlantılı olduğuna karar veren bir
modelleme kavramıdır. Sağlam pilot projeler ve bu yeni yöntemlerin
prosedürleri ile birlikte, geleneksel tüketici piyasası araştırma metodolojileri
tarafından görülemeyen çözümlere ve eylemlere bakmak mümkündür.
Nöropazarlama yeni bir pazarlama türü değildir - pazarlamayı incelemenin yeni
bir yoludur, bu nedenle pazar araştırması alanına dâhil edilmektedir. Makalenin
amacı, Türkiye’de nöropazarlama kullanımının özelliklerini, tarihsel koşullarını
ve bugünü incelemektir. Bu hedef çerçevesinde çalışmamızın, modern
nöropazarlama yaklaşımlarının kavramını ve sınıflandırmasını incelemek için,
modern nöropazarlamanın araç ve teknolojilerini belirlemek, nöropazarlamanın
özelliklerini ve bilimsel olanaklarını belirlemek ve literatürel yapılan
çalışmalara odaklanmakdır. Araştırma konusu tarihsel koşullar ve modernliktir.
Çalışmanıun metodoloji kısmında ise, alanyazın taraması yapılarak yapılan
çalışmalar aktarılmıştır. Bu yöntemler Türkiye’de ki nöropazarlamanın
özelliklerinin objektif ve kapsamlı bir analizine dayanmaktadır. Çalışma
bilimsel bilgi yöntemlerinin bir kombinasyonu kullanılarak yürütülmüştür.
Soyut-mantıksal yöntem, Türkiye’de nöropazarlama kullanımının teorik
yönlerini belirlememize ve bu alandaki süreçlerin temel özelliklerini
belirlememize olanak sağlamıştır. Çalışma, tarihsel, karşılaştırmalı ve
fonksiyonel dâhil olmak üzere modern bilimsel bilgi yöntemlerine
dayanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nörobilim, Nöropazarlama, Pazarlama Araştırması,
Marka, Tüketici Davranışı, Literatür incelemesi, Reklamcılık
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LITERATURE REVIEW STUDIES ON NEUROMARKETING IN
TURKEY
SUMMARY
The term neuromarketing refers to the use of modern scientific minds to
measure the impact of marketing and advertising on consumers. For decades,
traders have tried to understand what consumers think, but they have relied on
traditional methods asking what they think in target groups and surveys.
Neuromarketing methods are a modeling concept that decides on scientific
principles, how people actually think, and what is connected with brain
processes that our conscious mind is unaware of. Along with robust pilot
projects and procedures for these new methods, it is possible to look at
solutions and actions that cannot be seen by traditional consumer market
research methodologies. Neuromarketing is not a new type of marketing - it is
a new way of studying marketing, so it is included in the field of market
research.The purpose of this article, use the properties of neuromarketing in
Turkey, and to examine the historical conditions of today. In order to examine
the concept and classification of modern neuromarketing approaches, our study
aims to determine the tools and technologies of modern neuromarketing, to
determine the properties and scientific possibilities of neuromarketing, and to
focus on literature studies. His research subject is historical conditions and
modernity. In the methodology part of the study, the studies conducted by
scanning the literature are presented. This method is based on an objective and
comprehensive analysis of neuromarketing The properties in Turkey. The
study was carried out using a combination of scientific knowledge methods.
Abstract-logical method, we determine the theoretical aspects of the use of
neuromarketing in Turkey and has enabled us to determine the basic
characteristics of the processes in this area. The study is based on modern
scientific knowledge methods, including historical, comparative and
functional.
Keywords: Neuroscience, Neuromarketing, Marketing Research, Brand,
Consumer Behavior, Literature review, Advertising
GİRİŞ
Bilinçsiz zihinsel süreçler, insanların müzakerelerinde önemli etkilerdir.
Pazarlama uyaranlarının ölçülmesi için en yeni teknikler arasında, hastanın
beyninin invazif olmayan yollarla bir görüntüsünü yaratan beyin görüntüleme
teknikleri bulunmaktadır. Pazarda ve ticari ticaretle ilgili tüketici davranışlarını
anlamak için pazarlamada kullanıldığında, bu yöntemlere nöromarketing
teknikleri denir (Lee, Broderick & Chamberlain, 2007).
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Nöropazarlama faaliyetlerinin kullanımı bazı tartışmalara neden oldu. Bir
yandan, konunun eleştirmenleri, bu tür tekniklerin kullanılmasının, tüketicilerin
pazarlanan ürünleri tüketmemeyi tercih etme becerisini etkileyebileceğine,
bireylerin bu tür çabalara direnememelerine ve şirketin kampanyaları için kolay
hedefler olmasına neden olacağına inanıyor (Wilson, Gaines & Hill, 2008). Öte
yandan, Lindstrom (2009a, 2009b) ve Dooley (2010) gibi nöropazarlama
faaliyetlerinin savunucuları, teknikten hem tüketicilere hem de kuruluşlara
sağlanan faydaları tartışıyor. Bu yazarlara göre, tüketiciler kendilerine yönelik
ürün ve kampanyaların oluşturulmasından faydalanacak ve kararlarını manipüle
etmek yerine kolaylaştıracak, kuruluşlar ise şu anda verimsiz ve etkisiz
kampanyalarda kullanılan bütçelerinin büyük bir bölümünü koruyarak daha
fazla rekabet gücü sağlayacak ve müşterilere iyileştirmeler. Nöro-pazarlamanın
gerçeklikten çok bilim kurgu olacağına inanan başka bir araştırmacı bölümü
daha var çünkü düşünce dünyasının aynı düşünceleri olan insanları bulmak
imkânsız, çünkü düşünce değişebilir ve kişisel deneyimlere, değerlere ve
karaktere göre değişmektedir (Hubert, 2010).
Özetlenen bağlamdan, bu makale ülkemizde nöropazarlama alanında
yapılan çalışmaları incelemeyi amaçlamaktadır. Yapılan çalışmaların ortak
hedefleri de; Nöropazarlamanın kullanıldığı beş kilit alan şunlardır:
• Marka bilinci oluşturma:. Markalaşma, bir şirket hakkında güçlü bir
olumlu algı yaratma sürecidir. Nöropazarlama, marka toplamasını ölçmek için
güçlü yöntemler sunar.
• Ürün tasarımı ve yenilikçilik: Nöropazarlama, ürün fikirlerine ve büyük
ölçüde otomatik, duygusal ve bilinçli zihinlerimizin ötesindeki ambalaj
tasarımlarına yönelik tüketici tepkilerini ölçmenizi sağlar.
• Reklamın etkinliği: Reklamın önemli bir kısmı, öyle düşünmese de, bizi
bilinçsizce etkiler. Nöropazarlama bunun nasıl yapılacağını açıklar.
• Müşteri Çözümü: Nöropazarlama, iş ortamının müşterilerin karar verme
ve satın alma şeklini nasıl etkilediğini gösterir.
• Eğlence etkinliği: eğlence insanların zihninde ilişkileri, tercihleri ve 4
eylemi etkileyebilecek bir izlenim yaratır. Nöropazarlama, hayali bir dünyada
keyif aldığımızda ne olacağını gösterir.
Her ne kadar bu konudaki çalışmalar ilk olarak 1990'ların başında yapılsa
da, yüksek maliyetler ve özel ekipmanlara duyulan ihtiyaç nedeniyle bu
alandaki araştırmalar halen yetersiz ve sonuçsuz kalmaktadır. Bununla birlikte,
nöropazarlama, başka yöntemlere dahil edildiğinde çok ilginç etkilere yol
açabilecek ve farklı segmentlerdeki pazarlama stratejilerinin sonuçlarını
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genişletebilecek yeni yaklaşımlar sunar. Organizasyonlar, ürün geliştirme, kanal
seçimi, fiyatlandırma ve iletişim kararları için nörogörüntüleme tekniklerinin
kullanılmasıyla pazar araştırması geliştirmeye teşvik edilebilir.
NÖROPAZARLAMANIN TANIMI
Nöropazarlama tekniklerinin kullanımına ilişkin ilk raporlar Haziran
2002'de ortaya çıktı. Özellikle, Atlanta (ABD) 'den bir reklam şirketi olan
Brighthouse, pazarlama araştırması yapmak için fonksiyonel manyetik rezonans
görüntülerinin (fMRI) kullanımı için bir bölüm oluşturulduğunu açıkladı
(fMRI). Fisher, Chin ve Klitzman, 2010). Tekniğe "Neuro" ön eki verilmeden
önce bile, bazı şirketler pazarlama problemlerini çözmek için zaten
elektroensefalografi (EEG) gibi nörofizyolojik teknikleri kullandılar (Fisher ve
ark. 2010).
Bununla birlikte, teknolojideki ilerlemeler ile birlikte, tüketicilerin
tercihlerini keşfetmek için nöropazarlama teknikleri kullanılmıştır (Murphy,
Illes ve Reiner, 2008). Tüketici tercihlerini analiz etme potansiyeli, pazarlama
araştırma şirketleri arasında büyük ilgi gördü. Şirketlerin bu pazar nişini
sömürmeye olan ilgisine ek olarak, tema akademik araştırmacılar arasında
merak uyandırdı ve bazı bireyleri toplumda rahatsız etti (Murphy ve ark., 2008;
Fisher ve ark., 2010; Lee ve ark., 2007) .
İncelenen metinler arasında, bir çok nöropazarlama anlayışı bulunmuştur.
Nöropazarlama bir araştırma alanı (Murphy ve ark., 2008), bir sinirbilim alanı
(Perrachione ve Perrachione, 2008), bir çalışma alanı olarak tanımlanmıştır (Lee
ve ark., 2007 ve Eser, Isin ve Tolon, 2011). pazarlamanın bir kısmı (Fisher ve
diğerleri, 2010), algı sistemlerinin birbirine bağlanması (Butler, 2008), bilimsel
bir yaklaşım (Senior & Lee, 2008), bir nöroekonominin alt alanı (Hubert ve
Kenning, 2008) ve farklı bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır (Garcia ve
Saad, 2008). Amacı ile ilgili olarak, bazı yazarlar, nöromarketing'i temel olarak
bilimsel bilgi edinmenin bir aracı olarak görmektedir (Lee ve diğerleri, 2007;
Murphy ve diğerleri, 2008; Fisher ve diğerleri, 2010; Butler, 2008; Senior ve
Lee, 2008; ve Eser ve diğerleri; 2011), diğerleri nöropazarlanmayı daha çok
ticari pazarlama için potansiyel bir araç olarak görürken (Perrachione ve
Perrachione, 2008; Hubert ve Kenning, 2008; Fugate; 2007; Orzan, Zara ve
Purcarea, 2012; Green & Holbert, 2012) Vecchiato, Kong, Maglione ve Wei,
2012).
A’ların görüşlerindeki farklılıklara rağmen, nöropazarlama ile ilgili bazı
kavramların yakınsak olduğunu gözlemlemek mümkündür. “Nöropazarlamanın
tanımı” kategorisinde en çok tekrarlanan temalar arasında, beyin aktivitelerinin
ölçümü olarak nöromarketing anlayışı; bir araştırma aracı; tüketicilerin
davranışları üzerine araştırmalar; sinirbilimine ait bir alan; bir pazarlama aracı;
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duyguların ve psikolojik süreçlerin ölçülmesi; ticari bir teknik; sinir sistemi ile
ilgili fizyolojik ve bilişsel süreçlerin analizi; ve görüntü ve renklerde
davranışları temsil eden bir formdur. Nöropazarlamanın çalışma alanı ile
serebral aktivite arasındaki ilişki, kelimenin etimolojisinde belirgindir. Buna
rağmen birçok yazar bu ilişkiyi tekrar doğrular. Murphy ve diğ. (2008), örneğin,
beyne dayalı tüketici tercihleri hakkında bilgi sağlayan şirketlerin ortaya
çıktığını söylüyor. Öte yandan Butler (2008), Senior & Lee (2008), Hubert ve
Kenning (2008) ve Morin (2011), tüketicilerin davranışlarından sorumlu olan
kortikal bölgeleri tanımlayan bir nörobilim tekniği ile nöromarketing'i
ilişkilendirmiştir. Nöropazarlama, pazarlama uyarıcıları sırasında beyin
reaksiyonlarının doğrudan gözlemlenmesini sağlayan bir araştırma aracı olarak
da tanımlanmaktadır (Hubert ve Kenning, 2008). Bazı araştırmacılara göre,
beyin tüketicilerin duygularını ve tercihlerini gizleyen kara bir kutu (Marci,
2008; Javor, Koller, Lee, Chamberlain ve Ransmayr, 2013; Fugate, 2007 ve
Green & Holbert, 2012) ve nöromarketing çalışmaları gibi bu duyguları ortaya
çıkaran ve bunlara erişim sağlayan bir pencere (Green ve Holbert, 2012; Ohme
ve Matukin, 2012; Fisher, Chin ve Klitzman, 2010). Bireylerin beyin
süreçlerinden içgörü kazanırken, araştırmacılar tüketicilerin davranışlarını
anlayabilecek, değerlendirebilecek ve tahmin edebilecektir (Fisher ve diğerleri,
2010, Hubert ve Kenning, 2008; Perrachione ve Perrachione, 2008).
NÖROPAZARLAMA ÇALIŞMALARININ LİTERATÜRE OLAN
KATKISI
Nöropazarlama terimi ilk olarak 2002 yılında nöropazarlamayı "tüketici
davranışlarını anlamak ve böylece pazarlama stratejilerini geliştirmek için beyin
mekanizmasını araştırmak" olarak tanımlayan Alman profesör Aile Smidts
tarafından kullanıldı. Disiplinin kurucusu, 1999 yılında ilk FMRI çalışmasını
pazarlama aracı olarak yürüten Harvard Üniversitesi'nden Jerry Saltman'dır.
Günümüzde nöropazarlama, davranışsal psikoloji, ekonomi ve tüketici
nörobiliminin kesişiminde yatmaktadır. Tüketici sinirbilimi, insan davranışının
bilişsel ve duygusal yönlerini inceler. Bilinçsiz seçimleri ve tercihleri anlamak
için çeşitli beyin tarama yöntemleri (FMRI, PET ve EEG gibi), göz takibi ve
fizyolojik ölçümleri (kalp hızı, solunum hızı ve galvanik cilt reaksiyonu)
kullanır. Tüketiciler bu sürücüleri bilmediğinden, odak grupları, röportajlar ve
anketler gibi geleneksel yöntemler kullanılarak tespit edilemezler. Bunun
geleneksel pazar araştırma yöntemlerine bir son verdiğini düşünebilirsiniz,
ancak daha fazlası göz izleme gibi yöntemleri kullanarak “modernize” olarak
düşünmek daha uygun olacaktır.
Eser ve diğ. (2011), nöropazarlamanın, tüketici satın alma sürecini
anlamak için beyin taramasında en yeni kaynakları kullandığını göstermektedir.
Schneider & Woolgar (2012), nöropazarlamanın pazarlama araştırmacısı
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tarafından tüketici davranışını anlamak için kullanılan en yeni araç olduğunu
iddia etmiştir. Aslında tüketici davranışını anlamak, gözden geçirilen literatürde
bulunan en çok tekrarlayan amaçtır. Nöropazarlama çalışmalarının ikinci büyük
önemli katkısı, tüketicilerin satın alma sürecinde nasıl seçim yaptıklarını
anlamaktır. Lee ve diğ. (2007), nöropazarlamanın satın alma kararlarının
olasılığını belirlemek için popüler bir teknoloji haline geldiğini iddia etmiştir.
Markalama veya marka konumlandırma stratejileri, nöropazarlama
yardımı ile de zenginleştirilebilir. Marka araştırması, marka bilgilerinin karar
vermeyi nasıl etkilediğini incelemekle ilgilenmektedir (Hubert ve Kennng,
2008). Nöropazarlama, bu soruyu marka bilgisinin işlenmesi sırasında beyinde
hangi sinirsel işlemlerin yer aldığını belirleyen bir çalışma ile cevaplayabilir
(Hubert ve Kenning, 2008). Nöropazarlamanın fiyatlandırma ve ürün geliştirme
stratejilerini ayarlama potansiyeli Lee ve ark. (2007) ve Senior & Lee (2008)
tarafından ortaya konulmuş bir amaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak,
nöropazarlama, bir pazarlama uyarısı sırasında aktive edilen beyin alanlarını ve
bu alanlarda meydana gelen bilişsel süreçleri ve ayrıca çeşitli ilgili biyolojik
işaretleyicileri tanımlamayı amaçlayan bir grup teknikten oluşur. Bu nedenle,
nöropazarlama, zorunluluk gibi satın alma bozukluklarının nedenlerini
belirleme konusunda büyük bir potansiyele sahiptir (Senior ve Lee, 2008;
Garcia ve Saad, 2008; Fugate, 2007 ve Fisher ve diğerleri, 2010).
Nöropazarlamanın diğer olası uygulamaları arasında araçlarda emniyet kemeri
kullanımının teşvik edilmesi veya sigarayı bırakma gibi daha etkili sosyal
kampanyaların geliştirilmesi yer almaktadır (Orzán vd., 2012).
Nöropazarlama, pazarlama araştırmasının önemli ve devrimci bir şekli
olarak önerilmektedir. Fisher ve diğ. (2010), nöropazarlamayı grafiksel ve
ölçülebilir sonuçlar üreten bir tür nitel araştırma olarak değerlendirmektedir.
Bercea (2013), söz konusu alan içindeki durumu araştırmasındaki nitel veya
nicel olarak sınıflandırılmasında zorluk olduğunu ve kullanılan ekipman
türlerinin ve benimsenen araştırma protokolünün bu sınıflandırmanın
belirleyicileri olduğunu açıklamaktadır. Ne olursa olsun, nöropazarlamanın
önemi duygusal süreçleri değerlendirme kabiliyetinde yatmaktadır. Bu nedenle,
teknik, anketler, odak grupları ve nitel araştırmalar gibi diğer geleneksel
araştırma tekniklerinden daha zengin ve daha az taraflı pazarlama anlayışlarına
erişim sağlamaktadır (Murphy ve diğerleri, 2008; Hubert ve Kenning, 2008;
Eser ve diğerleri, 2011 ve Page, 2012).
İncelenen makalelerin büyük çoğunluğu, nöropazarlamanın geleneksel
pazarlama teknikleri üzerindeki avantajlarından bahsedilmiştir. Çoğu makalede,
nöropazarlamanın insan bilinci düzeyinin ötesindeki bilgilere erişme ve bu
bilgileri değerlendirme yeteneği en çok bahsedilen konudur. Bu yetenek, nöropazarlamayı diğer araştırma tekniklerinin önüne geçirmektedir, çünkü bazı
yazarlara göre satın alma süreci bilinçaltında gerçekleşmektedir (Butler, 2008;
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Hubert ve Kenning, 2008; Fugate, 2007; Fugate 2008; Sayfa, 2012; Morin,
2011 ve Orzan ve diğerleri). ., 2012).
TÜRKÇE LİTERATÜR DEĞERLENDİRİLMESİ
Alyar, (2018) tarafından “Pazarlamada yeni bir araştırma yaklaşımı
olarak nöropazarlamayla algı yönetimi ve bir uygulama” başlıklı çalışmasında
dünyanın küreselleşme, rekabetin artması, tüketicinin bilinçlendirilmesi ve
bilişim iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birbiriyle etkileşime girmesiyle
büyük bir pazar olduğuna değinilmiştir. Tüketici algısını yönetmek, şirketler
için mal ve hizmetlerini satarak kar elde etmek ve piyasadaki varlıklarını
korumak için gereklidir. Her ne kadar algı yönetimi pazarlamada çok yeni bir
kavram olsa da; tüketici algı yönetimi aslında tüketicileri, pazarlama alanının
doğuşundan bu yana tüketici davranışlarını etkilemeye yönelik çeşitli
yaklaşımlar satın almaya ve göstermeye ikna etmenin farklı bir ifadesidir.
Ancak şimdi; kampanyalar daha stratejik bir şekilde ele alınmaktadır, bilişsel ve
duygusal taktikler tasarlanmaktadır. Algı yönetimi için öncelikle tüketici
algısının hangi pazarlama teşvikinden etkilendiği bilinmelidir. Elde edilen
bulgularla belirlenen düzeltilmiş pazarlama stratejileri, algı yönetimi
etkinliğinin daha etkili olmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte, pazarlama için
bilimsel bir yapı sağlayan Nöropazarlama, tüketicilere ait doğru ve güvenilir
verileri sunmaya çalışmaktadır. Nöropazarlama yoluyla tespit edilen algı
yönetimi stratejileri tüketici algısı üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.
Nöropazarlama üzerine yapılan bu tez çalışmasında tüketici algı süreci; Tüketici
algısını yönetmede en önemli aşama hangisidir; üzerinde durulmuştur.
Çalışmada; Tüketici algısının görsel ve işitsel uyarandan nasıl etkilendiğini
ölçmek için EEG ve Göz İzleme Analiz Yöntemleri birlikte kullanılmıştır.
Tunç, (2018) tarafından yapılan “Reklamlarda kullanılan görsellerin
farkındalık yaratma etkisinin nöropazarlama açısından incelenmesi” başlıklı
çalışmasında nöropazarlama literatüre pazarlama yöntemlerinden biri olarak
girdiğine dem vurulmuştur, çünkü günümüzün rekabetçi ortamında pazarlama
her alanda yer almakta, nöroloji alanında kullanım alanı bulmakta ve bu
yöntemi pazarlamaya uyarlamaktadır. Nöropazarlama pazarlamanın karşılığıdır.
Tüketici pazar davranışlarını anlamak için nöro biliminde kullanılan tekniklerin
tüketicilere uygulanmasıdır. Nöropazarlama, tüketicinin kararını vermiş olduğu
şey yerine gerçek hayatta nasıl satın aldığını anlamaya çalışır. Disiplinlerarası
çalışmalar, pazarlama uyarıcılarıyla karşılaştığında beynin hangi kısımlarının
veya hangi merkezlerin aktif olduğunu ortaya koyuyor. Bu çalışmada; Diş
macunu reklamlarında kullanılan görüntüler konusunda farkındalık yaratmanın
etkisini ölçmek amacıyla girişimsel olmayan bir deneysel çalışma yapılmıştır.
Fırat Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Araştırma Merkezi kapsamında

153

Türkbilim Şubat 2020
yaş, cinsiyet, meslek, gelir düzeyi gibi demografik özellikler açısından farklı
gruplarla 31 gönüllü oluşturulmuştur.
Tapıklama (2017) tarafından yapılan “Pazarlamada yeni bir yaklaşım:
Nöropazarlama” başlıklı çalışmada; nörobilim, insan beynini ve sinir sistemini
inceler ve tüketici davranışlarını daha iyi keşfetmek için yüksek potansiyele
sahiptir. Bu çalışmanın dallarından biri, tüketici davranışlarını anlamak için
giderek daha fazla kullanılan bir yöntem olan nöropazarlamadır.
Yine de, özellikle Türkiye'de hem konseptin hem müşteriler için hem de
pazar araştırması şirketleri için yeni olduğu Türkiye'de bu yöntem hakkında
birçok soru ve endişeler var. Bu çalışma, nöropazarlama kavramını teknikleri ve
uygulamaları açısından ele almaktadır. Çalışma, insan beyni ve duyularını
inceleyerek tüketicilerin bilinçaltı karar verme sürecini anlamayı
amaçlamaktadır. Bu kavramlar, tüketicilerin markalarla duygusal bağlarını
aydınlatmayı amaçlamaktadır. Tezin teorik kısmı, insan beyninin temel bilgileri
ile başlar. Aşağıdaki bölümlerde, nöropazarlama araçlarının ilkeleri ve
uygulamaları ele alınmaktadır. Son olarak, nöromarketing alanına daha geniş bir
bakış açısı kazandırmak için beş tüketici algısı incelenmiştir.
Bozdağ (2016) tarafındna yapılan “Türkiye'de nöro pazarlama
uygulamalarının farkındalığı” başlıklı çalışmada; pazarlama alanında yürütülen
çalışmaların mevcut rekabet koşullarıyla baş edemediği ve pazarlama
bütçelerinin yarısının boşa gittiği gerçeği, geleneksel pazarlama yöntemlerine
ek olarak yenilikçi pazarlama yöntemlerine ihtiyaç duyulmasına neden
olmuştur. Bu bağlamda, nöropazarlamanın önemi son yıllarda kayda değer bir
hale gelmiştir. Nöropazarlama, pazarlama alanında fMRI, EEG, MEG gibi
nörobilimde nörogörüntüleme tekniklerinin uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Bu
çalışmada, yeni bir alan olan nöromarketing ile ilgili literatür gözden geçirilmiş,
nöromarketlemenin pazarlama girdileri üzerindeki etkileri açıklanmış ve
tüketicilerin Türkiye'deki nöromarketleme uygulamalarına yönelik farkındalığı
incelenmiştir. Çalışmanın araştırma aşamasında, geleneksel pazarlama ve
nöropazarlamanın farkındalık seviyesini ölçmeye ve bu seviyeleri etkileyen
faktörleri belirlemeye çalışılmıştır. Sonuçlar analiz edildiğinde, eğitim durumu
veya demografik özelliklerden bağımsız olarak nöromazarlamanın farkındalık
seviyesinin düşük olduğu tespit edildi. Pazarlama alanında çalışmak,
farkındalığı arttırırken, nöromarketing konusunda bilgili olanların,
nöromarketing araştırmalarına gönüllü olarak, bu konuda bilgisi olmayanlardan
daha istekli oldukları tespit edildiğine değinilmiştir.
Valiyeva (2015) tarafından yapılan “Tüketici davranışlarını etkilemede
yeni bir iletişim tekniği olarak nöropazarlama iletişimi” başlıklı çalışmada;
küreselleşmenin hızlanması ve teknolojik gelişmeler, yaşamımızı yeni bir
pazarlama yöntemi olarak şekillendirildiğine değinilmiştir. Yaşam
yönetimlerimizde tüketim olgusunun vazgeçilmez ve inkar edilemez olduğunu
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kabul etmek, tüketicileri iletişim kurmak ve anlamak için daha verimli
yöntemler bulmaya çalışılmıştır. Pazarlama uzmanları ve tüketiciler, geleneksel
yöntemlerin yetersiz olduğunu doğrulamışlardır. Bu nedenle tüketici beynine
doğrudan bir yol bulma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Modern teknoloji ve
nörobilim, tüketici davranışının sırlarını, tüketicinin tanımlamasına gerek
kalmadan, kısa sürede ve etkin bir şekilde çözme fırsatları sunmaktadır.
İletişimin geleceği için yeni bir yöntem olan nöropazarlama, pazarlama
uzmanlarının tüketicileri anlamalarını sağlamaktadır. Bu araştırma genellikle
teorik bölümden oluşmaktadır. Bu araştırmada tüketici, tüketici davranışı,
tüketici davranışını manipüle eden faktörler, tüketici temelli marka değeri,
tüketici davranışını araştıran geleneksel yöntemler, değişen koşullarla araştırma
yöntemlerinde ortaya çıkan yeni bir yöntem olarak nöromarketing, genel olarak
nöromarketing kavramına yaklaşım ve nöromartketleme süreci ele alınmıştır.
Solmaz (2014) tarafından yapılan “Nöropazarlama faaliyetlerinde
bilinçaltı reklamcılık ve tüketici algısı üzerindeki etkisi” konulu çalışmada;
Gelişen modern dünyaya girmeye çalışan pazarlama ve reklamcılık artık
müşterilere sadece basit mesajlarla ulaşmayı hedeflememektedir. Hızlı gelişen
teknolojik gelişmelerin yaşandığı bir dünyada üretilen ürünlerin ve aşırı
ürünlerin benzerliği, şirketleri tüketicileri etkilemek için çeşitli yöntemler
kullanmaya itmiştir. Pazarlama ve reklamcılık, daha fazla insan odaklı olmaya
başlayan diğer disiplinlerle aynı anda endişelenerek tüketicileri etkileme
yöntemlerini belirlemeye çalışıyor. Tüketicilere ürün ve hizmetleri ilan eden
reklamcılığın mutlak amacının yanı sıra, tüketicilerin dikkatini ve arzusunu
çekmeye çalışmak pazarlama ve reklam faaliyetlerini hızlandırdı. Tüketicilere
net mesajlar verilerek yapılan reklam ve pazarlama başarılarını kaybetti.
Tüketiciler isteklerine göre tüketme eğilimindedirler. Çoğu zaman ürün ve
hizmet satın alırlar, çünkü zorunluluktan değil. Bu gerçeği bilen reklam ve
pazarlama uzmanları, tüketicileri bilinçaltı reklamcılık stratejileri uygulayarak
reklamı yapılan ürün ve hizmetlere yönlendirmektedir. Ülkemizde yapılan
ilanlara baktığımızda bilinçaltı mesajların varlığı görülebilir. Özellikle cinsellik
üzerindeki vurgu, neredeyse tüm reklamların odağı haline gelmiştir.
Nöropazarlama araştırmaları ile müşterilerin ürün veya hizmeti seçmelerine
neden olan duygusal sebepler bilimsel yöntemlerle incelenerek pazarlama ve
reklam stratejileri oluşturulmuştur. Ve gittikçe daha yaygın ve araştırılmaya
başlandı. ABD, bu reklam ve pazarlama faaliyetlerinin başlatıldığı ilk yer
olmuştur. Bununla birlikte, bilinçaltında tüketicinin zihnini okuyarak yapılan bu
ilanlar memnuniyetle karşılanmamakta ve hükümetler gerekli yasal önlemleri
almak için çalışmaktadır. Ancak, yeni yasalar ve yasal düzenlemeler bu tür
reklamları ortadan kaldırmak için yeterli değildir.
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SONUÇ
Tüketimin olması pek çok tüketicinin de sistem içerisinde memnun
olması,
olmaması,
satın alma
davranışlarının
olumlu
olumsuz
değerlendirilmesini yapmaları açısındna önemlidir. Tüketicilerin, satınalma
davranışları incelendiğinde sadece reel verilerle konuşmadıklarını, duygusal
unsurları da bu sistem içine entegre etmeye çalıştıkları görülmektedir. Söz
konusu duygusal unsurları ölçebilme hususunda da nöropazarlama tekniği
gündeme gelmektedir. Nöropazarlama, tıp dilinde kullanılmakta olan
tekniklerin pazarlama kapsamında bilhassa da ürün tasarımlarında, reklam
verimliliğinde, fiyatlandırmalarda ve müşteri sadakatinin oluşmasındaki gibi
hususularda stratejilerin meydana getirilmesinde ve ölçümlenmesinde
kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamındada nöropazarlama kavramının
ülkemiziçin önemine değinilmiş olup, yapılan çalışmalara bakılmıştır.
Türkiye’de yapılan nöropazarlama çalışmaları ise bakıldığında, Lisansüstü
çalışmalardan 4 tane doktora tezi yazılmıştır. Ülkemizdeki bu konuda yapılan
yüksek lisans tezlerinde ise yer yer uygulamalı olanlarla karşılanılmıştır.
Bildiriler de ve çeşitli sempozyumlarda sunulan makalelerde dahi yer yer
uygulamanın olduğu gözlemlenmiştir. Uygulamaların olması, nöropazarlama
tekniğinin ortaya çıkmasında vazgeçilmez bir yapı olarakgörülmeye
başlanmıştır. Ayrıca yine eski çalışmaların dabüyük birçoğunluğu teorik olarak
yapılmış olup bu durumun ana nedenlerinden biride hiç kuşkusuz teknolojik
ölçümlerin bu minavaldeülkemizdeçoksağlıklı olmayacağının düşünülmesindne
ve eski dönemlerde bu denli teknlojik ölçümcihazlarının (fMRI, EEG, Eye
Tracking, GSR, MET vb. cihazlar) kullanılmamasındna ötürü olduğu
düşünülmektedir. Genel olarak alanyazın taramasında, nöropazarlama
kavramının teorik olarak olgunluk kazandığı fakat deneysel çalışmaların
tammanasıyla arzu edilen seviyeye gelmediği görülmektedir.
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
KANAL İSTANBULUN ÇEVRE BİLİMİ TOPRAK VE İNSAN ÜZERİNE
ETKİLERİNİN SOSYOPSİKOLJİK EKONOMİK YER VE DOĞA
BİLİMLERİ BAĞLAMINDA ETKİLERİ
Naci GÖRÜR

Türkiye'nin en çok konuştuğu, bilimsel veriler ile
sürdürülen çalışmalar başta çıkarımlarına, öngörülerine ve söylemlerine en çok
güvendiği akademik isimlerden birisi olarak “deprem uzmanı” öğretim
üyesi Prof. Dr. Naci GÖRÜR hocamız kamuoyuna yönelik detaylı bilgiler
verip her zaman öncülük yapmaya devam etmektedir. Özellikle deprem gibi
ağır sonuçları olan bir konuda karar alıcıları da bilim adına uyarmaktadır.
Çünkü uluslararası yani dünya çapında bir bilim insanı olan Profesör Dr. Naci
Görür ülkemizin de onurudur.1947 yılında Elazığ'da doğan Naci Görür, 1966
yılında İTÜ Maden Fakültesi’ne girmiştir. Üniversiteyi İTÜ Öğretim Üyesi
Aday Adayı Bursu ile okuyarak 1971 yılında Jeoloji Mühendisliği
Bölümü’nden Yüksek Mühendis olarak mezun olmuştur. Naci Görür 1973
yılına dek İTÜ’de asistan olarak görev yapmıştır.
1973 yılından sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursu ile doktora yapmak
üzere İngiltere’ye giden Profesör Dr. Naci Görür, London University, Imperial
College, Royal School of Mines’da D.I.C. (Diploma of Imperial College),
M.Phil. (Master of Philosophy) ve PhD (Doctor of Philosphy) derecelerini
alarak camianın takdirini kazandı. Profesör Dr. Naci Görür son günlerde
kamuoyunun gündemini bilgilendirmek adına çok çok önemli görüşleriyle Türk
halkını bilgilendirmekte Kanal İstanbul gibi etraflıca düşünülmeden ve bilimsel
görüşler alınmadan bir kararın katkıları yerine yıkımlarının olacağını ve telafisi
imkânsız sonuçlar doğuracağını ifade etmektedir. Naci GÖRÜR Kimdir?
Türkbilim dergisi editörlerimizden olan değerli ve bilim insanı Prof. Dr. Naci
GÖRÜR aynı zamanda alanında dünya çapında bir büyük “deprem uzmanıdır”.
1947 yılında Elazığ’da doğan Naci Görür, özellikle 1999 yılında yaşanan
deprem sonrası çok daha geniş bir çapta açıklamalarıyla dikkat çekmiş, Türk
basınında ve bilim dünyamızda kendisinden övgüyle söz edilmiştir. Oldukça


Prof. Dr. Çevrebilim ve deprem uzmanı; Türkbilim Dergisi Baş Editörü
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kapsamlı ve çok önemli orijinal araştırmalara imza atmış; dünyanın da kabul
ettiği bir bilimsel ehliyete sahiptir. Naci Görür evli olup, iki çocuk babasıdır.
Özellikle son zaman diliminde siyasal hayatımızda meydana gelen
uygulamalarda karar alma süreçlerine katkı yapabilmek için engin bilgisi ve
tecrübelerini ortaya koymaktadır. Özellikle deprem üzerinde çok önemli
çalışmaları kapsamında yaşanması muhtemel depremlerin ardından oluşabilecek
sorunlar için kamuoyunu aydınlatmak adına açıklamalarını büyük bir
sorumluluk bilinciyle ortaya koymaktadır.
Profesör Dr. Naci Görür 1978’de çok sevdiği ve hizmet etmek istediği
Türkiye’ye dönerek İTÜ’de görev alarak bilimsel çalışmalarına başladı. Bu
üniversitede 1983’de doçent, 1989’da profesör oldu.
1997-2000 yılları arasında Maden Fakültesi’nin dekanlığını yaptı.
Sedimantoloji ve Deniz Jeolojisi konularında uzman olan Naci Görür,
Türkiye’nin sedimenter havzaları, tektoniği ve denizleri hakkında
araştırmalarıyla da oldukça geniş çapta bir ünü uluslararası düzeye ulaştı.

Marmara Depremi sonrası daha kapsamlı araştırmalarıyla da alanında
büyük bir üne ulaştı. Bilim hayatı boyunca çok yönlü ve oldukça nitelikli
araştırmalarını yürüterek bilim dünyamıza ve ülkemize büyük hizmetler yürüttü.
Kısacası Profesör Dr. Naci Görür 1999 depremlerinden sonra Marmara
Denizi’nin deprem potansiyelinin açıklığa kavuşturulması için yoğun bir
faaliyet gösterdi ve çok sayıda ulusal ve uluslararası proje yürüttü. Profesör Dr.
Naci Görür 1983 yılında da TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldı. 1997 yılında
Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) asli üyeliğine seçildi. 2004 yılında ise
NATO bilim ödülünü aldı.
Çok sayıda ulusal ve uluslararası kurullardaki görevi dışında,
TÜBİTAK’ta Yer, Deniz, Atmosfer Bilimleri ve Çevre Araştırma Grubu
Üyeliği (YDABÇAG), Deniz Araştırmaları Koordinatörlüğü ve Bilim Kurulu
Üyeliği de yapan Görür 2000 yılında ise aynı kurumun Marmara Araştırma
Merkezi Başkanlığı’na getirildi. 2003–2010 arasında yarı zamanlı öğretim üyesi
olarak çalıştı. 2010 Haziran ayından itibaren tam zamanlı öğretim üyesi olarak
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tekrar İTÜ’ye döndü. Prof. Dr. Naci Görür evli ve iki çocuk babası olup
bilimsel çalışmalarına devam etmektedir. Gündeme gelen İstanbul Kanal
projesinin son derece yanlış olacağını ve ileride telafisi mümkün olamayacak
sorunların oluşmasına yönelik bu çalışmanın mutlaka iptalinin gerektiğini ileri
sürerek siyasal yöneticileri uyarıp kamuoyuna geniş çapta aydınlatıcı bilgiler
verip belgeleriyle ortaya koyuyor.
KANAL İSTANBUL PROJESİNİN ÇEVREBİLİM VADİ
EKOSİSTEMİ İLE FAUNA VE FLORAYA ETKİLERİ
Kanal İstanbul projesiyle ilgili gerek çevrebilimi açısından ve gerekse
deprem oluşumları konusundaki açıklamalarım aslında öncelikle bilimsel
çalışmalar ve sonuçları açısından büyük önem taşımaktadır. Zira doğal
örtümüzü bozacak ve yeni deprem olasılığını artıracak bunun yanında çok
önemsediğimiz "Vadi ve çevresindeki ekosistem, fauna ve flora büyük ölçüde
tahrip olacaktır. Beklenen deprem gerçekleşirse Kanal'ın Marmara ağzı 9-10
şiddetinde etkilenebilecektir. Orta Avrupa'nın tüm sanayi kirliliği Marmara'ya
dolacaktır." Bu ifadelerim geniş bir bilim dünyasında bu konunun tartışılmasını
gerektiriyor. Sosyal medyada bu konu enine boyuna tartışılmalıdır. Dikkat
edilirse eğer sosyal medyada büyük etki yaratması yanında kamuoyunda da
geniş çapta ilgi çekmektedir. Görüldüğü üzere farklı açılardan ve farklı
yorumların yapıldığı da görülmektedir.
Yerbilimi ve deprem uzmanı olarak ben şu soruyu oldukça çok
düşünüyor ve de çok önemsiyorum: Zira Kanal İstanbul projesinin yol açacağı
bana göre kabul etmemiz halinde vahim sonuçları yönünden maddeler halinde
sıralamamız gerekirse en önce “ne getireceği” sorusunu sormamız gerekiyor.
Çünkü oluşacak bir depremde farklı risklerin artacağı ve Marmara Denizi’nin
de büyük zarar göreceği iddiamı somut ve bilimsel delillere dayandırarak
arkasında duruyorum.. Yine tekrar görüşlerimi ifade ediyorum. Olası Marmara
depremiyle ilgili açıklamalarımın arkasındayım. Bunu son kez uyarmayı bir
yerbilimci olarak ülkem adına milli bir görev biliyorum. Karadeniz'i
Marmara'ya bağlayacak olan hiçbir bilimsel temele dayanmayan ütopyaya
dayalı sözüm ona akıllarda kalması ve kayda geçirilmiş olması gereği ile
yapıyorum. Çünkü “Kanal İstanbul projesi “olarak adlandırılan ve kamuoyuna
sunulan bu proje için yapmakta olduğumu belirtmek isterim Zira çok önemli
gördüğüm ve zararlı ve yıkıcı bulduğum sorunları ve buna yönelik görüşlerimi
kamuoyuna aktarmak bilim adına bir görevim olduğunu da belirtiyorum(Bkz.
Teke Tek Programı, Habertürk,28,01.2019).
FOX TV. De yayınlanan programda tekraren “Şimdi İstanbul’un
Fayının kırılmasını bekliyoruz” şeklinde düşünce ve görüşlerimi ortaya
koymuştum... Bu bağlamda, twitter hesabımdan da çokça ifade ettiğim şu
sözlerimin de yine arkasındayım. -“Değerli izleyicilerim. Bugünlerde Kanal
İstanbul projesi tekrar konuşulmaya başlandı. Ben bugün sizleri aydınlatmak
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için bu projeyi yerbilimleri ve deprem açısından kısaca değerlendireceğim”
dedim ve şu hususlara değindim. "Projenin amacı: İstanbul Boğazında gemilere
geçiş kolaylığı sağlamak, kazaları önlemek ve gelir sağlamaktır
deniliyor(Aralık, 2019). Oysa Yatay ve düşey harekete sıfır toleranslı bir
yapının bu depremden (veya sonrakilerden) ciddi hasarlar görmesi her zaman
mümkündür.
Diğer taraftan Yetkililerin ifadesine göre Kanalın etrafında en az 3
milyonluk bir şehir oluşacak deniliyor. Oysa buda deprem riskini çok daha
artıracaktır. Çünkü fazla nüfus fazla can ve mal kaybı demektir. Bu
düşüncelerim paralelinde yine Teke Tek programında “Kanal İstanbul ne
getirecek sorusunun cevabını düşünmemiz gerektiğini açıkladım. İstanbul’da
deprem riski nedir sorusu mutlaka cevaplandırılmalıdır.
Diğer yandan oldukça önemsediğimiz bu planlanan kanal dünyanın en
kirli denizlerinden birisi olan Karadeniz ile şu anda can çekişmekte olan
Marmara’yı da birleştirecektir. Orta Avrupa’nın tüm sanayi kirliliği bu vesile ile
Marmara’ya dolacaktır. Marmara’nın oşinografik sistemi ile bu denizde bütün
canlılar ve deniz içi flora da bozulacaktır... Güzergâh: Küçükçekmece-Terkos
Gölü arasındaki vadi boyunca kazılacaktır.
Kısacası Tek bir geminin geçebileceği genişlik ve derinlikte olacaktır.
Derinliğine bir çalışma yapılmadan ve çeşitli görüşler alınmadan uygulamaya
konulmak istenmesi doğru kabul edilemez. Kaldı ki öncelikle bilimsel yönden
değerlendirilmeden yapılacak herhangi bir projenin ortaya atılıp ne derseniz
deyin yapılacak şeklinde yürütülmesi akıl ve mantıkla bağdaşamaz. Çok daha
önemlisi belirlenen güzergâh “fay hatları” üzerinde bulunan bir arazidir.
Ülkemize her yönden büyük kayıplar yaratabileceğini tarihe not düşmek ve
bilim ahlakına uygun belirtmek öncelikle bu ulusun bir vatandaşı olarak ele
alıyorum.
Geçmiş dönemlerde önemli bir tarım ülkesi olan Türkiye’de ne yazık ki
artık gıda ihtiyaçları bile ithal ediliyor. TÜİK verilerine göre tarım alanları
2001-2018 arasında %12 azaldı. 2018 yılında buğday ithalatı %32 arttı. 1970’te
tarımsal istihdamın toplam istihdama oranı%65 iken bu oran %7’ye kadar
geriledi. Hal böyle iken Kanal İstanbul çevresinde yer alan tarıma elverişli
toprakları da inşaata açmak akılla bağdaşır bir politika olarak kabul edilemez.
Dünya hızla ekolojik tarım modeli ile gıda tedarikini şirketlerin elinden
alarak üretici ve tüketicilerin buluştuğu ve kontrol ettiği bir dünyayı talep ediyor
ve destekliyor. Bu talep aynı zamanda iklim kriziyle de yakından ilgilidir.
Toprağı ve onu işleyen çiftçiyi korumak ve tarımın ve yeşil alanların korunarak
ülkemizin yeniden kalkınması için tam tersine yerel yönetimlerle de
örgütleşerek üretici ve tüketicilerin buluştuğu pazarlar gündeme geliyor.
Önümüzde böylesine çözümü zor zaman dilimi varken ve topraklarımız giderek
verimsizleşme ve erozyon yaşarken hızla inşaat sektörüne yönelerek daha da
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geniş çapta toprak kayıplarına sebep olacak ve büyük bir tehlike içerebilecek
eylemlerdir.
Diğer yandan ayrıca çok yönlü tartışılması gerekli olan çevre katliamına
dönüşmesi muhtemel “Kanal İstanbul” gibi bir eylemin tarihsel ve bilimsel
deprem riski taşıyan “fay hatları” üzerinde ve denizlerle de ilişkisi adına hiç
uygun olamayacağını ısrarla ileri sürüyorum. Bunu belirtmeyi de büyük bir
vatandaşlık ve bilimsel bir görevim olarak kabul ediyorum. Zira Resmi
rakamlara göre 17 bin 480 insanın hayatını kaybettiği 17
Ağustos 1999 Marmara Depremi 7,4 şiddetinde gerçekleşmişti.
Büyüklük,
etkilediği alan ve sebep olduğu maddi kayıplar açısından son yüzyılın en büyük
depremlerinden biri olarak nitelendirilmektedir.
İşte bu nedenlerden ötürü Türk toplumunda büyük dikkat çeken ve
tedirginlikle karşılanan bu konu ile ilgili olarak İstanbul Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun da Kanal İstanbul açıklaması dikkate değerdir ve
değerlendirmeye alınmasında yarar vardır. Zira Deprem Çalıştayı açılışında
yaptığı konuşmasında Kanal İstanbul Projesi'ne değinen İBB Başkanı
İmamoğlu, "Bilim insanları Kanal İstanbul Projesi'nin, yeryüzü ve yeraltı
gerilme dengelerini bozacağını, aşırı yüklemelerin yeni depremleri de davet
ederek ortaya çıkaracağını belirtiyor" olmasını açıklaması sevindiricidir.
Çünkü tarafımdan ortaya konulan hususların kamuoyuna mal edilmesi en
büyük hedefimizdir. Bu nedenle yaptığımız bu çalışmalar içinde görmek ve
önemsemek ve dikkate almak memnuniyetimizi gerektiriyor(Bkz. Anadolu
Ajansı 02.12.2019).
Diğer yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, nun da açılışta yaptığı
konuşmasında Kanal İstanbul Projesi'ne de değindi. Projenin kentin hem
karadaki hem de denizdeki çevre dengesi sistemini değiştirebilecek riskler
içerdiğini belirten İmamoğlu, şunları kaydetti: "11 kilometre mesafeden Kuzey
Anadolu fayı, 30 kilometre mesafeden Çınarcık fayı geçiyor. Bilim insanları
Kanal İstanbul Projesi'nin, yeryüzü ve yeraltı gerilme dengelerini bozacağını,
aşırı yüklemelerin yeni depremleri davet edeceğini söylüyor. ÇED başvuru
dosyasında Boğaz trafiğinde iddia edildiği gibi, yıllara göre bir artış değil, tam
tersine özellikle son 10 yılda yüzde 22,46 oranında bir azalış
gözlenmektedir." Şeklindeki görüşlerini aşağıdaki görüleceği gibi deprem için
yol haritasıyla tamamlayarak kamuoyuna açıklamalarda bulundu: Bu bağlamda
İstanbul’un deprem konusundaki mevcut fotoğrafına bakacaklarını, yapılması
gereken hazırlıkları tartışmak istediklerini dile getirerek, "Net bir yol haritası
ortaya koymayı, 16 milyon İstanbulluya bu süreci en objektif şekilde
göstermeyi amaçladık" ifadelerini kullanarak aşağıdaki gibi sıraladı:
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"48 BİN BİNA HASAR GÖRECEK"
Olası bir İstanbul depreminde hayatın duracağını, ekonominin büyük
hasar alacağını, büyük kaos ve ulusal felaket senaryolarından bahsedildiğini
anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti: "İşte burada ürkmeliyiz, korkmalıyız ve bu
süreci ciddiye almalıyız. Hali hazırdaki 1,2 milyon yapının karşı karşıya olduğu
büyük bir riskten bahsediyoruz. 48 bin binanın büyük çaplı hasar alacağı süreci
anlatıyoruz. 10 binlerce insanın can kaybından bahsediyoruz.
Böyle bir riskin ne kadar derin bir yara açabileceğini İstanbul’umuzda ve
Türkiye’mizde hepinizin ülke toprakları kapsamında düşünmesini istiyoruz. Bu
nedenle İstanbul'u afetlere, özellikle depremlere dayanıklı bir şehir haline
getirmek bizim öncelikli hedefimiz."
Çalıştayın açılış oturumu sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan
İmamoğlu, il protokolünden katılım olmasıyla ilgili soruya, "Buraya herkes
davet edildi. Umarım gelmişlerdir. Bugün konu üst düzey bilim insanları, teknik
insanlar, onların ne katacağı. Gelmeseler de biz hazırladığımız tüm raporları
sorumluluğumuz gereği kendilerine mutlaka yollarız." yanıtını verdiğini
görüyoruz.(Bkz. Anadolu Ajansı 02.12.2019).
SONUÇ
Aslında tüm ülkemizin bir büyük sorundur bu. Analiz ve araştırmalar
yapılmadan tek yanlı programlara alınan her konu özellikle de böylesine daha
kapsamlı projeler mutlaka eksiklikle ve de tedbirle karşılanır. Bu nedenle son
derece önemsediğimiz ve asla katılmadığımız bu projenin günden dışına atılarak
ülkemizin gerçek sorunlarına dönülmesi gerekmektedir. Sonuç olarak ülkemizin
giderek artan sorunlarına bir de bu bilimsel yönden araştırılması gerekli olan
hayali bir projeye kaynak ayırması ve uzunca bir süre ülkemizi meşgul ederek
enerji kaybımıza da sebep olmaktadır. Başlıklar altında önemsediğimiz bu
hususları belirtmemiz yerinde olacaktır.
a) EKOSİSTEM TAHRİP OLACAKTIR: Zemin (Jeoloji): Kanal
Küçükçekmece yöresinde Miyosen ve daha genç, görece daha sorunlu zemini
(çökelleri) kesecek ve kuzeye gittikçe Eosen-Oligosen yaşlı birimlerin içerisine
girecektir. Bu zemin yer yer çok sert kireçtaşları ile görece daha yumuşak kil
taşı, silt taşı, kumtaşı ve marnlardan oluşmuştur. Kanalın Karadeniz’e girişi de
çürük zeminden ibarettir.
b) BU KANAL KAZILIRSA AŞAĞIDAKİ OLUMSUZLUKLAR
KAÇINILMAZDIR:
a) Yaklaşık 1-1,5 milyar m3 malzeme kazılacaktır. Bu malzemenin
kazılması yıllarca sürecek, kazıda iş makinalar ve patlayıcı kullanılacak
dolayısıyla vadi ve çevresindeki ekosistem, fauna ve flora büyük ölçüde tahrip
olacaktır. b) Bu boyuttaki bir malzemenin herhangi bir yere serilmesi mümkün
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değildir. Bir ihtimalle Marmara içerisinde adacıklar oluşturulacaktır.
Marmara’nın içerisindeki aktif fay sistemi düşünülürse bu iş son derece riskli
olacaktır.

YERALTI SU REZERVLERİ TAHRİP OLACAK:
c) Kanalın kazılması esnasında zemin özelliklerine göre fazla kayma,
heyelan ve göçmeler olacaktır.
d) Deniz seviyesine kadar kazılınca kanal bir drenaj sistemi olarak
çalışacak ve kanal çevresindeki yeraltı su rezervuarlarını tahrip edecek ve
yörede tuzlanmaya neden olacaktır.
e) Kanal ile Boğaz arasındaki bölge bir ada haline gelecek dolayısıyla
tüm ulaşım sistemleri değişecek ve zorlaşacaktır. Özellikle Kanalı üstten
geçecek yapılar irtifa, zemin koşulları nedeniyle daha riskli ve maliyetli
olacaktır. Bu adanın Trakya’dan ayrılması askeri açıdan da riskli olabilecektir.
f) İstanbul deprem beklemektedir. Beklenen deprem gerçekleşirse
Kanal’ın Marmara ağzı 9-10 şiddetinde etkilenebilecektir. Kanal gibi yatay ve
düşey harekete sıfır toleranslı bir yapının bu depremden (veya sonrakilerden)
ciddi hasarlar görmesi mümkündür.
EN AZ 3 MİLYONLUK ŞEHİR OLUŞACAK: g) Yetkililerin
ifadesine göre Kanalın etrafında en az 3 milyonluk bir şehir oluşacaktır. Bu da
deprem riskini artıracaktır. Fazla nüfus fazla can ve mal kaybı demektir.
TÜM KİRLİLİKLER MARMARA'YA DOLACAKTIR: h) Kanal
dünyanın en kirli denizlerinden biri olan Karadeniz ile şu anda can çekişmekte
olan Marmara’yı birleştirecektir. Orta Avrupa’nın tüm sanayi kirliliği bu vesile
ile Marmara’ya dolacaktır.
I) Marmara’nın oşinografik sistemi bozulacak ve bu denizde oksijen
tüketimi daha da hızlanacaktır. Bu da yaşam koşullarını daha da zorlaştıracaktır.
Görüldüğü gibi böyle bir projenin getirisinden çok götürüsü vardır. Kaldı ki
milyarlarca dolara mal olacak bu proje yerine ülkenin çok daha elzem olan işleri
yapılabilir. Bu günün teknolojisi ile Boğaz’da trafik çok daha güvenli bir
şekilde gözetim ve denetim altına alınabilir. Bu hem daha ucuz hem de ülke
yararına olur."
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DEPREM BİLGİLENDİRME
Depremlerde 7, 6 dan 10 kat büyüktür. Depremin şiddeti; herhangibir
derinlikte olan yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisini ölçüsü olarak
tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle depremin şiddeti, onun yapılar, doğa ve
insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür.
Depremin büyüklüğü (Magnitud);İ deprem sırasında açığa çıkan enerjinin
bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır.
Richter ölçeği üzerindeki her iki sayı arasındaki fark 1 birim değil 10
birimdir. Yani 7 büyüklüğündeki bir deprem, 6 büyüklüğündeki bir depremden
1 birim (ya da %16.6) büyük değil, 10 kat (ya da %1000) büyüktür. 6
büyüklüğündeki bir deprem, yaklaşık olarak 56 milyon kilo patlayıcıya eşittir.
Yani hemen hemen Hiroshima’ya atılan atom bombasından yayılan enerjiye eşit
değerlendirilir. Bugüne dek olan depremler istatistik olarak incelendiğinde
kaydedilen en büyük magnitüd değerinin 8.9 olduğu görülmektedir. (31 Ocak
1906 Colombiya-Ekvator ve 2 Mart 1933 Sanriku-Japonya depremleri).
Depremin büyüklüğü arttıkça şiddeti daha fazla artar. Örneğin 4
büyüklüğün şiddeti 4 olurken 5.6 büyüklüğünün nın şiddeti 7, 6.6 büyüklüğün
şiddeti 9, 7.3 ün şiddeti 10 olabilmektedir. (ADEM-AFAT)
Prof. Dr. Doğaç Niyazi ÖZÜÇELİK
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İŞTE DÜNYA LİDERİ: ATATÜRK
Prof. Vural CENGİZ
Adı; Arnold LUDWIG; ABD’li bir Psikiyatri Profesörü… Hayatında
Türkiye'ye hiç gelmemiş… Bir kitap yazmış, kitabın adı; “KING of the
MOUNTAIN”…Kitapta bir bölüm var; "In one of the most comprehensive and
insightful studies of political leadership ever undertaken." İsminden anlaşılacağı
üzere dünyada ülke yönetmiş politikacılarla ilgili bir kitap…
20. yy’ da Dünya liderleri ile ilgili bir seri araştırmayı kapsıyor kitap…
Dünyadaki liderler arasında 2000 (iki bin) kişiyi belli ama aynı ölçütlere göre
değerlendirmiş… Ülkeleri yönetmiş, Saddam’dan Kaddafi'ye, Mao'dan
Roosevelt'e, De Gaulle'den Nehru'ya, Churchill'den Hitler'e, Mussolini'den
Mandela'ya, Stalin'den Nasır'a ve Arafat'a hepsini incelemiş… Kitap çalışması
tam 18 yıl sürmüş… Bu kapsamlı araştırma sonunda öne çıkan belli başlı 377
devlet adamını yukarıda ifade ettiğim gibi belli ölçütlere göre değerlendirmiş…
Öne çıkan liderlerin hepsine aynı olmak üzere 200 kadar değişik kıstas
uygulamış, bu kıstaslara göre, 1'den 31'e kadar değişken puanlar verip
değerlendirmiş ve bir sıralama yapmıştır…
Uyguladığı testin tam adı, “Political Greatness Scale” (PGS) olarak
tanımlamış. Buna göre bir sıralama yapmış. Örneğin; en çok Roosevelt ve Mao
30’ar puan almışken, Nehru 25, Churchill 22, Golda Meir 12, Fidel Castro 23,
Lenin 28, Khomeini 23, Kennedy 15 puan almışlar. Sadece tek bir lider; 31
puanla ilk sırayı almış… Bu lider de "Visionary" sıfatıyla, 20. yy’ın gelmiş
geçmiş en büyük devlet adamı unvanına layık görülmüş… Kim olabilir diye
merak ettiniz haklı olarak; evet işte o lider devlet adamı, Mustafa Kemal
ATATÜRK !!!
En ilginç olan husus, yazılı ve görüntülü Türk basını bu haberi
duyurmamış olması… Türk halkı, gurur duyduğu Atası hakkındaki bu güzel
haberden mahrum bırakılmış… Bizlerin ilk görevi sizden gizlenen bu gerçek
bilgileri size iletmektir. Saygıyla*.
Prof. Vural Cengiz, PhD.
Lütfen sizde dostlarınıza ve ülke sevdalılarına iletiniz....
Editör Notu: Bu ülkeyi kuran büyük Atatürk dünyanın tanıdığı ancak
içimizde bazılarının tanımak istemediği(!) “DÜNYA ÇAPINDA BİR
DEVLET ADAMI” olarak tanınmakta Türk Milletine mensubiyet bilinci
içinde olan tüm vatandaşlarımızca gururla onurla yüreklerinde sonsuza dek
taşınmaktadır...(10.02.2020 14:39-tuncaysuavi@yahoo.com).



Prof. Dr. Gurbetteki Atatürkçü Bilim Adamları Derneği, A.B.D
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AZMAN DEDE

VELEV Kİ SENSİN “AZMAN DEDE” GEÇMİŞİN KOŞULLARINI
BİLİYORMU SENİ YÖNETENLER
Azman Dede Balıkesir`de son gömdüğümüz Çanakkale gazisi
İvrindi'nin Mallıca köyünden 104 yaşında idi. Gençliğinde iki metreyi aşkın
boyu, dev görünümüyle insan azmanı sayılmış herkes ona azman demeye
başlamış, soyadı kanunu çıkınca da Azman soyadını almıştı. Esas ismi adeta
unutulmuştu. Yıllar önce bir yerel araştırma sırasında Mallıca köyü kahvesinde
kendisiyle görüştüm. Kulakları ağır işitiyordu. Köylülerden biri yardımcı oldu.
Benim sorduklarımı kulağına bağıra bağıra söyledi.
Sorduklarımı cevapladı. Söz Çanakkale`ye geldiğinde o koca ihtiyar
sarsıla sarsıla, hıçkırıklar içinde ağlamaya başladı. Kendi zor duyduğu için kan


C. Bayar Üniversitesi Talebe Konseyi’nin hazırladığı Çanakkale adlı kitapçıktan aktaran Forum
Favori/ 23 Ağustos 2019..Hazırlayanları kutluyor başarılar diliyoruz.
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çanağına dönen gözleriyle bize de duyurmak için bağıra bağıra anlatmaya
başladı: -"Bir hücum sırasında bölük erimişti. Yüzbaşı telefonla takviye istedi.
Gece yarısı siperleri takviye için istediğimiz askerler geldi. Hepsi askere alınmış
gencecik insanlardı. Ama içlerinde daha çocuk denecek yaşta üç-dört asker
vardı ki hemen dikkatimizi çekti. Bölüğü düzene soktum. Yüzbaşı gelenlerle tek
tek ilgileniyor, karanlıkta el yordamıyla üstlerini başlarını düzeltiyor, sabah
yapılacak olan süngü hücumuna hazırlıyordu. Sıra o çocuklara geldiğinde, o
cıvıl cıvıl şarkı söyleyerek gelen çocuklar birden çakı gibi oldular.
Yüzbaşı sordu: "Yavrum siz kimsiniz?", içlerinden biri; "Galatasaray
Mektebi Sultanisi talebeleriyiz Vatan için ölmeye geldik!.." diye cevap verdi.
Gönlüm akıverdi o çocuklara. Bu savaş için çok küçüktüler. Daha süngü
tutmasını bile bilmiyorlardı. Onlarla ilgilendim. "Mermi böyle basılır. Tüfek
şöyle tutulur. Süngü böyle takılır. Düşmana şöyle saldırılır!.." diye. Onları
karşıma alıp bir bir gösterdim. Siperlerin arkasında ay ışığında sabaha kadar
talim yaptık. Gün ışımadan biraz dinlensinler diye siperlere girdik.
Ortalık hafif aydınlanır gibi olunca hep yaptıkları gibi düşman gemileri
gelip siperlerimizi bombalamaya başladılar. Yer gök top sesleriyle inliyordu.
Her mermi düştüğünde minare gibi alevler yükseliyor bir gün önce ölenlerin
kol, bacak, el, ayak parçaları havaya kalkan toprakla siperlere düşüyordu.
Mermiler üzerimizden ıslık çalarak geçiyordu. Siperler toz duman içinde
kalmıştı. Bir ara yüzbaşı "Azman yandık!.." diye siperin köşesini işaret etti.
O şarkı söyleyerek sipere gelen, sanki çiçek toplarmış gibi neşeli olan o
çocuklar siperin bir köşesinde sanki bir yumak gibi birbirine sarılmış tir tir
titriyorlardı. Çocuklar harbin gerçeği ile ilk defa karşılaşıyorlardı. Ürkmüşlerdi.
Yüzbaşı yandık demekte haklıydı. Muharebede bir ürküntü, panik meydana
getirebilirdi. Tam onlara doğru yaklaşırken içlerinden biri avaz avaz bir marş
söylemeye başladı!..
Annem beni yetiştirdi bu yerlere yolladı.
Al sancağı teslim etti Allah'a ısmarladı
Boş oturma çalış dedi hizmet eyle vatana
Sütüm sana helal olmaz saldırmazsan düşmana,,
Baktım hemen biraz sonra ona bir arkadaşı daha katıldı. Biraz sonra biri
daha... Marş bitiyor yeniden başlıyorlar. Bitiyor bir daha söylüyorlar. Avaz
avaz!.. Gözleri çakmak çakmak...
Hücum anı geldiğinde hepsi süngü takmış, tüfeklerine sımsıkı sarılmış,
gözleri yuvalarından fırlamış dişler kenetlenmiş bekliyorlardı. O an geldi.
Birden yüzbaşı "Hücum!.." diye bağırdı. Bütün bölük, bütün tabur, bütün alay
cephenin her yerinden fırladık. İşte tam o anda, o çocuklar kurulmuş gibi
siperlerden fırlayıverdiler. İşte o an. Tam o an bir makinalı yavruları biçiverdi.
Hepsi sipere geri düştüler. Kucağıma dökülüverdiler. Onların o gül gibi yüzleri
gözümün önünden gitmiyor!.
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Hiç gitmiyor!.. İşte ben ona ağlıyorum, o çocuklara ağlıyorum!.."
Azman dede ağlıyordu. Ben ağlıyordum. Kahvede kim varsa ağlıyordu.
Kahveci gözyaşları içinde bize çay getirdi. Eğildi; "Azman dede hep ağlar. Niye
ağladığını bugün ilk defa anlattı ." Dedi.
Bugün Türkiye Cumhuriyetinin nasıl kurulduğunu ve esaretten
kurtulduğunu öğrenmeyen bilmeyen ve ilgilenmeyenler ülkemizin sosyal ve
ekonomik açılardan olduğu kadar siyasal entegrasyon açısından da doğru ve
akılcı karar verebilmeleri asla mümkün değildir. Anlayan, algılayan ve dinleyen
daha sonra karar verenlerin dili kesinlikle uzlaşmacı olmalı; asla hakarete ve
aşağılamaya hatta yok saymaya yönelik üslup derhal terk edilmelidir.
Çünkü iyi bir yönetim iyi bir denetimle mümkündür. Kimse yaradan gibi
olamaz ve kimseye efelik satamaz. Demokrasi ancak iktidar ve muhalefet
işbirliği ile yaşatılır. İktidara gelenler Ülkenin tek sahibi pozisyonuna gelemez.
Demokrasi “değişe bilirlik hızı ve oranı” ile ancak yaşatılır. Özellikle ülkemizin
dış politikasında mutlaka muhalefet ile ortak dili ve görüş birliğini UZLAŞMA
VE DAYANIŞMAYI oluşturmak zorundadır.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'DA 'AKILLI ŞEHİRLER
KONGRESİ'NDE KONUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da
düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre’sinde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin
741 başvuru olduğunu duyurdu.

İşte Tayyip Erdoğan’ın sözlerinden satır başları
Şanlıurfa’daki Göbekli Tepe ören yeri insanların yerleşim yeri ihtiyacı
konusunda bugüne kadarki tüm tezleri değiştirecek keşiftir. Bize sadece gurur
vermekle kalmıyor aynı zamanda ciddi bir sorumluluk da yüklüyor. Bugün de
şehircilik konusunda en önde olmamız gerekiyor. Türkiye özellikle 2. Dünya
savaşı sonrasındaki büyük nüfus hareketleri ile şehirlere akın eden nüfusu
yönetmekte maalesef yeterince başarılı olamamıştır.
İstanbul Ankara İzmir olmak üzere cazibe merkezi durumundaki tüm
büyük şehirlerimiz ile nüfusu artan her nevi şehirlerimizde altyapıdan bina
estetiğine kadar tüm unsurlarıyla sorunlu bir döneme girmiştir.
Bu bakımdan 1994 bir dönüm noktasıdır. Türkiye son çeyrek asırda
kayıplarının bir bölümünü telafi etti. Ama her dönem yeni sorunları beraberinde
getiriyor. Çağının ötesine geçemeyen şehirler cazibesini yitiriyor. Hem tarihi
hem yeni yatırımlar yapacağız.
Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan günün 24 saati sokakta
huzurun olmadığı şehir akıllı olsa ne olur olmasa ne olur.
İnsanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim irfan sanat olmayan şehrin aklı
da olmaz. Kapı komşusunun halini bilmeyen bir şehir ruhunu kaybetmiş
demektir. İşte bunun için bizim hem akıllı hem medeniyet sembolü şehirlere
ihtiyacımız vardır.
Akıllı şehir uygulamaları her şehrin kendi imkânlarına göre
değişebilmektedir. Türkiye olarak biz de kendi akıllı şehir sistemimiz için
çalışmalara başladık.
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Akıllı şehir çalışmalarını bugün artık oldukça ileri bir düzeye getirdik. 11.
Kalkınma planımızda bu konuda kapsamlı bir yol haritasına yer verilmiştir.
Akıllı şehir hizmetleriyle insanların yaşam kalitelerini nasıl
kolaylaştırabilirsek, vatandaşlarımızın bu işi sahiplenme düzeyini de
arttırabiliriz. Bir adım attık dedik ki, çevre şehircilik bakanlığımız 100 bin
sosyal konut inşasına başlayacak.
Müracaatlar şu an itibariyle bitmiş durumda. Genel toplam 1 milyon 92
bin 741. Bu nereden geliyor, demek ki halkımız şu anki yönetimine güveniyor.
Söylenen neydi.. ‘Konut satışı olmuyor, konutlar satılmıyor.’ Siz güven
verirseniz benim halkım senden gelip konut alır.
Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar ve özel sektörler olsun,
hayata geçirilecek akıllı projelerin birbiriyle uyumlu olması şarttır. Aksi
takdirde ülkemiz teknoloji çöplüğüne döner. Biz ülkemizi teknoloji çöplüğü
olarak görmek istemiyorum. Şehirlerimizdeki her yatırımın akıllı şehirler
stratejisine uygun yapılmasını sağlamakta kararlıyız.
Birbiriyle uyumlu altyapı konusunda gereken her türlü tedbiri almak
zorundayız. Elektronik devlet uygulamasıyla tüm sistemleri birbiriyle
konuşabilir, veri alışverişi yapabilir hale getirme zorunluluğu ortaya çıktığında,
daha önce yapılan yatırımların çoğu çöpe atılmıştır.
Bunu bir daha yaşamak istemiyoruz. Dünya değişmiş, bölgemiz
değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirlerimiz değişmiş, yönetim sistemimiz
değişmiş ama bazı kafalar hala 20 hatta 70 yıl öncesinde kaldı. Maalesef sayıları
az da olsa böyle bir kesimin var. Ön yargıları parçalamanın atomu
parçalamaktan zor olduğu söylenir.
Ne yaparsanız yapın ne söylerseniz söyleyin değiştiremiyorsunuz.
Türkiye’nin çok partili hayattan sonra teşebbüs ettiği her büyük değişimde,
atılımda bu anlayışın direnişini görmek mümkündür.
Türkiye’nin Otomobili için bile kulp takma yarışı içine girenleri gördük.
Peki yapılana karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini, daha faydalısını mı teklif
ediyor? Hayır. Sadece ‘istemezük’ diyorlar...
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KANAL İSTANBUL İÇİN FRANSA'DA LABORATUVAR DENEYLERİ
VE SİMÜLASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"EKONOMİK TOPARLANMA HIZLI BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR"
Üçüncü çeyrekteki pozitif büyümeyle ülkemiz yeniden büyüme
dönemine girdi. Enflasyon geriliyor, istihdam verileri olumlu sinyaller veriyor.
Ülkemizin risk primi 280'e indi. Bir ara 500'lerdeydi. Borsamız son 1,5 yılın
zirvesini gördü. Tüm bu gelişmeler işlerin yolunda gittiğini, ekonomik
toparlanmanın hızlı bir şekilde sürdüğünü gösteriyor.
Meclis'te dün kabul edilen 2020 bütçesi yeni bir dönemin müjdecisidir.
Atılması gereken adımlar bulunuyor. Hepsini birer birer hayata
geçireceğiz. Libya'yla anlaşmadan birileri rahatsız oluyor. Ana muhalefet de
rahatsız oluyor, kimden yanasınız? Diğer ülkelerden neredeyse hiç destek
alamıyoruz.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
KANAL İSTANBUL PROJESİ İÇİN 2011-2019 DÖNEMİNDE
DEPREM ANALİZİNDEN ŞEHİR BÖLGE PLANLAMASINA,
EKONOMİDEN KÜLTÜREL MİRASA, EKOLOJİDEN TRAFİK
YÖNETİMİNE UZANAN FARKLI DİSİPLİNLERDE KAPSAMLI
ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU.
Bakanlığın Twitter hesabından Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin "20112019 Sayılarla Kanal İstanbul" başlığıyla infografik yayımlandı. İnfografikte
söz konusu dönemde proje kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin kapsamlı
bilgilere yer verildi. Buna göre, Boğaziçi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, Gazi, Başkent, Atılım, Çankırı Karatekin
üniversitelerinden 200'e yakın akademisyen ve uzmanla 33 bilim dalında
çalışma yürütüldü.
ÇALIŞMA YAPILAN ALANLAR İSE ŞUNLAR:
"Hidrolik, jeoloji, zemin mekaniği, kaya mekaniği, hidroloji ve yer üstü
havzaları, hidrojeoloji, hidrodinamik, su
kalitesi
ve
sediment
araştırmaları, tsunami analizi, deprem analizi, gemi trafik analizi, trafik (ulaşım)
yönetim planı, gemi navigasyonu simülasyonu, işletme modeli, dalga
modeli, heyelan tespit ve önlemi, inşaat yönetimi, şehir bölge planlama ve
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sosyolojik etki değerlendirme, ekonomi, hukuk, arkeoloji, flora (bitki) ve fauna
(hayvan) habitatı, omurgasız hayvanlar, sürüngenler, kuş türleri, memeli
hayvanlar, iç su balıkları, deniz biyolojisi, ekoloji, endemik ve nadir
türler, sosyal araştırmalar ve anketler, atık yönetimi ile kültürel miras."
304 NOKTADA 17 BİN METRE SONDAJ
Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik 97 noktada çevresel ölçüm (ağır metal,
toz, sediment, hidrolik ve benzeri), 15 noktada gürültü ve titreşim ölçümü, 304
noktada 17 bin metre sondaj (karada, denizde ve gölde) gerçekleştirildi. 8
noktada yer altı suyu akış tespit kuyusu, 17 noktada hidrojeolojik gözlem
kuyusu açıldı.
FRANSA'DA DA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ
57 kurum ve kuruluştan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) görüşü
alındı ve sürece onların da katılımı sağlandı. Proje için ayrıca Türkiye ve
Fransa'da laboratuvar deneyleri ve simülasyonları gerçekleştirildi.
KANAL İSTANBUL GÜZERGÂHI! KANAL İSTANBUL
NEREDEN GEÇİYOR İŞTE O İLÇELER
İstanbul’a yapılacak olan Kanal İstanbul Güzergâhı netleşti. Kanal
İstanbul Karadeniz kıyısındaki Karaburun'dan başlayacak, Marmara'daki
Küçükçekmece'den çıkacak.
Uzunluğu 45 kilometre olacak proje güzergâhında yer alan diğer kurum
ve kuruluşlara ait mevcut altyapı kavramsal deplase çalışmaları, ilgili
kurumlarla mutabık kalınarak hazırlandı. Proje bedeli 75 milyar lira olan Kanal
İstanbul'un, kamu özel iş birliği modeliyle hayata geçirilmesi planlanıyor. Kanal
İstanbul projesinin inşaatı 2020 yılında başlayacak. Proje kapsamında 7 kara
yolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak üzere toplam 2 demir yolu
geçişi, 2 yeraltı treni yani metro geçişi yapılması öngörülüyor.
KANAL İSTANBUL GÜZERGÂHI HANGİ İLÇELERDEN
GEÇİYOR?
Kanal İstanbul Projesi'nin inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl, asgari
ekonomik ömrünün de 100 yıl olması planlanıyor. Kanal İstanbul'un toplam
alanı 26 bin hektar olacak.
Yatay mimari ile sadece 4-5 katlı binalara izin verilecek alanda 500 bin
kişilik nüfus planlanıyor. Kanal İstanbul'un güzergâhı Karadeniz kıyısındaki
Karaburun'dan başlayacak, Arnavutköy, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve
Esenyurt'tan geçip Marmara'ya Küçükçekmece'den bağlanacak.
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Kanal İstanbul'un geçtiği güzergâhtaki emlak fiyatları şimdiden fırlamış
durumda.
Kanal İstanbul'dan kara yolu ve demir yoluyla oluşturulacak güzergahlar
ise D-020 kara yolu geçişi, Kuzey Marmara Otoyolu (KMO), TCDD hızlı tren
hattı geçişleri, Sazlıbosna kara yolu geçişi, KMO kesim-7 geçişi, TCDD
Halkalı-Kapıkule konvansiyonel demir yolu hattı, Mahmutbey-Esenyurt
metrosu, TEM otoyolu geçişi, Yenikapı-Sefaköy-Beylikdüzü metrosu, D-100
kara yolu geçişi olarak planlandı.

AYM, KANAL İSTANBUL YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İÇİN
İSTENEN İPTAL DÜZENLEMESİNİ REDDETTİ..
Kanal İstanbul'la ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Anayasa
Mahkemesi, CHP'nin başvurusuyla ilgili Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret
modeli kapsamında alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti.
Kanal İstanbul ve benzeri suyolu projelerinin yap-işlet-devret modeli kapsamına
alınmasına yönelik yasal düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda 26 Temmuz
2018'de kabul edilmişti. CHP de düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün
durdurulması istemiyle AYM'ye başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi yapılan bu
başvuruyu reddederek Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret modeli ile
yapılmasının önünü açtı.
İPTALİ İSTENEN MADDE
Torba kanunla 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşletDevret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'un kapsamını içeren
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2. maddesine "Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri" ibaresi eklenerek,
madde, "Bu Kanun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, .....
Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinde .... öngörülen yapı ve tesislerin
yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında, yap-işlet-devret modeli
çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine
ilişkin usul ve esasları kapsar." şeklinde düzenlenmişti.
CET RAPORU KABUL EDİLMİŞTİ
Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygun bulunarak dün kabul edilmişti. ÇED
Raporu halkın önerilerini almak üzere 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde halkın görüşüne sunulacak.
CHP PROJEYE KARŞI ÇIKIYOR
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayalim,
hülyam" dediği Kanal İstanbul için "Bir ucube. Çevre faciasına yol açacak"
diyerek, iktidara geldiklerinde Kanal İstanbul için alınan kredileri
ödemeyeceklerini söyledi.
"KANAL İSTANBUL, ÇEVRE FACİASINA YOL AÇACAK"
Öztrak, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Kanal İstanbul bir ucube.
Proje dahi demek istemiyorum. Bir çevre faciasına yol açacak, İstanbul'u susuz
bırakacak, depremi tetikleyecek gerçekten büyük bir sıkıntı. Bu konu tüm
Türkiye'yi ilgilendiriyor. Türkiye'nin Boğazlardaki egemenliği çok zor elde
edilmiştir. Lozan'dan sonra Montrö Sözleşmesi yapılmıştı, bunun yeniden
tartışılmaya açılacağına dair çok ciddi iddialar vardır. Kanal İstanbul tam bir
felakettir" dedi.
"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE BU KREDİLERİ GERİ
ÖDEMEYİZ
Öztrak, "Dünyada bugün durgunluk var, alt yapı yatırımları da
durdurulmuş vaziyette. Dünyanın her yerinde çok büyük iş makineleri atıl
olarak duruyor. Bu iş makinelerinin sahipleri iş yapabilmek için oradan oraya
koşturuyorlar. Böyle bir ucube için makinelerin kullanılması halinde biz
iktidara geldiğimizde parasını ödemeyiz. CHP bundan sonraki seçimde
ittifaklarla birlikte iktidara gelecek partidir. Bu kredileri geri ödemeyiz,
müteahhitlerin alacaklarını da ödemeyiz. Çok açık ve net söylüyorum ki ileride
bu işler dava konusu olursa 'Daha önce bunlar söylendi, siz bunu bile bile bu işe
girdiniz' denilsin diye söylüyorum" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN: CHP NE YAPARSA YAPSIN, PROJEYİ
YAPACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada CHP'ye yönelik sert
ifadeler kullanırken, "CHP ne yaparsa yapsın biz bu projeyi yapacağız. Bir defa
devletin ne olduğundan bihaber olan bir zat!. Sen gelemeyeceksin o ayrı bir
konu da. Devlette devamlılık esastır. Müteahhit anlaşmasını sözleşmesini
yapmış. Uluslararası konumu olan müteahitlere bir şey hatırlatmak istiyorum.
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Bakın bu ülkede nasıl bir siyasetçi var bilin. Bu da ana muhalefetin başında"
şeklinde konuşmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZALADI! "ULUSAL AKILLI
ŞEHİRLER" GENELGESİ YAYIMLANDI
ULUSAL AKILLI ŞEHİRLER STRATEJİSİ VE EYLEM
PLANI'NA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ, RESMİ
GAZETE'DE YAYIMLANDI.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan
genelgede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "20202023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nın önemine değinildi.
Genelgede şehirlerin küresel olarak birbirine bağlı bir ekonomide rekabet etme
ve kent sakinlerinin refahını sürdürülebilir bir şekilde sağlayabilme ihtiyacının
ülkeleri ve şehirleri yeni teknoloji ve yenilikçi yaklaşımları değerlendirmeye
yönlendirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumun şehir
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çözümlerinin bütüncül ve sistematik olarak ele alınması ihtiyacını ortaya
çıkardığını vurguladı.
HİZMET KALİTESİ VE VERİMLİLİK ARTACAK:
Çevre, ulaşım, enerji, sağlık, altyapı ve insan gibi şehirlerin tüm
unsurlarının ilişkilerini her açıdan incelenerek, kentsel hizmetlerin bu unsurlara
olan yansımalarında bilgiden faydalanılması ve hizmet sunum yöntemlerinin bu
çerçevede değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda akıllı şehir yaklaşımı şehirlerin yaşana bilirliğini ve
sürdürülebilirliğini sağlayan, sosyal yaşamı geliştiren, insan hayatına değer
katan
ve
maksimum
enerji
etkinliği
sağlayan
çözümler
üretmektedir. Şehirlerimizde hizmet kalitesi ve verimliliğin artması ile bugünün
sorunlarına çareler üretilirken, gelecekte muhtemel sorunlar oluşmadan gerekli
önlemlerin alınması ve planlamanın bu doğrultuda yapılması sağlanmalıdır."
WWW.AKİLLİSEHİRLER.GOV.TR ADRESİNDE
YAYIMLANACAK
Şehirlerin geleceğinin şekillendirilmesi için yapılacak öngörülerin insan
odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı bir şekilde, teknolojiden azami
ölçüde faydalanarak, toplumun refahını temin etmek mecburiyetinde olduğunu
ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu çerçevede, şehirlerimizde yeni vizyonları hayata geçirecek ve
vatandaşların kent yönetimine katılımlarını artıracak olan akıllı şehir
uygulamaları ile yeni çalışma yöntemlerinin temellerinin atılması amacıyla üst
politika ve stratejiler doğrultusunda 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi
ve Eylem Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanmış
olup www.akillisehirler.gov.tr adresinde yayımlanacaktır."
TÜRKİYE'NİN İLK, DÜNYANIN DÖRDÜNCÜ AKILLI ŞEHİR
STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI
Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nın kamu kurum ve
kuruluşları ile yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve
üniversitelerin dahil olduğu ortak akıl ve bilimsel bakış açısı ile şekillendiğini,
"ulusal katmanda hazırlanan Türkiye'nin ilk, dünyanın dördüncü akıllı şehir
stratejisi ve eylem planı" olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde
bulundu:
VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ARTMASI HEDEF
"2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ile kamu
kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, şehrin tüm unsurları ile birlikte
koordinasyon içerisinde, vatandaşlara sunulan hizmetlerde bütünlüğün
sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca kaynakların doğru bir şekilde tahsis
edilmesi, kamu kurumlarıyla vatandaşlar arasındaki mesafenin azaltılması ve
sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetinin artırılması sağlanacaktır.
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN
KOORDİNASYONLUĞUNDA
Akıllı şehirler alanında müşterek çalışma kabiliyetinin kurumsal
sorumluluklar dahilinde geliştirilmesi ve akıllı şehir politikalarına ulusal
katmanda getirilen bütüncül bakış açısının hayata geçirilebilmesi, doğru proje
ve faaliyetlerin sorumlularınca uygulanması ile güvence altına
alınacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda, 2020-2023
Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamı dahilindeki tüm kamu
kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi
hususunda gereğini rica ederim.
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
Prof. Dr. Cemal SAYDAM
Prof. Dr. Cemal Saydam tarafından 2013 yılında başlatılan ve Kanal
İstanbul projesinin iptalini talep eden bu kampanyasının bu konuya önem veren
ve ilgi duyanların dikkatini çekeceği düşünüyoruz..

DOĞAL DENGELERİ BOZACAK KANAL İSTANBUL İPTAL
EDİLMELİDİR
Kanal İstanbul ile ilgili kampanyasını muhataplarına yönelik başlattı:
Muhatap olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Recep Tayyip
Erdoğan, Veysel Eroğlu. Şu ana kadar 28.838 imza topladı. Kanal İstanbul ya
da pek çoğumuzun ilk tanıştığı adı ile “Çılgın Proje” için çalışmalar
kamuoyunun ve özellikle bilim insanlarının ve çevrecilerin karşı çıkmasına
rağmen hızla sürdürülmektedir. Peki, nedir bu “Çılgın Proje”..
Editör Notu: Güneş varken insanlar ısınmak istemezler. Hava soğuk ise
korunma güdüsü içinde bir giysi düşünürüz. Kimine göre kalın bir mont kimine
göre kalınca bir palto içini ısıtır. Doğanın da sımsıkı kanunları yani yasaları
vardır. Şayet bu denge mekanizmasını bozarsanız eğer size ve topluma pahalıya
mal olur eylemleriniz. Örneğn Ankara’da tren kazası iyi bir yönetimin iyi bir
denetiminin yapılamamsından kaynaklanmış suçsuz günahsız birçok insanımız
canından olmuştur. İşte kamu böyle olmamalı. Yapanın yanına kar sağlamamlı.
Yanlışı olanlar sadece öbür dünyada değil bu dünyada da ettiklerinin karşılığını
almalıdır. Kise asılsın, kesilsin demiyoruz elbet.
Ancak yanlış hesap Bağdattan döner derler. İşte bu nedenle karar alma
mekanizmalarının başında olanlar “Kamu Yönetimi” esasları içinde alınan
kararların yönetilenler üzerinde bıraktığı etkiyi mutlaka dikkate almak ve farklı
düşünceleri hesaba katarak projelerin etkisel denetimi mutlaka yapılmalıdır...



Hacettepe Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi.
Gila BENMAYOR, Yazar, gbenmayor@hurriyet.com.tr
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KANAL İSTANBUL İSTANBUL’UN SONU OLUR!
Kanal İstanbul ya da pek çoğumuzun ilk tanıştığı adı ile “Çılgın Proje”
için çalışmalar başlamak üzere. Peki, nedir bu “Çılgın Proje” Geçnlerde, “Kanal
İstanbul’u rafa kaldırmak değil tümden unutun” diyen Hacettepe Üniversitesi
Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Profesör Cemal Saydam’ı dinledim(13
Aralık 2013).
Kanal İstanbul yapıldığı takdirde Marmara ve Karadeniz’e neler olacağını
harita ve grafiklerle görünce dehşete kapıldım. Prof. Saydam, İstanbul Serbest
Mimarlar Derneği’nin “Mimarlar Bu Ay Neyi Konuşuyor” toplantısının bu ayki
konuğuydu. Kar kış demeden sunumu için Ankara’dan İstanbul’a gelen
Prof. Saydam, kimyager ve deniz bilimci. ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri
Enstitüsü’nde, Profesör Emin Özsoy ile birlikte uzun yıllar denizlerimizi
incelemiş. Akdeniz, Marmara, Boğazlar sistemini, Karadeniz’i ezbere tanıyor.
Marmara’daki akıntının Karadeniz’e ulaştığını kanıtlamak için ekibiyle tam 4
kere İstanbul Boğazı’nın altını kırmızıya boyamış. Haliç’in mavi rengine
kavuşmasının arkasındaki isim. “Haliç temizlenir dedik çünkü bilimsel verilere
dayanıyorduk” diye konuşuyor. İşte bu yüzden Kanal İstanbul projesi ortaya
atılırken hiçbir bilim insanına danışılmamasını tuhaf karşılıyor. Karşımızda, son
derece karmaşık bir yapısı olan Boğazlar Sistemini etkileyecek olan bir proje
var ve sistemi en iyi bilen bilim insanlarına fikirleri sorulmamış.
PROF. SAYDAM DİYOR Kİ:
“Bizi çevreleyen denizler bilimsel veriler ışığı altında en zıt koşullara
sahiptir. Akdeniz tuzlu olup besin maddesi de içermiyor, Karadeniz tuzlu değil
ama besin kaynıyor”. Karadeniz 12(onikibin) bin yaşında, Marmara ise en fazla
olsa 3(üçbin) bin yaşında. Sağlıklı Akdeniz ile sağlıksız Karadeniz’in
buluşmasından ve 9 bin yıl süren “doğum sancılarından” sonra Prof. Saydam’ın
oksijen eksikliği çektiği için “astımlı çocuk” diye tanımladığı Marmara
Denizi oluşuyor. Marmara’nın ilk 25 metresi Karadeniz, altının tamamı ise
tuzlu Akdeniz. Bu iki farklı akıntı zeytinyağı ile suyun karışmadığı gibi asla
birbirine karışmıyor. Bir doğal denge içinde sürüyor.
Yapılan araştırma ve gözlemlerle Üst tabaka 3 ayda bir, alttaki tabaka ise
7 yılda bir değişitiği saptanıyor. Müthiş dinamik bir yapı, müthiş bir denge
kurulmuş!. Kanal İstanbul devreye girdiği takdirde bu denge bozulacak. Peki,
neler olacak?
Profesör Cemal Saydam bilimsel verilere uygun senaryolarını bir bir
sıralıyor: Karadeniz’e ikinci bir musluk açtığınızda suyu daha hızlı Marmara
Denizi’ne akacak. Bol besinli üst tabaka zaten çan çekişen alt tabakaya mutlaka
baskı yapacak. Dolayısıyla oksijen hızla azalacak Oksijen bitince bir daha geri
dönüşü yok, kanalı kapatsanız dahi yok. Asla geri getirilemez. Oksijensizlik
kimyasal dengeleri alt üst edecek, alt tabakadaki hidrojen sülfür yoğunluğu
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hızla artacak. Dolayısıyla İstanbul birkaç 10 yıl sonra lodos estiğinde
dayanılmaz bir şekilde çürük yumurta kokacak.
Zamanla Karadeniz’in de çevreyle ilgili ekolojik yapısı da bozulacak.
Profesör Saydam’ın senaryoların yanı sıra ortaya attığı sorular da var: Kanalın
çevresini yerleşime açtınız. Kanalizasyon konusu ne olacak? Şimdi Boğaz’ın
altından Karadeniz’e kanalizasyon sistemi tıkır tıkır sorun oluşturmadan
çalışıyor. Kanal açılınca ne olacak? Kanal ile ortaya çıkan adanın suyunu
nereden tedarik edeceksiniz? Montreux Anlaşması nedeniyle şimdi Boğaz’dan
parasız geçen ticari gemileri Kanal İstanbul’dan ücret ödeyerek geçmeye hangi
gerekçeyle ve nasıl ikna edeceksiniz? Karadeniz’in ekolojik yapısının
bozulmasına Rusya, Ukrayna, Romanya’nın ne tepki vereceğini hesapladınız
mı? Yıllarca bu iki denizle ilgili bilimsel verileri biriktirmiş olan
Profesör Saydam, özetle diyor ki “Kanal İstanbul hayata geçerse bu İstanbul’un
sonu olur”.
Editör Notu: Ülkemizin yetiştirdiği dünya çapında bu konularla ilgili
görüşleri makaleleri ve çalışmaları olan değerli öğretim üyelerimiz vardır.
Ülkemizin en büyük sorunu yetişmiş bilim insanlarımızın görüşleri ve akademik
hayatımızın içinde bulunan üniversitelerimizin öneri ve planlama konularına
katılamamalarıdır. Demokrasi ki bunu da bir partinin aldığı vekil sayısına
dayandıran kadroların tahakkümü altında anlamak yerine katılım esasına göre
katkılarının aranmayışı adeta bizleri kör döğüşüne sokmakta ve taşrada yaşayan
ağız ile kenlerde yaşayan insanlarımız arasına da siyasal tercihler sokularak asıl
sorun gündemden uzaklaşmaktadır. Ayrıca ülkemiz telafisi asla mümkün
olamayacak tarzda bu yönde dikte edilerek yapılan her işlem ve eylemden
mutlaka zarar görmektedir. Oysa ülkemizde son derece kapsamlı geniş
kadrolarıyla bilimsel eğitim veren aynı zamanda çeşitli konularda araştırma
yapan buluşları olan üniversitelerimiz vardır. Bütün bunların yan yana gelerek
özellikle halkımızın iknasına yönelik ön çalışmaları objektif kriterlerle vermesi
ve “ikna” denen önemli bir sürece katkı yapması beklenirdi. Sadece siyasal
erkin ve taraftarlarının kamuoyuna açıklamaları ve bu hususun “ben yaptım
odu” anlayışı içinde sürdürülmesi fayda yerine zara verir.
Yol yakınken bu projenin tarafları millete gitmeli ve referandum yapmalı.
Şayet burada çıkan karar “yapılsın” olur ise derler ya şeriatın kestiği parmak
acımaz..Bizlerde deriz ki: Hayırlısı olur inşallah. Haydi Hodri meydan
diyelim..Sevgi ve saygılarımızla..
KANAL İSTANBUL YAPILIRSA MARMARA KOKAR, DENİZ ÖLÜR
İlk günden bu yana projeye karşı olduğunu belirten Saydam "İlk gün ne
dediysem aynen onu diyorum. Bunu yaparsanız Marmara ölür. Ölürse kokar.
Sadece Boğaz değil bütün Marmara Bölgesi kokar. “Hata yaptık geri dönelim”
derseniz o da olmaz. Bu kadar ciddi sonuçları olan bir proje!. Sayfa 371’ de
finansal fizibilite çalışmasının 75 milyar TL olduğunu yazıyor. Buraya gelir
gider kalemleri yazılmış. Hani bu kanal gemiler geçsin kanaldan gelir elde
edilsin diye yapılıyordu? Gelirler kısmında birinci sıraya “Gayrimenkul
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gelirlerini koymuşlar. O zaman gitsinler emlak bürosuyla, Banker Kestelli’yle
tartışsınlar" dedi.
Kanal İstanbul ÇED Raporu Tam Bir Felaket Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yayımlanan Kanal İstanbul ÇED raporu gündeme bomba
gibi düştü. 1500 sayfadan oluşan ÇED raporu için bir değerlendirmede Prof.
Cemal Saydam'dan geldi.
PROF. DR. CEMAL SAYDAM’DAN KANAL İSTANBUL TEPKİSİ:
BİLİMLE BU KADAR ALAY EDİLMEZ
Prof. Dr. Cemal Saydam Kanal İstanbul ile ilgili hazırlanan ÇED
raporuna tepki gösterdi. Yazılan raporun bilimle alakasının olmadığını
söyleyen Saydam, “Kanal İstanbul yapılırsa Marmara’da balığı unutun”
dedi.
Radyo Karakutu’da yayınlanan Birde bunu izle programında Yavuz
Oğhan’a konuşan Saydam’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: “Bu
konu memleketin problemi. Çünkü sonuçları itibariyle Marmara Bölgesi’ni
ilgilendiriyor. İki denizi birleştirecek bir proje düşünürseniz herkesin fikrini
alırsınız. Ben dün bir TV programına katıldım. Orada öğrendim ki deniz
bilimcilerinin de fikri alınmış. İyi de bilimci var, bilimci var. “Marmara
Boğazlar Sistemi” sadece bizde var. Burayı tanıyor ve çok iyi biliyoruz. Bu
bilen insanlara danışılmıyor, bünyesinde Nuh’un gemisinin nükleer santralle
götürüldüğünü söyleyen insanları barındıran enstitüye soruluyor. Ama
öğreniyoruz ki Hollanda’nın bilmem ne şirketine iş yaptırılmış. Bu yabancı
şirket sadece paradan başka ne işe yarar bu şirket ne anlar?
SADECE MARMARA DEĞİL, KARADENİZ’İN DE EKOLOJİK
DENGESİ BOZULUR”
Bugünkü raporda birinci kalemde gayrimenkuller gelirleri yazıyor. O
zaman siz kanalı gayrimenkul için yapıyorsunuz. ÇED raporu dahi, ‘Kanaldan
geçecek önemli değil, ben kanalı gayrimenkuller için yapıyorum’ diyor. H
indekslerine sahip dünya çapındaki profesörler, ‘Burayı yaparsanız astımlı bir
çocuk olan Marmara Denizi ölür’ diyor. Bunun şakası yok. Ölen organik madde
kokar. Marmara Denizi de kokar. Bunun geri dönüşü yok. Belki 10-15 bin sene
sonra bir iklim değişikliğinde belki iyi, belki kötü şeyler olabilir. Sadece
Marmara için değil Karadeniz’in de ekolojik dengesi bozulur.
“BÖYLE BİR RAPOR YAZMAK İÇİN UTANMAZ OLMAK LAZIM”
Raporda, ‘Deniz yüzeyinden ve dipten örnek aldık. İkisini karıştırdık.
Oksijeni ölçtük’ diyor. Böyle bir şeyi yazmak için utanmaz olmak lazım.
Bilimin B’si ile bunun ilgisi yok. Alfabenin A’sını bilmiyor, ‘Size kitap
yazdırın’ diyor. İnsan azıcık ciddiyet taşır. Ayıp denen bir şey var. Dünya âlem
güler. Bir Rus profesör geçenlerde benim dediklerimin aynısını dedi. Bir zaman
gelecek Ruslar da karşı çıkacak. ‘Karadeniz’in dengesini bozuyor. Burası balık
deposu’ der. Kanal İstanbul’u yaparsanız balığı unutun. Öyle bir şey kalmaz.
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Oksijensiz ortamda balık yetiştirmeyi biliyorsanız olur. Ama dünya tarihinde de
bu olmamış.
“ULUSLARARASI UTANÇ”
Bilimle bu kadar alay edilmez. Ayıp, başka bir şey diyemiyorum. Bu
ülkenin bu çağda bunları tartışması uluslararası bir utançtır. Biz düşman değiliz.
Biz bu memleketin yetiştirdiği insanlarız. Siyasi yöneticilerin tam aksine
bundan gurur duyması lazımdır. Faydalanması lazım. Ben bu kadar nefes
tüketiyorum. Bundan ne çıkarım var? İnsanları uyarmaya çalışıyorum.
“BU İŞİN REFERANDUMU DA OLMAZ”
Bu işin referandumu da olmaz. Referandumda ne soracaksınız? Kanal
İstanbul’u istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Soruyu şöyle sormalısınız: Ben
H2S kokulu bir ortamda ömrümü tamamlamak istiyor muyum, istemiyor
muyum? Böyle bir soru topluma sorulmaz. Bazı şeylerin referandumu olmaz.
Bunu söyleyen Ekrem Bey ise, o da vazgeçmeli bu düşünceden. Bunun
referandumu olmaz. Neden? Çünkü böyle bir şey olmaz.
TOPLAMDA 1595 SAYFADAN OLUŞAN “KANAL İSTANBUL”
PROJESİ HAKKINDA SON DEĞERLENDİRME ŞÖYLEDİR.
Prof. Cemal SAYDAM tarafından yapıldı. PROFESÖR Cemal
SAYDAM KANAL İSTANBUL PROJESİ ÇED RAPORU İÇİN
FELAKETTİR DEDİ! Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olan Kanal
İstanbul projesi hakkında açıklamada bulunan Profesör Cemal Saydam “Bu
rapor bilimsel anlamda felakettir. İki denizi birleştiriyorlar bir tane Türkiye’nin
medarı iftiharı olan deniz bilimciye sormuyorlar. Gelir kaleminin birinci
sırasında gayrimenkul geliri var. O zaman gitsinler emlak bürosuyla tartışsınlar"
diyerek raporu eleştirdi.
KANAL İSTANBUL YAPILIRSA MARMARA KOKAR, DENİZ
ÖLÜR.
İlk günden bu yana projeye karşı olduğunu belirten Saydam "İlk gün ne
dediysem aynen onu diyorum. Bunu yaparsanız Marmara ölür. Ölürse kokar.
Sadece Boğaz değil bütün Marmara Bölgesi kokar. “Hata yaptık geri dönelim”
derseniz o da olmaz. Bu kadar ciddi sonuçları olan bir şey asla affedilemez.
Sayfa 371’de finansal fizibilite çalışmasının 75 milyar TL olduğunu yazıyor.
Buraya gelir gider kalemleri yazılmış. Hani bu kanal gemiler geçsin kanaldan
gelir elde edilsin diye yapılıyordu? Gelirler kısmında birinci sıraya
“Gayrimenkul gelirleri”ni koymuşlar. O zaman gitsinler emlak bürosuyla,
Banker Kastelli’yle tartışsınlar" dedi.



Profesör Dr.Cemal SAYDAM: 23 Aralık 2019. https://www.emlak365.com/emlakhaberleri/profesor-cemal saydam-kanal-istanbul-ced-raporu-tam-bir-felaket-h25415.html
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
İSTANBUL KANALI ÜZERİNE

Mustafa E. ERKAL
Konuları çok kolay siyasileştirerek artı ve eksileri ile onları
değerlendirme ortamından uzaklaşıyoruz. Bu kötü alışkanlık sürüp gidiyor.
Toplumda kamplaştırma süreci de hızlanıyor. Basit siyasi çekişmeleri aşarak ve
konuları çok boyutlu ele alarak gerçekleri ortaya koymak durumundayız. Bazı
metot yanlışlarından uzaklaşmaya İstanbul Kanalı tartışmalarında da ihtiyacımız
vardır. Öncelikle dünya dili olan Türkçeye ve onun kurallarına saygılı olmak
gerekir. “Kanal İstanbul” yerine “İstanbul Kanalı” ifadesini kullanmak bir
yanlıştan dönmek olacaktır. Konuya İstanbul Kanalı’nın sadece gerekli veya
gereksiz olduğu tartışmalarından çok; onun öncelikli bir yatırım olup olmadığı
açısından da bakabilmeliyiz. Günümüzde çözüm bekleyen öyle sorunlar var ki
onlara yeterince eğilmeyi düşünmeden İstanbul Kanalı’nı ele alıyoruz. Yap işlet
ve devret şeklindeki bir yol diğer bazı örneklerinde olduğu gibi sorunlarla
doludur. Biz bunu kendi bütçe imkanlarımızla yapabiliriz diyorsak bu da çok
büyük bir iyimserliktir.
İstanbul Kanalı sadece İstanbul’u ve Marmara bölgesini değil; ülkenin
bütününü de ilgilendirir. İstanbul Kanalı’ndaki bazı belirsizlikleri ve hazırlanan
raporlara göre ortaya konan yanlışları gidermek durumundayız. DSİ dahil
birçok meslek odasının görüşlerini bir tarafa atamayız. Yönetenler İstanbul’a
sürekli ihanet etme veya yanlış yapma huylarından da vazgeçmek
durumundadırlar. Yanlışlara yeni yanlışlar katmamak, konuyu siyasi bir
zıtlaşma olmaktan çıkarmak, düşünen, vatandaşlık sorumluluğunu hisseden ve
önce ülkem diyebilen herkesin görevi olmalıdır.
Türkiye’de son yıllarda dev bir sorun haline gelen ve çok yönlü etkiler
yaratan işsizlik çok daha öncelikli bir konudur. Bu sorunun çözümü için
yatırımlara ve istihdam şartlarını iyileştirmeye ihtiyaç vardır. Ülkemizdeki
siyasi istikrarsızlıklar ve itibar kaybı ekonomide geleceğe güvenin sarsılması,
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekmemizi zorlaştırmıştır. Yatırımlarda
ve desteklerde inşaat sektörünün öne çıkarılması da yanlış olmuştur. Yabancı ve
yerli sermayenin Türkiye’den kaçtığı, beyin göçünün arttığı bir gerçektir. Kaldı
ki işsizlik sorunu sadece ekonomik boyutu olan bir mesele de değildir. Son
yıllarda sosyal devlet anlayışından uzaklaşma, vatandaşı müşteri gibi görme
anlayışı bilhassa 1980 sonrası bazı olumsuzlukları da doğurmuştur.
Gelir dağılımındaki bozukluklar, her alanda “rantı” her şeyin önünde
tutarak çoğaltma özellikle artırma gayretleri devletin sosyal fonksiyonlarını ve
görevlerini aksatmıştır. Geleceğe güven duygusunun zayıflaması ortaya
çıkmıştır. Türk Milletine mensubiyet duygusunun yerine; etnik, mezhep,
cemaatleşme (dışa kapalılık) ve aşırı hemşerilik duygularına nispeten terk
etmesi dikkat çekmektedir. İşsizlik moral ve ahlaki değerleri sarsmış,


Prof. Dr. Türkbilim Dergisi Baş Editörü
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yolsuzluklar ve nepotizm sosyal dokuda kan kaybına sebep olmuştur. İşsizlik
artan cinayet, yaralama, öldürme, kadına şiddet, boşanma ve intihar gibi sosyal
olayları tetiklemiştir. Yargıya güvenin azalması, silahlanma eğiliminde artışta
işsizliğin etkileri dışlanamaz.
* Vatandaşın yaygın işsizliğin yanında toplumla yabancılaşması, geçici
koruma altına alınan yabancılar için 40 milyon dolar harcanması, bazı
bakımlardan bunların imtiyazlı hale gelmesi, vatandaşlığın açık artırmaya
çıkarılır gibi 250.000 dolara satılığa çıkarılması, işsizlikle beraber moral
değerleri yıpratmıştır. Toplumumuzda dayanışma ve biz şuurunun yerine ben
şuurunun zirve yapması işsizlikle ilgisiz değildir.
* Bize göre, üretim için gerekli ithal girdilerini içeride üretmek, ara malı
üretimini Türkiye’de yapmak ve desteklemek, ithal ikameye gitmek İstanbul
Kanalı’ndan çok daha önceliklidir.
* Siyasi savurganlık ve kamuda sürekli dikkati çeken israf, fonların
amacına uygun kullanılmaması ve kırsal alandaki ağalığa özenme örneklerinin
giderilmesi ve zihniyet değişikliğine olan ihtiyaç kanaldan çok daha
önceliklidir.
* Özellikle İstanbul’da ulaşım ve otopark sorununun giderilmesi, yüz
kızartıcı iş kazalarının ve daha doğrusu iş cinayetlerinin önlenememesi
kanaldan çok daha önceliklidir.
* İhtisasa ve liyakate saygı gösterilmesi, kuvvetler ayrılığı prensibine ve
hukuk devletine riayet ve iyileştirilmiş demokratik parlamenter sisteme dönüş
için gerekli sürecin hazırlanması kanaldan çok daha önceliklidir.
* Ülkemizin özellikle kırılan itibar ve dış güveninin tekrar kazanılması,
Türkiye’nin sıradan bir Ortadoğu ülkesi olmadığının tekrar ortaya konulması
kanaldan çok daha önceliklidir.
* Tarım ve hayvancılıktaki sorunların giderilmesi, üreticinin diğer bazı
ülkelerde olduğu kadar desteklenmesi, tarım alanlarının boşalmaması ve
betonlaşmaması yine kanaldan önce düşünülmesi gereken bir konudur.
* Üretim yerine ithalatı çözüm olarak görme yanlışı ve son yıllarda
patlayan ithalat anlayışının giderilmesi kanaldan çok daha önceliklidir.
* Asgari ücretin tespitindeki yanlışların giderilmesi ve onun vergi dışı
bırakılmasının sağlanması yine öncelikli bir konudur.
* Okul öncesi eğitime ağırlık verilerek çocuklarımızın iyi bir vatandaş ve
kendilerine Türk Milletine mensubiyet şuurunun kazandırılması yolunda
devletin kaynak ayırması, belediyelerimizin daha fazla kreşler ve anaokulları
kurması, gençliği bir takım gurupların elinden kurtarıcı yurtların kurabilmesi
için gereğinin yapılması yine kanaldan önce gelir.
* Türkiye’nin nüfus yapısını değiştirecek ve yeni terör örgütleri
doğurabilecek yabancı kaynaklı nüfusun vatandaşlığa geçirilmesi yolunda
yeterli maddi destek sağlanmadan dış baskılara boyun eğilmesinin düzeltilmesi
yine önceliklidir. Harcanan 40 milyon doları hammadde yatırımlarına ve ara
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malı üretimine desteklerde kullanabilseydik üretimi dışa bağımlı kılmazdık.
Böylece cari açığımızı da daha kolay azaltabilirdik.
* Geçici koruma altındaki Suriyelilere ve diğerlerine harcanan paranın
önemli bir bölümünün başta İstanbul’u depreme hazır hale getirici faaliyetlere
ayrılması, iyileştirici faaliyetlerin artırılması ve toplanma alanlarının korunması
yine kanaldan önce gelir.
* Yıllardır İstanbul’a yönelen iç göç hareketlerini hafifletmek, göç
edenleri göç ettikleri şehirlerde istihdama kavuşturmak yerine, İstanbul’a
mevcut sorunları daha da ağırlaştırıcı yeni bir şehir ilave etmek, sorunları ancak
büyütebilir ve içinden çıkılmaz bir hale getirebilir. Kanalı konuşurken bunu da
hesaba katmak gerekir.
* 1936 tarihli Montrö sözleşmesi ile egemenlik haklarımız boğazlar
üzerinde tesis edilmiştir. Milletlerarası bir komisyonun denetimine terk edilmek
yerine; bizim boğazlar üzerindeki haklarımızı belirleyen bu sözleşmeden
rahatsız olmayı doğrusu anlayamıyoruz. Montrö’nün ne kazandırdığı ortadadır.
Bize bu sözleşmenin kaybettirdiklerinden bahsedenleri doğrusu hayretle
karşılıyoruz. Türk egemenliğini savunanları “Montrö lobisi” olarak
suçlayanların acaba hangi lobilerin mensubu olduklarını da doğrusu merak
ediyoruz.
* Çarpık ve üretim dışılığı teşvik eden özelleştirme ve daha doğrusu
satılan tesislerimizi yabancılaştırma amacı güden özelleştirmelerden uzak
durmayı kanaldan önce düşünmek durumundayız.
* Son yıllarda başarılarla dolu harp sanayiinde yerli ve milli üretimi
artırıp çeşitlendirebilmek, çeşitli engellemeleri, hatta muhtemel sabotajları
aşabilmek için gereğini yapabilmek ve bu alana daha çok kaynak ve ilgi
ayırabilmek kanaldan önce gelir.
* KKTC’de bir deniz üssünün kurulma çalışmaları kanaldan önce
düşünülmeli idi.
* Türkiye’nin jeopolitiğini fark edebilmek, bunun doğurduğu imkânları
kullanabilmek, değişen dünya ekseninin Atlantik’ten Ortadoğu ve Asya’ya
kaydığını görebilmek, jeopolitik gücümüze dayanmak, sadece ittifak merkezli
hareket etmemek anlayışı kanaldan önce gelir.
* Gençliğe ve geleceğimize dönük uyuşturucu ve gıda terörüne karşı
gerekli tedbirleri almak, yapılan güzel hizmetleri artırabilmek yine kanaldan
önce gelir.
* Yerli ve milli ilaç sanayini geliştirebilmek için kaynak ayırmak ve
desteklemek kanaldan önce gelebilir.
SON SÖZ: Anadolu coğrafyası üzerinde egemenlik haklarımızı
perçinleyen Montrö Sözleşmesini yapanları ve bu uğurda emeği geçenleri, başta
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere saygı ve rahmetle anmayı bir görev biliriz.
Editör Notu: Türkiye’de sorumluluk bilinci ve bilgi düzeyi çok yüksek
olan bilim adamları ve bu konular üzerine çalışmış değerli araştırmacılar var.
Siyasal iktidarlar gelip geçicidir. Ancak yaptıkları iş ve eylemlere karşı hem
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kendi toplumuna hem dünyaya ve hem de gelecek kuşaklara karşı sorumludur.
Demokrasilerin en önemli özelliği uzlaşma içinde sorunları çözebilmektir. Asla
ötekileştirici bir dil ile muhalefeti veya farklı düşünenleri yok saymak hakları ve
de yetkileri yoktur.
Millet onlara belirli süreler için yönetme erkini yaslara uygun
değerlendirerek ülkeyi refah be mutluluğa doğru taşıması için vermiştir.
Kendisiyle veya muhalefetiyle sürtüşme diliyle adeta kamuoyunda kavga gibi
algılama olauşturarak ülkeyi ve devleti vatandaşlarıyla yabancılaştırması doğru
olamaz ve hiç kimsenin asla yöneten olması mümkün değildir. Ne ülkemizin
kültüründe ne de önceki yönetenlerde görülmeyen “şiddet dili” derhal terk
edilmeli toplum olarak muhtaç olduğumuz kucaklaşmanın önü açılmalıdır.
İMAMOĞLU’ DA "İHANET OLUR" DEMİŞTİ
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Kanal İstanbul Projesi için ihale
sürecinin başlayacağını açıkladı. Projeye karşı çıkan İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "İstanbul'a ihanet ettik" diyorlar ya.
Tüm ihanetleri bir kenara koy üçle çap. İşte size Kanal İstanbul!. Yapmayın.
İstanbulluyla bunu konuşmaya hazırız." diye konuştu.

Güzergâh: Küçükçekmece-Terkos Gölü arasındaki vadi boyunca
kazılacaktır. Tek bir geminin geçebileceği genişlik ve derinlikte olacaktır.
EKOSİSTEM TAHRİP OLACAKTIR
Zemin (Jeoloji): Kanal Küçükçekmece yöresinde Miyosen ve daha
genç, görece daha sorunlu zemini (çökelleri) kesecek ve kuzeye gittikçe EosenOligosen yaşlı birimlerin içerisine girecektir. Bu zemin yer yer çok sert
kireçtaşları ile görece daha yumuşak kiltaşı, silttaşı, kumtaşı ve marnlardan
oluşmuştur. Kanalın Karadeniz’e girişi de çürük zeminden ibarettir. Bu kanal
şayet inat edilerek kazılrsa aşağıdaki olumsuzlukların olması kaçınılmazdır:
a) Yaklaşık 1-1,5 milyar m3 malzeme kazılacaktır. Bu malzemenin
kazılması yıllarca sürecek, kazıda iş makinalar ve patlayıcı kullanılacak
dolayısıyla vadi ve çevresindeki ekosistem, fauna ve flora büyük ölçüde tahrip
olacaktır.
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b) Bu boyuttaki bir malzemenin herhangi bir yere serilmesi mümkün
değildir. Bir ihtimalle Marmara içerisinde adacıklar oluşturulacaktır.
Marmara’nın içerisindeki aktif fay sistemi düşünülürse bu iş son derece riskli
olacaktır.
YERALTI SU REZERVLERİ TAHRİP OLACAK
c) Kanalın kazılması esnasında zemin özelliklerine göre fazla kayma,
heyelan ve göçmeler olacaktır.
d) Deniz seviyesine kadar kazılınca kanal bir drenaj sistemi olarak
çalışacak ve kanal çevresindeki yeraltı su rezervuarlarını tahrip edecek ve
yörede tuzlanmaya neden olacaktır.
e) Kanal ile Boğaz arasındaki bölge bir ada haline gelecek dolayısıyla
tüm ulaşım sistemleri değişecek ve zorlaşacaktır. Özellikle Kanalı üstten
geçecek yapılar irtifa, zemin koşulları nedeniyle daha riskli ve maliyetli
olacaktır. Bu adanın Trakya’dan ayrılması askeri açıdan da riskli olabilecektir.
f) İstanbul deprem beklemektedir. Beklenen deprem gerçekleşirse
Kanal’ın Marmara ağzı 9-10 şiddetinde etkilenebilecektir. Kanal gibi yatay ve
düşey harekete sıfır toleranslı bir yapının bu depremden (veya sonrakilerden)
ciddi hasarlar görmesi mümkündür.
EN AZ 3 MİLYONLUK ŞEHİR OLUŞACAK
g) Yetkililerin ifadesine göre Kanalın etrafında en az 3 milyonluk bir
şehir oluşacaktır. Bu da deprem riskini artıracaktır. Fazla nüfus fazla can ve mal
kaybı demektir.
MARMARA'YA DOLACAK
h) Kanal dünyanın en kirli denizlerinden biri olan Karadeniz ile şu anda
can çekişmekte olan Marmara’yı birleştirecektir. Orta Avrupa’nın tüm sanayi
kirliliği bu vesile ile Marmara’ya dolacaktır.
I) Marmara’nın oşinografik sistemi bozulacak ve bu denizde oksijen
tüketimi daha da hızlanacaktır. Bu da yaşam koşullarını daha da zorlaştıracaktır.
Görüldüğü gibi böyle bir projenin getirisinden çok götürüsü vardır. Kaldı ki
milyarlarca dolara mal olacak bu proje yerine ülkenin çok daha elzem olan işleri
yapılabilir. Bu günün teknolojisi ile Boğaz’da trafik çok daha güvenli bir
şekilde gözetim ve denetim altına alınabilir. Bu hem daha ucuz hem de ülke
yararına olur."
İMAMOĞLU "İHANET OLUR" DEMİŞTİ
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Kanal İstanbul Projesi için ihale
sürecinin başlayacağını açıkladı. Projeye karşı çıkan İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "İstanbul'a ihanet ettik" diyorlar ya.
Tüm ihanetleri bir kenara koy üçle çarp. İşte Kanal İstanbul. Yapmayın.
İstanbulluyla bunu konuşmaya hazırız." diye konuşmuştu.
İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU:
“KANAL İSTANBUL BU ŞEHRE İHANETTİR” dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'un şehre ihanet
olduğunu ve İstanbul için böyle bir gereksinim olmadığını ifade ettimiştir.
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İBB Başkanı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol GÜNEŞ
ve eski Trabzonsporlu futbolcu Özkan Sümer'in kendisini ziyaretinin ardından
basın mensuplarına açıklamalarda bulundu "Bu şehre ihanettir"
'Kanal İstanbul' projesi ile ilgili soru üzerine Başkan İmamoğlu, "Kanal İstanbul
bu şehre 100 kere ihanettir.
Birazcık bilimden ve şehircilikten anlayan herkesin vicdanını
sızlatacak; bu kadim şehri alt üst edecek projeye sonuna kadar
karşıyız." ifadelerini kullandı. Kanal İstanbul bu şehre 100 kere ihanettir.
Birazcık bilimden ve şehircilikten anlayan herkesin vicdanını sızlatacak; bu
kadim şehri alt üst edecek projeye sonuna kadar karşıyız.

EKREM İMAMOĞLU ERDOĞAN’A SESLENDİ:
KANAL İSTANBUL İHANET OLUR!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Altaylının
konuk olduğu programında Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıkarak, "Kanal
İstanbul, İstanbul'a en büyük ihanet" demişti. "Kanal İstanbul konusu
İstanbul'un gündemi değil. İstanbul'un böyle bir önceliği olmadığı gibi bir trajik
durum yaratacağı net" diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürtürmüştür:
Kanal İstanbul demek 1, 5 milyar metre küp toprak hareketi demek. On
binlerce hareket, bir ada oluşturuyorsunuz, planları Marmara'ya ada yapmaktı.
Burası deprem kuşağıdır. Deprem kuşağına ada yapmaktan bahsediyorlar.
Dubai çölde kurulmuş bir kent.
Burası İstanbul. Dünyanın en güzel şehridir. Bu şehirle oynamayın. Bu
yanlış bir iştir. Heyelan riskinden mi, fay hattından mı, güvensiz ada
oluşumundan mı bahsetsem!.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan Kanal İstanbul Projesi'ne
karşı çıkarak, "Kanal İstanbul, İstanbul'a en büyük ihanet" olacağını ifade
etmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk
TV'de Fatih Altaylı'nın moderatörlüğündeki Teke Tek programına konuk oldu.
Burada İstanbul'la ilgili projeleri ve yaptıklarıyla ilgili konuşan İmamoğlu,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna çılgın proje olarak
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duyurduğu ve çalışmalarına 2011 yılında başlanan Kanal İstanbul projesi
hakkında Fatih Altaylı'nın sorularına da yanıt vermişti.
"İSTANBUL'UN BÖYLE BİR ÖNCELİĞİ YOK"
Projeye karşı çıktığını belirten İmamoğlu, "Kanal İstanbul konusu
İstanbul'un gündemi değil. İstanbul'un böyle bir önceliği olmadığı gibi bir trajik
durum yaratacağı net" diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Kanal İstanbul
demek 1, 5 milyar metre küp toprak hareketi demek. On binlerce hareket, bir
ada oluşturuyorsunuz, planları Marmara'ya ada yapmaktı. Burası deprem
kuşağıdır. Deprem kuşağına ada yapmaktan bahsediyorlar. Dubai çölde
kurulmuş bir kent. Burası İstanbul. Dünyanın en güzel şehri!. Bu şehirle
oynamayın. Bu yanlış bir iştir. Heyelan riskinden mi, fay hattından mı, güvensiz
ada oluşumundan mı bahsetsem.
"TÜM İHANETLERİ BİR KENARA KOY ve ÜÇLE ÇARP"
"İstanbul'a ihanet ettik" diyorlar ya. Tüm ihanetleri bir kenara koy üçle
çap. İşte Kanal İstanbul. Yapmayın. İstanbulluyla bunu konuşmaya hazırız.
Masaya yatıralım, bütün uzmanları, dünyayı çağıralım. Tarım alanlarının yüzde
13,5'u yok olacak. Sazlıdere Barajı, Küçükçekmece Gölü yok oluyor. Biz yok
etmek istemiyoruz biz İstanbul'un geleceğini korumak istiyoruz.
BU TARTIŞMALAR SÜRERKEN BAKAN TURHAN İSE
ÖNEMLİ GELİŞMEYİ AÇIKLADI! VE “KANAL İSTANBUL HAYATA
GEÇİYOR! DİYEREK İHALE SÜRECİ İLE BİLGİ VERDİ.
Son yıllarda yaptığı dünya çapında alt ve üst yapı projeleri ile adından
söz ettiren Türkiye'nin bir diğer mega projesi Kanal İstanbul ile ilgili önemli bir
gelişme yaşandı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Kanal İstanbul Projesi için
ihale sürecinin başlayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın 2011 yılında kamuoyuna "çılgın proje" olarak duyurduğu Kanal
İstanbul Projesi ile ilgili somut gelişmeler yaşanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Kanal İstanbul hakkında yaptığı
açıklamada, "Çevre düzenleme planının kesinleşmesini müteakip ihalesine
çıkacağız” diye konuştu.
BAKANLIKTA ÇED TOPLANTISI
Kanal İstanbul Projesi’nin, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin
tamamlanması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ile ilgili kurumların yetkililerinin katılımıyla toplantı düzenledi.
Ulaştırma Bakanı Turhan Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarda
bulundu. Bakan Turhan, şunları söyledi; Teknik çalışmaları tamamladık.
ÇED çalışmalarında son aşamaya geldik. 1/100.000 ölçekli çevre düzenleme
planının kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız.
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KANAL İSTANBUL PROJESİ NEDİR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve
kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi,
Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu koridorundan geçecek. Kanal İstanbul
Projesi'nin inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl, asgari ekonomik ömrünün de 100 yıl
olması planlanıyor. Yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda olacak proje
kapsamında;7 karayolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak üzere
toplam 2 demiryolu geçişi, 2 yeraltı treni yani metro geçişi olacak. Kanal
İstanbul'un toplam alanı 26 bin hektar olacak. Yatay mimari ile sadece 4-5 katlı
binalara izin verilecek alanda 500 bin kişilik nüfus planlanıyor.
PROJE BAKANLIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projelendirilen Kanal İstanbul
projesinin ÇED süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülüyor.
Kanal İstanbul'un etrafında kurulacak yeni şehri planlamak için de 2018 yılında
İBB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında
protokol imzalanmıştı. Protokole göre İBB ve İSKİ'nin kanal güzergâhındaki
arazileri TOKİ'ye devredilecek. TOKİ'ye devredilen tüm alanlardan elde edilen
gelir de kanalın finansmanında kullanılacak.
7 YILDA TAMAMLANACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan son ÇED raporuna
göre Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinden geçecek
yaklaşık 45 km uzunluğunda ve 20.75 metre derinliğinde olan Kanal İstanbul
projesinin maliyeti 75 milyar TL olarak hesaplandı. Kanalın yapımı ile birlikte
Küçükçekmece Gölü'nü Marmara Denizi'nden ayıran köprü durumundaki kara
parçası yaklaşık bir kilometre açılacak.
Daha önce Marmara Denizi'ne yapılması planlanan 3 yapay takımadadan
ve Sazlıdere Yat Limanı'ndan vazgeçildi. 7 yılda tamamlanması planlanan kanal
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için 4 yıl boyunca kazı yapılacak ve 1 milyar 155 milyon 668 bin metreküp
hafriyat çıkacak.
Editör Notu: Siyaset Bilimi ve Kamu Könetimi aynı zamanda Çevre ve
Kent Bilimi hocası olarak “karar alma süreçlerinde” gözetilmesi gereken
hususlar vardır. Kalkınmış ve gelişmiş ülkelerine neden böyle ileri düzeyde
demokratik işleyişleri yanında sanayileşme ve kalkınma hızlarındaki
yükselişlerin devam ettiği anlaşılır.
Öncelikle veri analizi yapılır ve hangi estrümanlarla yürüneceği
tartışılarak belirlenir. Bundan sonra “sorun çözme yöntemlerinde” anahtar rol
alabilecek hususların maksimizasyon negatif ve pozitif katkı payları
değerlendirilerek gelecek zaman diliminde oluşturabilecek girdi ve çıktı
kapsamında sosyolojik, psikolojik ve ekonomik olduğu kadar özellikle güvenlik
açısından ortaya çıkabilecek sonuçları tartışılıp öyle karar verilir.
Bütün bunlar yapılırken 1989 yılıda yüksek lisans bitirme tezimde ele
aldığım “siyasal katılma” ve “açıklık ilkesi” esastır. Son derece önemli bir
husustur. Kamuya ait tüm kurum ve kuruluşlardan ve özellikle de
üniversitelerden mutlaka kapsamlı bir rapor talep edilerek gündem oluşturulur.
İşte demokrasilerin işleyişi böyledir. Tabandan tepeye bir süreç temelinde
kararlar içselleştirilir ki ozaman alınacak kararın başarı şansı yükselir bunun
yanında olumsuzluğun da minimize edildiği ortaya çıkar.
Bu sürecin temel dayanağı ise günümüzde son derece önemli olan Bilgi
Toplumudur. Tüm bunun yapılabilmesi ise yetişmiş kadroların yanında planlı
bir kalkınma modelinin kamuya aktarılması ve vatandaşların bilinçli desteğinin
oluşturulmasıdır.
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
YAPI SANATINDA ESTETİK NORMLAR

Resimleri estetik açısından incelediğimizde ecdatlarımız olan Osmanlı
İmparatorluğunun ne derece büyük bir mimari tarza sahip olduklarını
görüyoruz. Yapı tarzımızın bu ülkelere örnek olduğu apaçık görülüyor. Bugün
ne yazık ki dikey bir mimari ile kentlerimiz kaplayan iç bunaltıcı görüntüler
mimari tarzdan ne derece geriye gittiğimizi gösteriyor. Diğer yandan yeşil
alanların maden veya altın arama gibi nedenlerle yemyeşil doğanın tahrip
edildiği topraklarımızın verimsiz ve çorak hale getirildiğini de görüyoruz.
Zenginliği ve gelişmişliği sadece inşaat sektöründe ranta dayalı bir
politika gelecek kuşaklarında haklarına bize göre saldırı demektir. Geçici
sürelerle iş başına gelenlerin bu topraklar onların sahibi değildir. Halkın
talepleri ve düşünceleri demokrasi adına mutlaka dinlenmelidir. Çünkü “iyi bir
yönetim, iyi bir denetimle” mümkündür.
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TÜRKBİLİM AİLESİNDEN MALİ ANALİST ESTETİK YAPILAR VE
GÜVENLİK BAĞLAMINDA GÜLHAN TUNCAY ABD DE
ARAŞTIRMALARINI SÜRDÜRÜYOR…
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ABD de Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde doktorasını birincilikle
tamamlayan ve dünyanın en ünlü kuruluşlarından google’de görev teklifi alarak
bu kuruluşta göreve başlayan kızımız Güliz Seray Tuncay’ın daveti üzerine
ABD ye gitmiştir. Aynı zamanda çeşitli konularda araştırmalar yapmak üzere
bu ülkeye giden Gülhan Tuncay her iki ülke arasındaki gelişmişlik düzeyini ve
sosyal dokularıyla kurumsal yapılarının işlevselliğini de ele alan çalışmaları
yerinde görerek araştırma fırsatı bulmuştur.
Diğer yandan Uluslararası TÜRKBİLİM dergisinin aynı zamanda ABD
Temsilcisi olan Güliz Seray TUNCAY’ın annesi olup Maliye Bakanlığına bağlı
vergi dairelerinde yöneticilik vergi müdür muavinliği hizmetlerinde
bulunmuştur. Kızı Güliz Seray’ın daveti üzerinne ABD’ye giden Gülhan
Tuncay“kent tarihi” ve “mimarisi” güzel sanatlar ile el sanatları ve resim sanatı
açılarından da bu ülkede incelemelerde bulundu.
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İŞTE VATANPERVER TÜRK GENÇLERİ!. ATATÜRK ONUN İÇİN
ÜLKEMİZİ GENÇLİĞE EMANET ETMİŞTİR.
SARI GELİN VE GÜLİZ SERAY TUNCAY
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI BALOSUNDAN GÖRÜNTÜLER

TÜRKBİLİM ABD Temsilcimiz olan Güliz Seray TUNCAY
Gitar: Özgün Alp NUMANOĞLU ile Back vokal: Berk EROĞLU

ABD DOKTORA PROGRAMINDA HOCASIYLA
Üniversity of IIIinois
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AKADEMİK HAYATI BOYUNCA BİR TÜRK KIZI OLARAK BAŞARI
EN BÜYÜK HEDEFİ OLDU!…
BİLİMSEL SUNUMUNA BÜYÜK İLGİ VARDI…

Güliz Seray TUNCAY
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
HASAN TAHSİN’LE İZMİRCE
·

AH DAMLACIK VAH DAMLACIK
Geçtiğimiz günlerde Sevgili Kaptan Mustafa Uzel'in dikkat çekmesi ve
sevgili hocam Şakir Çakmak'ın uyarısıyla, yolum İzmir Arkeoloji Müzesi'ne
düştü. Nazik müdür beyin ilgisiyle işimizi hallettikten sonra tam dönüşe
geçecekken, bahçede o cânım Damlacık ile karşılaştım. Tarihi Damlacık Camii
mahzun mahzun ve belki de cemaatsiz bakıyordu çevresine. Ve belki de
yaşadığı o eski günlerin de özlemini yaşayarak.
Belki de Yunan işgalinde bile yaşamadığı yalnızlığı, şimdilerde
yaşamanın sıkıntısını duya duya bakıyordu. Ne Cuma'lar ne bayramlar ne
vakitler yaşamıştı cami. Minaresinden ne salalar ne ezanlar okunmuştu
geçmişte.
Ne hayırlara ne şerlere tanıklık etmişti Damlacık Camisi. Ama şimdi...
Şimdi yalnız, kapısı kapalı, etrafı metruk... Mahzun ve kırgın duruyordu işte.
Evet Damlacık... Altından "tünel" geçen Damlacık... Altı tünel, üstü tarih
damlacık. Antik çağdan beri yerleşimin hiç eksilmediği Damlacık, şimdi
yapayalnızdır. Beş on dakika bakakaldım. Sonra sağa sola sordum... Çünkü
benim TV'den koparılmama neden olan konuydu Damlacık. Kötü şeyler
duymuştum ve ekranda söylemiştim de, bir iktidar vekili düşmüştü peşime.
Almıştı da mesleğimi elimden. Ama Damlacıka kızgın ya da kırgın olabilir
miyim? Asla. Damlacık ben, ben Damlacık... Ecnebilerin elinde olaydı burası,
şimdi el üzerinde tutulurdu ya, bizde işler böyle yürümüyor.
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Emir Sultan da gitmedi mi çirkinliğe kurban? Diyorlar ki
konuştuklarım, devlet ve valisi "çalışıyormuş"... 11 binayı "seçmişler"... Restore
edip, "butik otel, çay kahve mekânı, seyir bilmemesi, günübirlik tesis"
yapacaklarmış. Doğru ya? Nasıl unuturum, devir "menfaat" devri, "hap yapıp
satma" devri. Kim takar Damlacığın yerli gariban halkını? Kim sorar onlara ne
yapalım diye? Binali Yıldırım efendiye sormak lazım şimdi "hani yalandı"
diye? Zamanın o kellemi alan vekiline sormalı "neden beni harcadın" diye? Ve
İzmir Valisi Erol Beye soruyorum İzmir’ce şimdi... Emir Sultan gibi mi
yapacaksınız Sayın Vali? İzmirliye açıklasanız ya "ne oluyor" diye? O butik
otelleri falan, kimler işletecek? Vatandaşlar ne olacak? Peki... O güzelim
Damlacık Camii ne düşünecek hakkınızda efendiler? Sorsak cevaplarlar mı?
İzmir'de "gazeteciler" var tabii, haydi ben sadece önemsiz bir yurttaşım. Ya o
"anlı şanlı" gazeteci dostlar, cemiyetler ve de platformlar. Onlar soramaz mı?
Yaşar Ürük üstadımın kulakları çınlasın, 2015'de www.kentyasam.com 'da
yazdığı bir yazıyı buldum, okuyun bakın. Bahsettiğim yer "Kadim İzmir"...
Bilmeyenlere anlatırsınız. http://www.kentyasam.com/santa-venerandadan-sucenneti-damlacika-yhbrdty-3648.html Hasan Tahsin Kocabaş
Editör Notu: İzmir çağdaş bir Atatürk şehridir. Yüzü daima batıya açık
fakat asla boyun eğmeyen neferlerle doludur. Özgürlik yanında en çok
konuşulan kelimeleri vatan, bayrak ve topraktır. İzmir haslet dolu cevherleri
taşır bağrında. Yoksula yardım eder, zayıfı korur. Haksızlığın gölgesinde
yaşayamaz. Kimseye Allahtan başka boyun eğmez. İnce ruhludur ama bir oka
dar da efedir delikanlıları.
Düşküne zayıfa kol kanat olurlar.. İzmir bir tarihtir. Düşmanın denize
döküldüğü yerdir. Şairleri, yazarları namuslu esanafları her zaman önemli bir
dayanışma sağlarlar. Ama bir noksanı vardır ki affedilmez. Kendilerini temsil
edecek yöneticileri seçemezler. Bir de bunu başarsalar var ya işte o zaman çok
güzel bir söz sarar ülkemizi: Yandı gülüm keten helva! Olur..
Ve ülkemiz başı dik ve onurlu Atatürk kentinden yönetilir…
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TÜRKBİLİM HABERLER
TOPRAK SU VE KENT İNSANI BAĞLAMINDA ÇEVRE SORUNLARI
AÇISINDAN PSİKOLOJİK ALGI VE İLETİŞİMİN SU SOSYOLOJİSİ
OLUŞUMUNA ETKİSİ
EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASINDA İLGİYLE İZLENDİ.

Dr. Suavi TUNCAY, Dr. Canan Sevimli GÜR
ULUSLARARASI TÜRKBİLİM EDİTÖRLERİ

ÂLİM MURATHAN'DAN İZMİR'E DEPREM UYARISI!
Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan'dan
İzmir'e uyarı geldi. Balıkesir'de yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar
paniğe kapılmıştı. Alim Murathan "İzmir'de 6.5 büyüklüğündeki bir depremde
98 tarihli raporda yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin 13 ilçede, anakent yani
metropol ilçelerde evsiz kalacağını söylüyor." açıklamalarında bulundu.
İzmir, 13.12.2019,(Anadolu Ajansı A.A).

201

Türkbilim Şubat 2020
TÜRKBİLİM HABERLER
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBE BAŞKANI ÂLİM
MURATHAN

İzmir'e
resmen
uyarı
geldi. Balıkesir'de arka
arkasına
yaşanan depremlerin ardından birçok deprem uzmanı açıklamalarda
bulunmuştu. Birçok vatandaşın panik olduğu depremden sonra İzmir'e gelen
uyarılar artmaya devam ediyor. Daha önce yaptığı açıklamalarıyla gündeme
gelen jeoloji mühendisleri odası İzmir Şube Başkanı Âlim Murathan,
sorumluluk bilinci ve yine bilimsel bakışlarla değerlendirmede bulunup
İstanbula yapılacak kanalın tehlikeleri hakkında korkutan açıklamalar yaptı.
"ÇOK DOĞRU BULMUYORUZ"
Kentin kıyı kesiminde gökdelenlerin yapılmasını doğru bulmadıklarını
ifade eden Murathan, “Güvenlik önlemleri açısından her yapının güvenli bir
zemin üzerine oturması gerektiğini söyledi. Alim Murathan, "Özellikle kentin
kıyı kesiminde Bayraklı gibi yerlerde biz gökdelen türü çok yüksek yapıların
yapılmasını doğru bulmuyoruz; çünkü İzmir'in bu kesimleri sıvılaşma riski olan,
delta ortamları ve bir deprem anından siz zemini ne kadar güçlendirirseniz
güçlendirin bu delta ortamında bu mühendislik yapılarının etkileneceğini
düşünüyoruz.” Nitekim İzmir'deki deprem büyüklüğü küçük değil. 6.5
büyüklüğünde bir deprem senaryosu var. İzmir'deki depremlerin bazı aktif
fayların İzmir fayı gibi 7 büyüklüğünde bir deprem üreteceği konusunda birçok
bilim adamının çalışması var. Bu şunu gösteriyor; geçmiş tarihli kayıtlardan
İzmir'de tsunami bile gerçekleşmiş; ancak İzmir Körfezi içerisinde
gerçekleşecek bir fay İzmir fayının yapabileceği bir şey. Dolayısıyla biz büyük
gökdelenlerin yapılmasını özellikle kıyı kesiminde Bayraklı'da çok doğru
bulmuyoruz" dedi.
"MASTER DEPREM PLANI"
Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu, 500'ün üzerinde aktif fay hattı
bulunduğunu ifade eden Murathan, "Yaşadığımız kentte bu riski yaşayan
kentler arasında; dolayısıyla biz bunları doğal karşılıyoruz. Doğal
karşılamadığımız bir şey var; bu depremler şiddeti ve büyüklüğü büyürse çok
yıkıcı olabilir. Bunlara yönelik ne tür önlemlerin alınması gerektiği konusunda
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halkı bilgilendirici ve neler yapması gerektiği konusunda planlanmış, raporlara
dönüştürülmüş master planları biz göremiyoruz. Dolayısıyla bunu doğal
karşılamıyoruz. Şimdi en son İstanbul depremi sonrası işte İzmir'de oldukça
gündeme geldi bu konu. Biz İzmir'de master deprem planın hep yenilenmesini
talep ettik. En son 1998 ve 1999 yılında yapılmış rapor" diye konuştu.

İzmir’den oldukça hazin bir görüntüdür. Çağdaş bir kent oysa
tarafımızdan ileri sürülen ve büyük dikkat çeken “3 G prensibiyle” gerçek
kentler olur. Kısacası“Görüntü, Gürültü ve Güvenlik” ile “ Dil, Tarih ve
Kültür” üçgeni Prensipleriyle inşa edilen ve kent sakinlerince korunan kentler
yaşanabilir ve çağdaş bir yerleşim yeri “şehir” olabilir. Bu yüksek yapıların
iznini verenlerin “Kent ve Çevre Bilimi” ile yakından uzaktan asla hiçbir
ilgisinin ve bilgisinin hatta bu hizmetlere yönelik kadrolarının da olmadığı
apaçık görülmektedir. Tarihi ve Milli değeri olan “İzmir Enternasyonal fuarı”
Kentte yaşayanların ve doğanların arzuları hilafına kenar bölge ve yol güzergâhı
bozuk kent varoşlarına taşıyanların da demokratik iradeden ve düşünce
dünyasından uzak aynı kefede olması da çok çok ve oldukça düşündürücüdür.
"YAKLAŞIK 1 MİLYON 400 BİN KİŞİ"
1998-1999 yılında hazırlanan master planının en kapsamlı rapor
olduğunu ifade eden Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim
Murathan, "Bu rapor, iki yıllık çalışma sonunda hazırlanmış. Bir deprem olursa
ne olur, bir senaryo yazılmış. Kentin o dönemin koşullarında zemin ve binalar
incelenmiş; bir takım önlemler önerilmiş.Bunlar kentin bütün alt yapısının
gözden geçirilmesi gerektiğini; bu haberleşmeden tutun, havalimanı, atık su
tesislerine kadar, içme suyu tesisleri, gaz, elektrik tesisine kadar trafo vb.
şeylerin hep gözden geçirilmesi gerektiğini söylemiştir.. O rapor bir senaryo
üzerine kuruluyor. 6.5 büyüklüğünde bir deprem olursa İzmir'de ne kadar
binanın yıkılabileceğini. 6.5 büyüklüğündeki bir depremde 98 tarihli raporda
yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin 13 ilçede, anakent yani metropol ilçelerde
evsiz kalacağını söylüyor. Bu aynı zamanda binlerce binanın yıkılacağı
anlamına geliyor".
RAPORLARIN GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR"
Şiddetli bir depremde kentin ana kanallarının risk altında olduğunu ve
etkileneceğine vurgu yapan Murathan, "İzmir aynı zamanda bir heyelan bölgesi.
İklim değişikliği süreçlerinde daha sık karşılaşacağımız afetler bir deprem
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anında İzmir'in belirli heyelan bölgelerinde ciddi toprak kaymaları olabileceğini
söylüyor. Bunlar raporlara yansımış. Balçova barajı depreme ne kadar
dayanıklı? Depreme güvenli hale getirilmek için çalışıldı mı? Bunun için bir
takım önlemler alındı mı? Bilmiyoruz. Alınmadı mı onuda bilmiyoruz.
Bu tür raporların sürekli mutlaka güncellenmesi ve vatandaşlara mutlaka
aktarılması bir bilinç oluşturulması gerekiyor" diyerek aktaran Jeoloji
Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Âlim Murathan son olarak, sözlerini ve
çok önemli görüşlerini “EKSİKLİK VAR” biçimine dikkat çekerek tamamladı.
"EKSİKLİK VAR"
Depreme karşı korunaklı olmamız için en doğru yapacağımız işlerden bir
tanesidir, oturduğumuz binanın güvenli olma şartı. Bunun içinde Türkiye'de
birçok yasa ve yönetmelik çıkartıldı. En son işte Türkiye deprem binalarla ilgili
yönetmelik tekrar revize edildi. Şunu söylemek istiyorum; her bina bir zemin
üzerine oturuyor. O zeminin bir takım mühendislik parametreleri taşırma gücü
oturma gücü özellikleri sıvılaşma analizleri yapılıyor. Daha sonra bu bina statik
projesi bu mühendislik üyeleri üzerine inşa ediliyor. Türkiye'de bu binaların
güvenliğini sağlamak için bir yapı denetim sistemi kuruldu.
Bu denetim sistemlerin şu anda özel şirketler kamu adına denetliyor. Bu
bir yasa kamu adına denetliyor; fakat biz bu denetim sistemlerinde ciddi
eksiklik olduğunu görüyoruz. Bizim en öncelikli güvenlik önlemleri açısından
baktığımızda her yapının güvenli bir zemin üzerine oturmasını istiyoruz. Bu
nedenle etkin bir yapı denetimi yanında çevrebilimi ve kentbilimi çalışmalarının
ve de kamusal denetim sisteminin olması gerektiğini düşünüyoruz."
Editör Notu: Türkiye’de örgütleşme düzeyi ne yazık ki son derece
düşüktür. Örgütleşenler ise öncelikle “çıkar saiki” ile eksikleri değil talep
ettiklerini gündeme getiryorlar. Bu eylemleri de siyasal yöneticilere aktararak
adeta bir rant ortamı oluşturup sorun boyutlarının ötelenmesine sebep oluyorlar.
Kamu Yönetimi açısından kararların tepeden değil, tam tersine tabandan tepeye
bir süreçle ve katılım easasına göre alınmış olması iradeye dayalı seçim sonucu
alınan kararlarla yönetimlerin oluşturulması demokratik işleyişin tüm kurumsal
yaplarda olmakla birlikte; özellikle siyasal alanlarda da mutlaka öncelikle var
edilmesi kaçınılmaz olarak görülüyor. Bu bağlamda üstte görülen kitapta ortaya
attığımız ve özellikle günümüzün en önemli konularından birisi olan “Çevre
Master Planlamaları ve Yeni Bir Kent Modeli” çalışmalarımız büyük dikkat
çekmiş ve yurt dışında büyük bir dikkat çektiği için İngilizce olarak basılmıştır.
Zira özellikle bu çalışmamızda “mahalle odaları, semt odaları ve kent odaları”
oluşturularak kentlerde veya diğer alanlarda yerleşen vatandaşların sorun çözme
modeli içinde tabandan tepeye karar siyasal katılımla yer alabilmesi ve
sorumluluk bilincinin artırılarak kenlerin ve ülkenin demokratik yöntemlerle
yönetilmesi hedeflenmiştir(Bkz. Urbanization and Environmental Master
Plans..A New Urban Model. 2011).
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
KANAL İSTANBUL’A BİLİM İNSANLARI NE DİYOR?
Gila BENMAYOR
İNANLAR Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İNAN bugün için bir
davetiye göndermiş. Başbakan Erdoğan’ın “çılgın proje” diye tanımladığı Kanal
İstanbul’a yakın tasarladığı kendi projesini konuşmak için bir öğle yemeği
düzenliyor. Davetiyenin üzerinde “Yeni Boğaziçi”, “Yeni Havalimanı”, “Yeni
Şehir”, “Yeni Siluet” gibi sözcükler dikkatimi çekti ve Serdar İnan’ı aradım.
Serdar İnan, hükümetin Kanal İstanbul’u hayata geçirmeye niyetli olduğu
görüşünde. Sanırım haklı.
Zira Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım geçtiğimiz hafta katıldığı
TURMEPA’nın Uluslararası Karadeniz ve Marmara Konferansı’nda Kanal
İstanbul’a da değinmişti. Serdar İnan, Kanal İstanbul’un çıkışında projesini
ABD’de hazırlatmış olduğu bir yerleşim birimi tasarlıyor. “Havvada” diye
adlandırdığı proje Dubai benzeri yapay adalar ve anladığım kadarıyla kanalı
açmak için çıkartılacak 1 milyar metreküp toprak değerlendirilecek. Serdar
İnan, ABD’de hazırlanan proje için her türlü teknoloji desteğin alındığını
söylüyor.
Teknoloji tarafına diyeceğim yok peki ama Kanal İstanbul ile yapay
adaların Marmara ile Karadeniz’e nasıl bir etki yapacağını bizim bilim
insanlarıyla konuşmuş mu? Kanal İstanbul’u planlayanlar bilim insanlarımıza
danışmış mı? Bundan yaklaşık bir ay önce Sabancı-MIT Enerji toplantısında
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden Profesör Dr. Emin Özsoy ile tanışma
fırsatım oldu.
BOĞAZLAR SİSTEMİ KIRILGAN
ODTÜ’nün
araştırma
gemisiyle
çok
uzun
yıllar Akdeniz,
Karadeniz ve Marmara Denizi ile ilgili araştırmalar yapmış olan Profesör Özsoy
“Kanal İstanbul” projesini şaşkınlıkla ve esefle karşılıyor. Profesör Özsoy’a
göre, proje Boğaz’da, Marmara ve Karadeniz’de önemli doğa hasarlarına yol
açabilir ve büyük çapta olumsuz sonuçlar da doğurabilir.
Özsoy’un, Türk Deniz Araştırmaları TÜDAV Başkanı, İstanbul Su
Ürünleri Fakültesi’nden Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı, Deniz ve İçsu
Kaynakları Yönetimi Bölümü Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi
Profesör Bayram Öztürk ile birlikte bu konuyla ilgili kaleme aldıkları makalede
önemli tespitleri ve ciddi uyarıları var. İki bilim insanına kulak verelim.
Bakalım ne söylüyorlar? Türk Boğazlar Sistemi hem karada, hem denizde son
derece narin bir sistemdir.
Boğazlar Akdeniz’den Karadeniz’e iklimsel değişimlerin en hızlı olduğu
yerdir. Bu narin alt yapı bir “akışkanlar mekaniği harikası” sayesinde ayakta
kalmaktadır. Söz konusu olan, iki tabakalı, iki yönlü akımdır. Boğaz akımları


Bir projenin serüveni,**Bkz; Emin ÖZSOY ile ropörtaj,(gbenmayor@hurriyet.com.tr8 Mayıs
2012).
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yapılan araştırmalardan elde edilen yeni bilgilerle bilim insanlarını şaşırtmayı
sürdürmektedir. İstanbul Boğazı’nın iki yönlü akımları Karadeniz ile Marmara
Denizi arasındaki ortalama 30-40 cm seviye farkını dinamik bir dengede
tutabilmektedir.
BALIKÇILIK ETKİLENECEK
Bu arada bir parantez açalım. İstanbul Boğazı’na özgü bu iki tabakalı, iki
yönlü akımı dünyanın ilk oşinografi ölçümlerini gerçekleştiren İtalyan
araştırmacı Luigi Marsigli tarafından keşfedilmiş. Peki diyelim ki, Kanal
İstanbul ne pahasına olursa olsun yapıldı. Ortaya ne gibi olumsuzluklar çıkacak
bakalım. Özsoy ile Öztürk’ün bilimsel olarak açıkladıkları hasarları en basit
şekilde özetlersem şöyle bir tablo çıkıyor ortaya: Türk Boğazlar Sistemi’nin
yapısındaki değişimler Marmara’nın diplerinin oksijensiz kalmasını
hızlandıracak. Sığ bölgelerinde taban canlıları yok olacak. Balık göç yolları
etkilenecek. Akdeniz kökenli türler Karadeniz’e girecek. Karadeniz’in
Akdeniz’leşmesi süreci hızlanacak. -Doğal su bileşimleri farklı olduğundanKaradeniz’in tuzluluğu artacak. Karadeniz balıkçılığı olumsuz etkilenecek. Her
iki bilim insanı çevreye etkileri konusunda bilimsel çalışmalarını “Kanal
İstanbul” projesi sahiplerine “ücretsiz” sunmaya hazır. Duyurulur.
Editör Notu: Bu konularda bir satırı bile olmayan, bir makalesi ve bir
kitabı ya da alanında uzman olan bilim adamlarından üniversitelerin bir görüşü
bile olmadan kısacası farklı görüş ve düşünceleri dinleyip karar almadan
yapılan icraat bizce doğru değildir. Çünkü başta su akım projeleri, iklim bilimin
ve yer biliminin öngörmediği ve onaylamadığı bir zamanda “yağmur gibi”, “kar
gibi” “rüzgâr gibi” aniden eserek ortalığı kasırgaya çeviren bir “zaman
yönetiminin” başarılı olması ne yazık ki asla mümkün değildir. Ancak bunu
üzülerek yaşıyoruz. Aslında tam aksine böyle projelerde ortak alanın ortak
dilinin karara dönüştürülmesi esas olup başarı şansı da yüksektir. Bunun için
“tam tersine zamanı yönetimi diliminde” aklın ve bilimin öne çıkarılması
gerekiyor.
Çünkü idare edenlerin karar alma süreçleri ve doğru projelerin
üniversitelerimiz ve bilimsel çalışmalar ekseninde mutlaka uygulanabilmesi
bize göre asla “ ben yaptım oldu” aklıyla yürütülmesi mümkün değildir. Çünkü
bu uygulamaları yapanlar elbet bir gün giderler fakat bozulan çevre ve ve onun
olşturduğu maddi ve manevi zararlar devam eder. Yapan gider ama mutlaka
yapılanlar hep akıllarda ve bilimsel hafıza ve kaynaklarda kalır. Eğer bu
çöküntüyü temsil ediyorsa asla telafisi mümkün olmayacak bir sonuç çıkarır
ortaya..
YEREL YÖNETİMLERDE HAK TEMELLİ ENGELLİLİK
POLİTİKASI
Oldukça uzun sayılabilecek 71 yıldan bu yana her yıl 10 Aralık tarihi,
hepimizin bildiği gibi, dünya genelinde “İnsan Hakları Günü” olarak


Ayşegül Domaniç YELÇE; yelcester@gmail.com
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anılıyor. Bu özel günde çeşitli ülkelerde farklı etkinlikler düzenleniyor. İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyadaki
devletlerin bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması
konusunda birleşmeleri üzerine, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu
tarafından Haziran 1948’de hazırlanmış ve 10 Aralık 1948’de Paris’te yapılan
Genel Kurul’ da kabul edilmiş bulunuyor. Bildirgede; tüm insanların, hiçbir
ayrım gözetmeksizin, yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu
yaşama hakkına sahip oldukları vurgulanıyor.
Bu yıl 10 Aralık “İnsan Hakları Günü” nde ülkemizde düzenlenen
etkinliklerinden biri de, Çiğli(İzmir) Belediyesi tarafından düzenlenen, “Yerel
Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı” idi. Yerel
yönetimlerle ilgili bu ve benzeri faaliyetlerde; ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının
yanı sıra, İzmir Belediyelerinin Engelli Hizmetleri Birimleri, Baro ve Odaların
temsilcileri katıldı. Engelli bireylerin sorunlarının temel bir ayrımcılık sorunu
olarak ele alındığı Çalıştay’da, Çiğli’nin engelli bireylerle ilgili politikasını
oluşturacak çalışmalar yapıldı.
Engellilerin, farklı ülkeler ve sosyal kültürel ortamlarda yaşıyor
olmalarına karşın, yaşama katılım mücadelesinde karşı karşıya kaldıkları en
büyük sorunun ayrımcılık ve dışlanmak olduğuna değinen Çiğli Belediye
Başkan Yardımcısı Barboros Kiriş; engellilerin haklarını ve özgürlüklerini
tanımlarken ayrımcılık konusuna ayrıca önem verilmesi gereğine işaret etti.
Kiriş engellilerin kimseden empati, hoşgörü, lütuf, sevgi veya kardeşlik
beklemediklerini; tek taleplerinin kanun önünde eşitlik ilkesinin hayata
geçirilmesi olduğunu ifade etti. Çalıştayda söz alan Engelli Hakları Aktivisti
Bahar Yavuz ise engellilik dediğimiz kavramın yüzyıllardır insanları
nitelendirmek için kullanılmış bir sözcük olduğunu ve yıllar içinde üzerine
farklı anlamlar yüklenmiş bulunduğunu söyledi.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün açılış konuşması ile
başlayan Çalıştay’da; “Hak Temelli Yaklaşım”, “Türkiye’de Engellilik
Politikası” ve “Engelliler ve Yerel Yönetimler” başlıklı sunumlar
gerçekleştirildi. Ardından da, yuvarlak masalar etrafında toplanan çalışma
gruplarında, katılımcıların yerel yönetimlerde hak temelli engellilik politikasına
ait önerileri paylaşıldı. Çiğli Belediyesi’nin 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü
düzenlediği “Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı”
ile anmış oluşunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Engelli bireylerin tüm
diğer bireylerle eşit haklara sahip olduklarının böyle özel bir günde yinelenmiş
oluşu sevindirici bir durum. Umarım, engelliliğin toplumsal düzenlemelerin ve
sunulan hizmetlerin bazı bireyleri dışarıda bırakması nedeniyle ortaya çıkan bir
durum olduğunun daha geniş kitlelerce benimseneceği günler çok uzakta
değildir... Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile.. Bu
yazının hazırlanmasında BM Türkiye web sitesi ile Çiğli Belediyesi Basın
Bülteninden yararlanılmıştır(17 Aralık 2019).
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ÇİFTÇİYİ KORU TARIMI KURTAR!
Türkiye’de çiftçiler her geçen gün güç kaybediyor. Belediyelerin
denetimi altında açılacak üretici pazarlarıyla hem çiftçi kazanacak, hem de
tüketici daha sağlıklı gıdaya ulaşabilecektir. Ekolojik bir gelecek içinsen de
belediyenden talep et, şehrinde üretici pazarları açılsın ve yaygınlaşsın!
SAYILARLA TÜRKİYE’DE TARIM
Geçmişte tarım ülkesi olan Türkiye’de artık temel gıda ihtyaçları bile
ithal ediliyor. TÜİK verilerine göre tarım alanları 2001-2018 arasında %12
azaldı. 2018 yılında buğday ithalatı %32 arttı. 1970’te tarımsal istihdamın
toplam istihdama oranı %65 iken bugün bu oran%7’ye kadar geriledi.
BÜYÜK ŞİRKETLERE KARŞI KÜÇÜK ÜRETİCİ
Tekelleşen büyük tarım şirketleri yerel üreticinin gücünü kırıyor, fiyat
egemenliği kurarak üreticiden ucuza alıp tüketiciye pahalıya satıyorlar.
Topraktan sofaramıza gelene kadar pek çokkez el değiştiren ürünler hem
üreticinin az kazandığı hem de tüketicinin pahalıya gıdaya ulaştığı bir
denklemel sonuçlanıyor.
Böylece çiftçiler ekolojik tarımın temel
prensiplerinden biri olan gıda egemenliğini yitiriyorlar ve yerel, mevsiminde ve
sağlıklı gıda üretimi her geçen gün azalıyor.
ÜRETİCİ PAZARI NEDİR? BELEDİYELERİN ROLÜ NEDİR?
Şehirlerde yaygın olarak karşılaştığımız pazarlar semt pazarı olarak
biliniyor. Semt pazarında aracılar yer alabilir ya da hallerden ürün alıp pazarda
satış yapılabilirken üretici pazarında sadece üreticiler satış yapabiliyor. Yani
üretici pazarında doğrudan çiftçiler kazanıyor. Tüketiciler ise daha sağlıklı ve
taze ve daha uygun bir fiyat politikasıyla güvence kazanıyor. Üretici
pazarlarının kurulması ve korunması ile denetlenmesi yasalara göre
belediyelerin sorumluluğu altındadır. Dolayısıyla yerel yönetimlere çok çok
önemli görevler düşüyor. Üreticilerin organize edilmesi, naklie konusunda
planlama yapılması ve Pazar yerlerinin altyapılarının hazırlanması bu nedenle
belediyeler yani yerel yönetimlerce yürütülebilmelidir.
EKOLOJİK BİR GELECEK İÇİN ÜRETİCİ PAZARI
Ekolojik tarım modeli gıda tedarikini şirketlerin değil, üretici ve
tüketicilerin kontrol ettiği bir dünyayı destekliyor. Bu, iklim kriziyle mücadele
etmek için de çok önemli. Çiftçiyi korumak ve tarımın yeniden kalkınması için
şimdi sen de belediyenden üretici pazarı talep et, imza ver ve hepsinden de
önemli örgütlü hale gelin ki “gıda güvenliği” ve “fiyat istikrarına” kavuş!



(Çiftçiyi Koru Tarımı Kurtar - Greenpeace Akdeniz Türkiye; https://www.greenpeace.org ›
harekete-gec › ciftciyi-koru-tarimi-kurtar..verileri dikkat çekici olarak görülmektedir.).
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI SON GÜNLERİN EN ÇOK
TARTIŞILAN PROJESİ KANAL İSTANBUL'LA İLGİLİ
AÇIKLAMALAR YAPTI..
Mehmet Cahit TURHAN
KANAL İSTANBUL PROJESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakan Turhan, Kanal İstanbul projesi için ilk kazmanın 2020 yılı içinde
vurulacağını belirtti. Türkiye'nin son dönemdeki tek gündemi Kanal İstanbul...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mega projelerinden biri olan Kanal
İstanbul, muhalefet cephesinde tepkilere neden oldu. CHP, HDP ve Saadet
Partisi Kanal İstanbul'un yapılmaması için farklı fikirler ortaya attı. CHP,
projeyi cinayet olarak nitelendirdi. HDP, projenin İstanbul halkına sorulmasını
istedi. Saadet Partisi ise devletin buraya harcayacağı paranın haram olacağını
savundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, mega projeyle
ilgili çok önemli bir açıklama yaptı.
ÖNÜMÜZDEKİ YIL KAZMAYI VURACAĞIZ
Bakan Turhan, "Bugüne kadar bu konularda önemli mesafeler aldığımız
ortada. Tabiri caizse ezberleri bozduk, hayalleri gerçek yaptık. Hayallerin
gerçek olması herkesi sevindirirken, ezberleri bozulanlardan bugüne kadar çok
da iyi şeyler duymadık.
Bunu çok da önemsemiyoruz açıkçası. Çünkü biliyoruz ki önyargıları,
ezberleri bozmak, atomu parçalamaktan daha zor. Ama olayın bir de şu yönü
var.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
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İSTANBUL’UN TÜM HAZIRLIKLARI BİTMEK ÜZERE
Hayata ezberleri üzerinden bakanlar, dünya ölçeğinde ses getiren her
projemizi, her eserimizi engelleme girişiminden de geri durmadılar.
Marmaray’da bunu gördük.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde, İstanbul Havalimanında bunları
gördük. Şimdi de Kanal İstanbul projemizde bunu görüyoruz. Biliyorsunuz,
İstanbul Boğazı’na alternatif sağlayacak mal ve can güvenliğinin teminatı
olacak Kanal İstanbul’un tüm hazırlıkları bitmek üzere, inşallah önümüzdeki yıl
yakında kazmayı vuracağız.
DEPREMİ TETİKLERMİŞ DİYENLER TAM BİR KARA MİZAH
UYGULUYORLAR!
Ancak ezberciler yine sahnede. Kanal İstanbul olursa, ‘şöyle sakıncaları
var, deprem olur, şu olur, böyle zarar görür’ Bu gibi söylemlere kulak
asmıyoruz. İşi, depremle irtibatlandıranlar ‘Kanal İstanbul deprem hatlarını
tetiklermiş’ diyenler, tam bir kara mizah uyguluyorlar. Bir kısmının derdi çok
daha başka, dertleri aslında samimi eleştiri değil. Dertleri siyasi prim elde
etmektir.
UFKUNUZU GENİŞLETMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Geçmişte, bunun birçok örneğini gördük. Siyaset ufukları da pratikleri
de AK Parti hükümetlerinin eserlerini kötülemek üzerine kurulu, bunlar ne
derse desinler, biz işimize bakacağız. İşimiz, milletimizin aşını çoğaltmak,
yollarını aydınlatmak, yarınlarına güvenle çıkmasını sağlamaktır. Yapacak çok
işimiz var. Hep birlikte bunları gerçekleştireceğiz inşallah. İnşaat sanayi bizim
dönemimizde altın çağını yaşadı, yaşıyor. Önünüzü açmaya, projeler ortaya,
ufkunuzu genişletmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
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Emre KONGAR

BİLİNÇSİZ SEÇMEN SORUNU!
Azgelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde uygulanmak istenen
Demokratik Rejim’in önündeki en büyük engel seçmenlerin kendi oyları
hakkındaki bilinçsizliğidir: Bu tür ülkelerde seçmenler hem feodal ilişkilerle
bağlı oldukları aşiretin, tarikatın, ağanın, şeyhin, şıhın isteklerine göre oy
kullanırlar... Hem de henüz din/tarım toplumlarının “kadercilik anlayışından”
kurtulamadıkları için, eleştirdikleri konularda yönetenleri sorumlu tutarak
değiştirmek yerine, kanaatkâr bir biçimde, “Büyüklerimiz daha iyi bilir” der,
“kaderlerine” razı olur, yaşadıkları sorunlara boyun eğerler! CHP yönetimi ve
milletvekilleri, iyice rayından çıkarılmış olan Demokratik Rejimi yeniden işler
hale sokmak için gerçekten canhıraş bir biçimde çalışıyorlar. Ama el konulmuş
olan medya bunları yansıtmadığı için seçmenlerin pek haberi olmuyor.
Geçenlerde ben de böyle bir örneği, şaşırarak, CHP milletvekili Engin
Özkoç’dan öğrendim:
1) Sakarya’da Şubat 2015 Valilik brifing raporunda “Depreme dayanıklı
olmayan 60 okul binasından 21 binanın yıkılıp yeniden yapılması, 39’unun da
güçlendirilmesi gerekmektedir. İlimizin depremsellik bakımından taşıdığı risk
dikkate alınarak bu okulların güvenli hale getirilmesi için Milli Eğitim
Bakanlığı’ndan 135.899.092,82 TL ödenek tahsisi istenilmiştir” ifadesi yer alır.
2) CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Sakarya Valisi ve Milli
Eğitim Bakanı ile görüşerek “Bu sorunu çözün. Ben açıklarsam halk huzursuz
olur. İşbirliği yapalım: çözümü ortaya koyun ve çözüm yoluyla birlikte
kamuoyunu siz bilgilendirin” der ve “Çözeceğiz” yanıtını alır.
3) Konuya ilişkin hiçbir adım atılmadığı halde; Ocak 2016 tarihli Valilik
brifing raporunda, ilgili bölüm çıkarılır.
4) Yaptığı temaslar üzerine çözüm oluşturamayan Özkoç, 25 Nisan
2016’da bir basın toplantısı yaparak süreci anlatır, okulların risk altında
olduğunu açıklar.
5) Dönemin Valisi 9 Mayıs 2016 tarihinde, bir gazetecisinin sorusu
üzerine 21 okul ile ilgili bilgiyi teyit eder nitelikte bir açıklama yapar, “23 tane
okulun projeleri hazırlanıyor, ihale hazırlıkları yapılıyor. İnşallah 23 okulu da
ihale ettiğimiz zaman 21 okulun ortaya çıkardığı boşluğu kapatacağız” der.
6) Özkoç’un dönemin Milli Eğitim Bakanına yönelttiği yazılı soru
önergesi de 1 Temmuz 2016’da yanıtlanır. Bakan, 23 okulun ihale
hazırlıklarının devam ettiğini bildirir.
7) Bilgiler bir süre sonra karartılmak istenir; okullar açıklanmaz, resmi
ağızlardan farklı rakamlar, veriler telaffuz edilir.



ekongar@cumhuriyet.com.tr; 09 Ocak 2020 Perşembe
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8) Engin Özkoç seçmenleriyle ilişkiyi sürdürebilmek için özel olarak
bürolar açmış ve gelen bütün talepleri yakından izleyen, yanıtlayan bir
milletvekilidir.
Bu konuyu sürekli olarak Meclis’te ve Sakarya kamuoyunun gündeminde
tuttuğu halde: Okulların adının ne olduğu, nasıl bir çalışma yürütüldüğü
konularında (yereldeki bazı gazeteciler dışında).
Evlatlarının can güvenliği ile ilgili olmasına rağmen: Anne-babaların bir
takibi, Özkoç’a gelen bir tepki, bir soru veya aktarılan bir kaygı yoktur! Sevgili
okurlarım, gecekondularda ve kentlerde yaptığım bütün aile araştırmaları
Türkiye’de ailelerin en önemli hedeflerinin çocuklarının eğitimi olduğunu
göstermiştir. Peki, o zaman milyonlarca evladımızın geleceğini karartan ÖSYM
sorularının çalınmasından...
Yuva çağındaki çocuklarımız dâhil, evlatlarımızın kör karanlıkta,
gözlerini ovuştura ovuştura okula yollanmasına yol açan saat değişikliğinden
sorumlu olanlardan... Niçin hesap sorulmuyor? Türkiye’de kaç AKP’li
seçmenin çocuğu ÖSYM mağduru oldu? AKP’lilerin çocukları kör karanlıkta
okula yollanmıyor mu? Sakarya’da veliler, evlatlarının can güvenliğinden kaygı
duymuyorlar mı? Aslında gerçek demokratik rejimlerde kısacası gerçekten
işleyen birey ve kurumlarda yaşanan Demokrasilerde seçmenler, iktidarın kölesi
değil, aslında değer açısından efendisidirler! Çünkü onları seçenler
seçmenlerdir.
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MERAL AKŞENER'İN KANAL İSTANBUL YORUMU: İMAMOĞLU
KAZANDI DİYE DERS VERİYORLAR

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kanal İstanbul
Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Akşener kanal projesine karşı
olduğunu bir kez daha yineleyerek, 'Ekrem İmamoğlu seçimi iki kere
kazandı. Bu proje İstanbullulara ders verme niteliğindedir. dedi. Kanal
İstanbul'a daha önce yaptığı değerlendirmelerle karşı olduğu bilinen Akşener'in
çalıştayda yaptığı konuşması Kanal İstanbul tavrını korudu.
Akşener'in açıklamalarından öne şöyle; Kanal İstanbul'un üzerinde 9 yıl
durulmadı. Bugün neden bir anda önümüze serildi anlamak mümkün değil.
Herhangi bilim insanlarıyla tartışılmış mı hayır.
'İSTANBULLULARA DERS VERME NİTELİĞİDİR'
Ecdad, ecdad diyenler açısından, Kanal İstanbul Fatih Sultan Mehmet'in
vasiyetine uygun mu ? Hayır. Bunlar niye oluyor biliyor musunuz? İstanbullu
21 martta Ekrem Başkanı seçtiğiniz için. Beyefendinin sinirini bozdunuz. 23
Haziran'da bütün İstanbulluyu 804 bin oy farklıya Ekrem İmamoğlu'nu
yeniden seçti. Beyefendinin sinirini iki kere bozdunuz. Bu proje İstanbullulara
ders verme niteliğidir.

Bu İstanbulluyu cezalandırmaktır. Bu ben bu ülkenin her şeyiyim diyen
bir bakış açısının tezahürüdür. Bu güç benim elimde canım isterse herkesin
kafasına o çekici vururum demenin tezahürüdür.
20 milyar Doların üstünde bir para harcanacağı söyleniyor Kanal
İstanbul'un. Bununla GAP tamamlanabilir, Konya Ovası sulanabilir.
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AHMET DAVUTOĞLU CEPHESİNDEN AKILLARA ZİYAN KANAL
İSTANBUL İDDİASI
Ayhan Sefer ÜSTÜN
Ahmet Davutoğlu'nun genel başkan olduğu Gelecek Partisi'nin yönetim
kurulunda yer alan Ayhan Sefer Üstün, son günlerde siyasetin tartışma konusu
haline gelen 'Kanal İstanbul Projesi' ile ilgili gülünç iddialarda bulundu. Üstün,
sosyal medya hesabı aracılığıyla 'Kanal İstanbul' ile ilgili yaptığı paylaşımda
Kanal İstanbul ile kıyıların Çin’e peşkeş çekileceğini ve İngiliz mahkemelerinin
yetkili olduğu ihaleler yapılacağını iddia etti. Üstün, "Gençler iş, aş beklerken,
Kanal İstanbul, ya zalim Çin’e kıyılarda limanlar, araziler verilerek ya da
yandaş şirketlere, bedeli ve artışı dolarla, ülkeyi uzun yıllar ipotek altına alacak,
ihtilaf çıktığında da İngiliz mahkemelerinin yetkili olduğu ihaleler üzerinden
yapılacak" ifadelerini kullandı.
İddialarına mantıklı bir gerekçe getirmeyen ve her hangi belge de
gösteremeyen Üstün’ün iddiaları komik bulundu. Gençler iş, aş beklerken;
Kanal İstanbul gibi ayağı yere basmayan ve ülkemizin aleyhine sonuçlar
doğurabilecek konuların başında gelmektedir. Bu bağlamda farklı iki yaklaşımı
ileri sürmektedirler.
- Ya zalim Çin’e kıyılarda limanlar, araziler verilecek; -Ya da Yandaş
Şirketlere, bedeli ve artışı dolarla, ülkeyi uzun yıllar ipotek altına alacaktır.
İhtilaf çıktığında ise İngiliz Mahkemelerinin yetkili olduğu ihaleler üzerinden
yapılacaktır. Şeklinde farklı bir ülkeyi işaret ederek tehlikeli bir süreç olarak
ülkemiz aleyhine doğabilecek sonuçlara dikkat çekmektedirler.
PROFESÖR. Dr. CEMAL SAYDAM KANAL İSTANBUL
PROJESİ ÇED RAPORU İÇİN FELAKET DEDİ!
Profesör Cemal Saydam: Kanal İstanbul ÇED Raporu Tam Bir Felaket
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Kanal İstanbul ÇED
raporu gündeme bomba gibi düştü. 1500 sayfadan oluşan ÇED raporu için bir
değerlendirmede Prof. Cemal Saydam'dan geldi. 24 Aralık 2019 Salı 10:23
Toplamda 1595 sayfadan oluşan Kanal İstanbul projesi hakkında son
değerlendirme Prof. Cemal Saydam tarafından yapıldı.
Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olan Kanal İstanbul projesi
hakkında açıklamada bulunan Profesör Cemal Saydam “Bu rapor bilimsel
anlamda felakettir. İki denizi birleştiriyorlar bir tane Türkiye’nin medarı iftiharı
olan deniz bilimciye sormuyorlar. Gelir kaleminin birinci sırasında gayrimenkul
geliri var. O zaman gitsinler emlak bürosuyla tartışsınlar" diyerek raporu
eleştirdi.



Bkz. @AyhanSeferUSTÜN// 22 Ara 2019.
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TEMEL KARAMOLLAOĞLU KANAL İSTANBUL'A ESTİ
GÜRLEDİ! KİMSE ONLARA BENZETEMEZ
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son dönemin en çok
tartışılan konularından Kanal İstanbul projesini adeta yerden yere vurdu.
Karamollaoğlu ''Bu proje yanlış yatırım" dedi.
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, hükümetin kararlı bir şekilde
yapacağız dediği Kanal İstanbul'a tepkisini her fırsatta dile getiriyor.
Karamollaoğlu son olarak Bilecik İl Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi'ne
katıldığı konuşmasında Kanal İstanbul'a sert eleştiriler getirdi. Karamollaoğlu
projenin yanlış yatırım olduğunu öne sürdü.
Karamollaoğlu, "Dünyanın neresine giderseniz gidin kimse burayı
Süveyş Kanalı'na, Panama Kanalı'na benzetemez" dedi.
"BURADA BAŞKA RANT VAR''
Karamollaoğlu, "Yapacağız deniyor. Yaparsınız, devlet size eğer
önümüzdeki 5-10 sene daha imkân verirse bunu da belli bir noktaya
getirebilirsiniz. Ama bilin ki bu çare etmez, çare olmaz. Dünyanın neresine
giderseniz gidin kimseye burayı Süveyş Kanalı'na, Panama Kanalı'na
benzetemez. Bir tarafta Rusya, Bulgaristan, Romanya öbür tarafta ise bütün
dünya var. Zaten Rusya üzerinden boru hatlarıyla doğalgaz ve petrol gidiyor.
Karadeniz'i kim kullanacak, niye kullanacak? Hem Panama Kanalı'nın hem
Süveyş Kanalı'nın kullanılmaması durumunda 1500-2000 kilometre yol
katetmesi gerekiyor gemilerin. Bunlar doğru değil, bunlar yanlış yatırımlar.
Ama dönmezler çünkü burada başka bir rant var. Zaman içinde onlarda
meydana gelecek" diye konuştu.
"HIZLI TRENE, KÖPRÜLERE KARŞI DEĞİLİZ''
Bugüne kadar uygulanan ekonomik politikaların kökünden yanlış
olduğunu savunan Karamollaoğlu, "Hata ediyorsunuz, biz ne köprüye karşıyız,
ne hızlı trene karşıyız, ne de yola karşıyız. Biz bunların üretimde önce
yapılmasına, borçla yapılmasına karşıyız. Siz önce fabrikalarınızı kurun
ülkedeki işsizliğe bir çözüm bulun ülkeyi güçlendirin oradan kazandığınız
parayla da istersen 3 tane köprü daha kur. Bugün 27 bin kilometre duble yol
yapılım, onu istersen 40 bin kilometreye çıkar. O zaman bunu yap kimse karşı
çıkmaz. Mühim olan kendi paranla yapabilmektir. Mühim olan o hizmetin halka
bedava verilebilmesidir. Siz vatandaşa hizmet etmiyorsunuz ki sadece imkanı
olanlara hizmet ediyorsunuz." dedi. Asgari ücretin de enflasyonun üzerinde bir
değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, sözlerini
şöyle devam etti: Biz söyledik. Asgari ücret bugün hala açlık sınırındadır. Birde
yoksulluk sınırı var, oda yoksulluk sınırının 3 misli maalesef.
Mesele adalet meselesidir, sosyal adalet meselesi. Erbakan hoca bir
senede yüzde 130 zam verdi. Biz öyle yapalım demiyoruz ki, enflasyonun
üstünde ister yüzde 7, ister yüzde 10 ona da gücüm yetmez diyorsan yüzde 5
zam ver. Yüzde 7 zam versen, senede 10 yılda iki misline çıkar. Yani bundan 10
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sene önce bugünkü hükümet çalışan insana enflasyonun üstünde yüzde 7 zam
vermiş olsaydı, bugün 2 bin lira değil, 4 bin lirayı konuşuyor olacaktık.
FAİK ÖZTRAK'TAN OLAY KANAL İSTANBUL ÇIKIŞI!
İKTİDARA GELDİĞİMİZDE ÖDEMEYECEĞİZ
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik
Öztrak, son dönemin en çok tartışılan konusu Kanal İstanbul'un yapımı için
alınan kredileri iktidara geldiklerinde ödemeyeceklerini söyledi. Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın, ÇED raporunun tamamlanmak üzere olduğunu
ve önümüzdeki yıl ilk kazma vurulacak dediği Kanal İstanbul Türkiye'nin
gündemine yeniden oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kim ne
derse desin yapacağız' şeklindeki açıklamalarıyla gitgide daha da
alevlenen Kanal İstanbul tartışmasına son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik ÖZTRAK da katıldı.
'PROJE DAHİ DEMEK İSTEMİYORUM'
CNN Türk'te Hakan Çelik'in programına katılan Öztrak Kanal İstanbul
projesine ilişkin, "Kanal İstanbul bir ucube. Proje dahi demek istemiyorum. Bir
çevre faciasına yol açacak, İstanbul’u susuz bırakacak, depremi tetikleyecek
gerçekten büyük bir sıkıntı. Bu konu tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor. Türkiye’nin
Boğazlar’daki egemenliği çok zor elde edilmiştir. Lozan’dan sonra Montrö
Sözleşmesi yapılmıştı, bunun yeniden tartışılmaya açılacağına dair çok ciddi
iddialar vardır. Kanal İstanbul tam bir felakettir" dedi. Öztrak, şöyle devam etti;
"Dünyada bugün durgunluk var, alt yapı yatırımları da durdurulmuş
vaziyette. Dünyanın her yerinde çok büyük iş makineleri atıl olarak duruyor. Bu
iş makinelerinin sahipleri iş yapabilmek için oradan oraya koşturuyorlar. Böyle
bir ucube için makinelerin kullanılması halinde biz iktidara geldiğimizde
parasını ödemeyiz.
CHP bundan sonraki seçimde ittifaklarla birlikte iktidara gelecek partidir.
Bu kredileri geri ödemeyiz, müteahhitlerin alacaklarını da ödemeyiz. Çok açık
ve net söylüyorum ki ileride bu işler dava konusu olursa ‘Daha önce bunlar
söylendi, siz bunu bile bile bu işe girdiniz’ denilsin diye söylüyorum.
Kanal İstanbul demek, en büyük dertlerdendir bu, 50 yıllık hafriyat
demek. Ortaya çıkacak hafriyat tam bir muamma. Bunun ulaştırma uzmanları
simülasyonunu bile yapamaz. Filmde kamyonlar bile birbirine çarpar. Marmara
gibi Karadeniz girişinde de liman kurulacak. Allah'ın lütfu denizi dolduracağız.
Çıkan hafriyat Güngören, Bağcılar, Esenler'deki kıymetli hemşehrilerim
duysun. Bir anda o alanın 30 metre yukarı çıktığını düşünsün. Bu kadar büyük
bir faciadan bahsediyoruz. İstanbul trafiğine 10 bin hafriyat kamyonu daha
katılmış olacak. 3.4 milyon daha yeni yolculuk oluşacak İstanbul trafiğinde. Bu
da en az trafiğin yüzde 10 artması demek.
NÜFUS PATLAYACAK
Kanal İstanbul demek İstanbul’a 1.2 milyonluk yeni nüfus demek. Bunu
ben demiyorum onların raporları diyor. Bu bununla kalmaz diyorum,
İstanbul’da bir milyon dedikleri yer üç milyon oldu. Ben dedim en az iki milyon
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bu rakam ama arkadaşlarım beni dinlemediler, bu rakamı yazdılar. Altı tane
Beşiktaş demek oluyor bu. Bu büyüklükteki bir bölgeyi oraya yerleştireceğiz
demek. Bu şehirde bir milyonun üzerinde de konut stoku var ha.
Tüm Marmara bir zaman Haliç’in koktuğu gibi kokacak. Silivri’de
yazlığı olanlar, Beylikdüzü, Bakırköy’de Maltepe’de Kartal’da, Yalova’da
yani tüm Marmara’dan yararlanan milyonlarca insan bundan etkilenecek.
MEZARLIKLAR TAŞINACAK
– Kanal İstanbul demek maneviyatı yok etmek demek. Mezarlıklar
Müdürlüğü’nün raporuna göre mezarlıklar proje alanında kalıyor. Bu
coğrafyada ölüye bile rahat vermiyorsunuz. ÇED inceleme alanında kalan
mezarlıklar var. Arnavutköy, Küçükçekmece, Başakşehirde pek çok mezarın
taşınmasını mecbur kalınabilir. Yapmayın bu zulmü. Yazıktır.”
Kanal İstanbul demek 82 milyonun sırtına en az 110 milyar liralık vergi
bindirmek demektir. Ben onu iki ile çarparım yanılmam. Kanaldaki
taşınmazların bulunduğu alan imara açılırsa 1450 kamulaştırmasız el atma
davasıyla karşı karşıyayız.
Buradan çıkacak mali yük DSİ tarafından karşılanamayacak
boyuttadır. Özel şahıslara ait kamulaştırma bedelleri bile milletin sırtına
yüklenecek. Bu laf ortaya atıldıktan sonra oradaki arsa manipülasyonları da
ayrı bir boyut.
"PROJE, MONTRÖ RÜYASI GÖRMEK DEMEK"
Bu proje Monrö rüyası görmek demek. Gelelim meşhur Montrö'ye.
Öncelikle Anayasamızın 90 maddesine göre uluslararası sözleşmeler kanun
hükmünde. Denizsel ve karasal etkiler bizi 7 uluslararası sözleşme ile de
bağlıyor. Dünyanın en önemli barışa dönük aktörüyüz. Biz bu coğrafyanın
barışa dönük teminatıyız. Kimse bizim bu eksenimizi başka yöne kaydırmaya
çalışmasın. Montrö Sözleşmesi anlatıldığı gibi olumsuz değil. Türkiye'yi ve
diğer Karadeniz kıyısı ülkeleri koruyan bir sözleşme. Anlaşma sayesinde
neredeyse 90 yıldır Karadeniz bir barış denizidir. Karadeniz'de kıyısı olmayan
ülkelerin gemileri Karadeniz'de en fazla 21 gün kalır. Kanal İstanbul açıldığında
bu koruma kalkanının ortadan kalkması söz konusu. Sözleşmenin 2. maddesine
göre gemiler, Kanal İstanbul'dan geçişe de zorlanamaz. Kanal ile Türkiye para
kazanacak savı uluslararası hukuk karşısında da geçersizdir, hayaldir. Siz rüya
görebiliyorsunuz ama bizim işimiz gerçeklerle.
"Yalıya gelip biri çarpacak dediğim zaman aklıma hep Hekimbaşı Salih
Efendi geliyordu. Çünkü eski ve çok orijinal bir yalı. İçinde de bir hayli
kıymetli eşyalar varmış. Eski yalılar çok sahip değiştirmiştir, bu öyle değil. Eski
bir aile, çünkü mütemadiyen el değiştirmeyen yalılardan biri, gün geçirmişlerin
elinde. Bunun gibi ibretlik bir örnek de Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı. Tamir
edilen çok güzel yalılar var ama hep aklıma bunlar geliyor. Tedbir almak lazım
insanlar yaşıyor orada" diye konuşan Ortaylı, Kanal İstanbul'un gerekli
olduğuna dikkat çekmişti. Ortaylı o zaman şu ifadeleri kullanmıştı: "Boğaz
geçişini hükümet söyledi diye bazıları alerji duyuyor. Ben bunu anlamıyorum.
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Bu lazım mı değil mi, olur mu, olmaz mı? Bunun raporu verilsin. Böyle bir
ikinci kanalın lazım olduğu görülüyor.
Türkiye ve dünya jeolojisini çok iyi bilen Prof. Dr. Celal Şengör buna
taraftar. Bu projeye karşı ciddi bir şey yazılması lazımdır. İlmi şeylerle dolu
değil, sadece halka açık anlatılabilir bir rapor gerekiyor. Böyle bir şey
yazılmıyor, sözlü bir edebiyattır gidiyor. Yok sular karışır, yok bilmem ne olur.
Peki, o zaman bir yazın. Mesela kanal çok geniş tutuluyor. Hakikaten neden
geniş tutuluyor? Onu bir sorgulasınlar. Artık iş yalıdan çıktı. Bundan sonra
boğazda seyr-ü sefa halinde işine gücüne gidip gelen insanlar, çoluk-çocuk var.
Bu kadar lakayt kalıp sonra 'su kirlenir' diyorlar. Kirlenecekse onu da lütfen
izah etsinler. Bu işte görevli uzmanlar ve hükümet bence kamuoyunu
bilgilendirmiyor. Bazı meslek grupları maalesef 17 Ağustos depreminden beri
çok iyi imtihan vermediler. İçlerinde konuşan, uyaran ve rapor verenler olduğu
gibi bunu ticaret vasıtası haline getirenler de oldu. Bütün ilgili odaları göreve
davet etmek hakkımız."
"MONTRÖ'YÜ DEĞİŞTİRMEK KOLAY DEĞİL"
Transit gemi geçişlerinde Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden kaynaklanan
sorunlar olduğunu belirten Ortaylı, Montrö'yü değiştirmenin kolay olmadığını
şöyle vurgulamıştı:" Akdeniz'de bir sürü ucuz şirketin elinde sayısız gemi var.
Bunlar takip edilemiyor. Biz boğazlardayız ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne
göre boğazdan geçen gemilerin kılavuz alma mecburiyeti bile yok. Oysa bunlar
çok kontrole muhtaç geçişler. Mesela bu gemide anlaşılan hiçbir şekilde teknik
donanım, teknisyen donanımı falan yok. İki yakada 20 milyona yakın insan
yaşıyor ve kıtalar arası gidip geliyor. İstanbullular denizi kullanmak zorundalar
artık ve gittikçe yoğunlukla kullanıyorlar. Beykoz, Yeniköy gibi bir sürü hat
çıktı. Bu nedenle artık küçük gemilerin hayatı bunlar yüzünden tehlikede.
Bunlar son derece başıboş, dikkatsiz ve personeli üzerine hiç iyi şeyler
düşünemeyeceğimiz gemiler. Sintine bırakıyorlar ve çöp döküyorlar. Boğazın
ekolojisini değiştiriyorlar. İstanbul'un yakın gelecekte bunlarla baş etmesi
mümkün değil. İlla felaket beklemeyelim"
KANAL İSTANBUL YAPILMALI MI? CELAL ŞENGÖR NE DEMİŞTİ?
İBB Başkanı İmamoğlu'nun ısrarla karşı çıktığı Kanal İstanbul
yapılmalı mı? Prof. İlber Ortaylı ve Prof. Celal Şengör'ün daha önceki
açıklamaları ortaya çıktı( 01 Aralık 2019).
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal
İstanbul'un yapılmasına ısrarla karşı çıkıyor. Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber
Ortaylı'nın, Kanal İstanbul'un yapılmasını destekleyen daha önceki açıklamaları
sosyal medyada geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı.
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Bugün de, İmamoğlu'nun "Emrinizdeyiz" dediği Prof. Dr. Celal
Şengör'ün, Çılgın projeyi destekleyen açıklaması yeniden hatırlatıldı. Şengör,
Kanal İstanbul'un İstanbul'da deprem riskini artıracağı iddialarına karşı o
günlerde yaptığı açıklamada, böyle bir durum mevzu bahis değil demişti.
Şengör ayrıca Kanal İstanbul için gösterilen yerin en uygun hat olduğunu ifade
etmişti. Kanal İstanbul yapılmalı mı?
İBB Başkanı İmamoğlu ısrarla karşı çıkılıyor. Bu hafta İlber Ortaylı’nın
daha önceki açıklamaları yayınlanmıştı. Bugün de, İmamoğlu’nun emrinizdeyiz
dediği Celal Şengör’ün, Çılgın projeyi destekleyen açıklaması yeniden
hatırlatıldı..
Kanal İstanbul yapılmalı mı? İBB Başkanı İmamoğlu ısrarla karşı
çıkıyor. Bu hafta İ. Ortaylı’nın daha önceki açıklamaları yayınlanmıştı. Bugün
de Celal Şengör’ün emrindeyiz. ( 1. Aralık 2019) Ülke bu durumu kaldıramaz
sanki her sene cari fazla veriyoruz iken getirim yani rant işi yapılıyor.
Kanal İstanbul deniz yolunu kısaltıyor mu daha güvenli hale mi
alıyorsunuz. Olay yalnızca jeolojik değil. Çok boyutu var. Örneğin deniz
bilimciler karşı. Çünkü Karadeniz ve Marmara’nın suyu farklıdır.
Boğaz alt ve üst akıntılarla bunu dengeliyor. Ancak birkaç yüz metre
derinlikteki kanalda bu dengelenemez. Marmara denizi ve yer altı suları
olumsuz etkilenebilir. Bence ona harcanacak para ile Doğu’da yatırım yapıp iç
göç önlenmeli.
İstanbul daha fazlasını kaldıramaz diye düşünüyorum. Atatürk neden
ordular ilk hedefiniz Akdeniz İleri dedi. Coğrafyası zayıf mıydı? Keşke bir şey
yazmadan önce araştırsanız!. Ha bu arada videodakini de hiç sevmem(Nermin
Akdoğan,@memurlarnet).
İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NUN KANAL İSTANBUL
İÇİN ÇOK TARTIŞILACAK İDDİALARI
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beklenen
Kanal İstanbul açıklamasını yaptı. İmamoğlu "Kanal İstanbul bir ihanet projesi
değil, bir cinayet projesidir" diyerek çok tartışılacak iddialarda bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İMAMOĞLU Kanal İstanbul'la ilgili yaptığı
açıklamaya "Ya İstanbul ya Kanal" diyerek başladı. Ardından maddeler halinde
Kanal İstanbul'un ne anlama geldiğini açıklayan İmamoğlu en büyük tehlikenin
Terkos Gölü'ne karışacak tuzlu su olduğunu söyledi. Projenin maddi anlamda da
İBB'ye büyük maliyet yükleyeceğini söyleyen İmamoğlu, "Milletin sırtına ne
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için bu yükleri yükleme çabası içindeler. Belediyeye 35 milyarlık maliyet
yüklemek demek." diye konuştu.
Ekrem İmamoğlu İBB olarak Kanal İstanbul protokolünden çekildiklerini
açıklamasının ardından polemik ortaya çıkmıştı. Bakan Kurum meclis kararı
olmadan protokolden çekilemeyeceğini söylemişti. İmamoğlu bugün yaptığı
açıklamada protokolden çekilebileceğini dile getirerek şunu söyledi:
O dönemdeki atanmış belediye başkanı meclis kararı olmadan yetkisiz
bir şekilde protokolü imzalamıştır. İBB başkanı 1 Ekim 2018 de imzaladı. 12
Ekim'de meclis kararı alma yoluna gidildi. İmza hukuksuz ve geçersizdir.
"Bu toplantının hiçbir siyasi amacı yoktur" diyen İmamoğlu'nun
açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
İHANET DEĞİL CİNAYET PROJESİ
- Bu ülkenin geleceğini riske atan bir durumla karşı karşıyayız. İBB
olarak Kanal istanbul protokolünden çekildiğimizi ilan ettim. Kanal İstanbul
ihanet değil cinayet projesi. 16 milyonun varlığına 82 milyonun güvenliğine
yönelik bir felaket projesidir. Ne rant vaadedilmiş olsa da derhal
vazgeçilmelidir.
PROJE SUSUZLUĞA MAHKÛM OLMAK DEMEK
- Kanal İstanbul projesi susuzluğa mahkûm olmak demektir. 8 bin 500
yıldır varolan su kaynaklarını kaybedeceğiz. Devlet Su İşleri ve İSKİ raporları
felaketin boyutlarını tek tek anlatıyor. Terkos Gölü'ne tuzlu su karışacak. Gölün
ebediyen su kaynağı sıfatını yitirecek olması önemli bir ihtimaldir. Sazlıdere
Barajı da tümüyle işlevsiz kalacak.
Kanal İstanbul projesi susuzluğa mahkûm olmak demektir. En büyük
tehlike Terkos Gölü'ne karışacak tuzlu su. Tüm yeraltı sularına ve Terkos
Gölü'ne tuzlu suyun karışacağı aşikâr.
KAYBEDİLEN KAYNAKLARIN TELAFİSİ YOK
- Devlet Su İşleri raporunda çatlaklardan sızacak tuzlu suyun su
kaynaklarına sızacağı belirtiliyor. Kaybedilecek su kaynaklarının alternatifi de
bulunmamaktadır. Geçirgen zeminden dolayı Terkos'a tuzlu su sızacağı kesin.
Buradaki tek tehlike de susuzluk değil. Yeraltı sularını da kaybetme tehlikesi ile
karşı karşıyayız. Stratejik su kaynaklarını kaybedeceğiz karşılığındane alacağız.
Su gitti sükse yapacağız. Kime? Onu da bilmiyoruz. Koca bir hiç alacağız.
DEPREM RİSKİ TETİKLENİYOR
- Kanal İstanbul demek deprem riskini tetiklemek demektir. Cinayet
demenin başka sebebi de deprem önlemi önceliği dururken can kayıpları kapıda
beklerken bunu konuşmak bile cinayettir. Küçükçekmece gölünden fay hattı
geçiyor. Merkezi hükümet bunu değiştirdiğini açıklayabilir. Kanal güzergahı
boyunca yapılacak yapılaşma insanlarımız için risk taşıyor. Deprem bu bölgenin
değiştirilmez gerçeği.
11 kilometreden Kuzey Anadolu Fay hattı, 30 kilometre öteden
Çınarcık fay hattı geçiyor. İnşaatlarla ortaya çıkacak yüklemelerin depremin
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şiddetini artırabileceği belirtiliyor. Bilim insanları hepimizi ikaz ediyor. Göre
göre felakete neden davetiye çıkarıyoruz.
İSTANBUL'UN DOĞASINI KATLETMEK DEMEKTİR
- Kanal İstanbul İstanbul'un doğasını sonsuza kadar katletmek demektir.
Hem de katrilyonlar karcayarak katletmek demektir. Milli ve stratejik su
kaynaklarımızı kurutacaksınız. Çevreye ve ekosisteme zarar vereceksiniz.
Kanalın etrafında dev gökdelenler var. Mecliste etrafında tek bir konut diyenler
var. Bakan şimdi 500 bin kişilik bir akıllı şehirden bahsediyor. 50-60 katlı
binaları çok güzel diye anlatıyorlar. Ticaret alanları lojistik alanlar gelecekmiş.
Yine beton yine beton geliyor!. 1 milyon 150 bin diyorlarsa siz onun altını 2
milyon ile çizin. ÇED raporunu hazırlatanlar bölgedeki yapılaşmadan hiç
bahsetmiyorlar. Bölgede yapılaşma olmayacakmış gibi bir rapor hazırlanmış.
KANAL İSTANBUL İSTANBUL TARİHİNİ TALAN ETMEK
DEMEK
- Bugün İstanbul'un başı doğa ile dertte. Yok, edeceğiniz tarım ve orman
alanları bu şehrin yaşam destek sistemi. Küçükçekmece gölünden Sazlıdere'ye
kadar olan alan su kaynağıdır. Küçükçekmece yarı tuzlu olduğu için deniz
canlılarının üreme sahası. Bu kentin balığından kuşuna, yaban kayvanlarına
sahip çıkmazsak hayatta kalabilir miyiz? Boğazdaki birkaç kazayı referans
gösterip kanalın bitmesiyle Boğaziçi trafiği azaltılacakmış. O da boğazdaki
tarihi dokunun korunmasını sağlayacakmış. Boğaz trafiğinde yıllara göre bir
artış yok. ÇED raporunda kayda değer bir azalış var. 17 milyon metrekarelik sit
alanı etkilenmektedir.
"KANAL İSTANBUL DEMEK GELİR RÜYASI GÖRMEK
DEMEK"
Kanal İstanbul demek gelir rüyası görmek demek. Rüyaya yatıp
koyunları saymak gibi bir şey sanki yapılanlar. Bu konu hassas bir konu.
Devlet, kamu yönetimi, bilimin aklının neresinde kaldığının geldiği en trajik
noktadayız. 'Panama, Süveyş Kanalı yapıldı, orada büyük paralar kazanıldı,
Türkiye kazansın istemiyorsunuz' diyorlar. Panama Kanalı gemilerin yolunu 13
bin kilometre kısaltıyor. Süveşy Kanalı ile Afrika Kıtası'nı dolaşmamış
oluyorsunuz. Ortalama 6 bin kilometre. Kanal İstanbul? Gemiler için yoldan
tasarruf söz konusu değil ki. Hatta aynı mesafedir. Yukarıdan aşağı gelen,
Marmara'dan Karadeniz'e gidip akıntı nedeniyle en az 3-4 saat sürecek.
Boğaz'dan bedava geçmek varken neden Kanal İstanbul'dan geçsin. Hangi akıllı
kaptan buna 'evet' diyecek.
"TEM VE E-5 SIK SIK KAPATILACAK"
Bu İstanbulluları trafikte perişan etmek demektir. Köprülerle tadil
edilmeye çalışılacak ulaşım hatları, yeni ulaşım talepleri demek. İstanbul
adası Trakya'dan ayrılacağı için yeni bağlantı köprüleri demek. Çizgi ile
çizdikleri köprüler inşaatın başlaması ile TEM ve E-5 sık sık trafiğe
kapatılacak. Trafikteki boyut belirsiz, çile. Proje planlanmış olan metro
hatlarını da derinden etkiliyor.
221

Türkbilim Şubat 2020
"İSTANBUL'DA TRAFİĞİN YÜZDE 10 ARTMASI DEMEK"
Kanal İstanbul demek, en büyük dertlerdendir bu, 50 yıllık hafriyat
demek. Ortaya çıkacak hafriyat tam bir muamma. Bunun ulaştırma uzmanları
simülasyonunu bile yapamaz. Filmde kamyonlar bile birbirine çarpar. Marmara
gibi Karadeniz girişinde de liman kurulacak. Allah'ın lütfu denizi dolduracağız.
Çıkan hafriyat Güngören, Bağcılar, Esenler'deki kıymetli hemşehrilerim
duysun. Bir anda o alanın 30 metre yukarı çıktığını düşünsün. Bu kadar büyük
bir faciadan bahsediyoruz. İstanbul trafiğine 10 bin hafriyat kamyonu daha
katılmış olacak. 3.4 milyon daha yeni yolculuk oluşacak İstanbul trafiğinde. Bu
da en az trafiğin yüzde 10 artması demek.
KANAL İSTANBUL OLMAYACAK
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Protokolden
çekilmeniz projeyi nasıl etkileyecek?' sorusuna şu yanıtı verdi: Proje olmayacak
ki. Proje yapılmayacak. Projeden çekilmemiz, yok olmamız demek değil.
Olmaması için hukuki mücadelemizi sonuna kadar gerçekleştireceğiz diyerek
demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız dedi.
BİLİMADAMLARI BU PROJEYE NASIL BAKIYOR
SORUSUNUN CEVABINI Prof. Dr. EMRE KONGAR ŞÖYLE
ÖZETLİYOR
‘Kanal İstanbul’: İktidar sarhoşluğu mu, umutsuzluk mu? Diye soruyor
ve Kötü bir Türkçeyle “Kanal İstanbul” denilen ve bunun sadece İstanbul’u
değil, tüm bölgeye etki edecek hatta katledecek bir “çılgın proje” şeklinde bir
yazıyı kaleme alıyor. Yazının asıl merkezine; Bilim insanları karşı. İstanbullular
karşı.. Diyerek dikkat çekiyor: İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da,
zaten evli, üç çocuk sahibi bir İstanbullu olarak karşıydı... Şimdi, görevi gereği,
bilimin ve halkın sözcüsü olarak, bu projeyi engellemeye çalışıyor. Bir basın
toplantısında bu projenin İstanbul’u katledeceğini madde madde açıkladı diyor.
Bunları sıralayacak olursak şöyle: Terkos Gölü ve Sazlı Dere Barajı yok
edilecek, İstanbul susuzluğa mahkûm olacak. Deprem riski tetiklenecek.
İstanbul ve çevresinin doğası katledilecek.
İstanbul’un tarihi talan edilecek. 82 milyonun sırtına 110 milyar lira yük
bindirilecek. İstanbul Büyük Şehir belediyesine 23 milyar lira ek maliyet
eklenecek. İktidar, gelir rüyası görüyor, getirisi beklendiği gibi olmayacak.
Trafikteki sıkışıklık iki kat artacak. Bağcılar, Güngören ve Esenleri 10 katlı bina
kadar yükseltecek, İstanbul’un 50 yıllık hafriyatı yapılacak. 10 bin hafriyat
kamyonu daha trafiğe çıkacak. 1.2 milyon yeni nüfus gelecek. Sekiz milyon
İstanbullu, adaya hapsolacak. Montrö’yü aşmak rüyası görüyorlar. Balıkçılık
yok olacak. İstanbul’un geleneksel yaşam özellikleri yok olacak. Bu proje
milleti ne yazık ki sevmemek demektir. Tam bir israf projesi olarak
görülmektedir.



Emre KONGAR27 Aralık 2019 Cuma(ekongar@cumhuriyet.com.tr) günkü yazısında
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kentsel dönüşüme ayırdığı paranın 7
katı. En az 9 Marmaray inşa edilebilir. İstanbul’daki bütün ilkokullar,
ortaokullar ve liseler sıfırdan yeniden inşa edilebilir. İstanbul’daki deprem
sorunu olan ne kadar riskli yapı varsa, tümden yeniden yapılabilir. Peki, iktidar,
bilimin ve halkın karşı olduğu bu kadar yanlış ve zararlı bir projeyi niçin
dayatıyor?
Bu bağlamda Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ise kendi Twitter
hesabından teşhisini şöyle özetliyor: “Kanal İstanbul isimli çılgın projenin altını
kazıyınca üç faktör öne çıkıyor:
1. ABD’nin Montrö’yü delerek Karadeniz’e hâkimiyet arayışı.
2. İnşaat sektörüne can suyu verme çabası.
3. “Birilerini zengin etme yani rant sevdası. Üçü de milletin
zararınadır. Karşıyım.”
Zaman geçtikçe, bu proje ile ilgili felaket senaryoları, rant hesapları,
emperyalist beklentiler iyice açığa çıkıyor, her türlü kirli ilişki ortaya
dökülüyor, “Kanal İstanbul’a olan muhalefet gittikçe keskinleşiyor ve
büyüyor... İmamoğlu, Belediye’yi projeden çektiğini ve CHP de, iktidara
geldiğinde projeyi iptal edeceğini ve kredi filan alınmışsa, bunun
ödenmeyeceğini ilan etti. Peki, “Tek Kişi Yönetimi” bu projede neden hâlâ ısrar
ediyor? Doğrusu bu sorunun yanıtını vermek benim için çok kolay değil... İki
olasılık var:
1) Ya iktidar sarhoşluğu; yani “Bilim de karşı olsa, halk da istemese,
ben ne istersem yaptırırım” yanılsaması...
2) Veya umutsuzluk; yani “Zaten gidiyoruz, bari çılgın bir proje ile
veda edelim” çabası. Hangi olasılık geçerli olursa olsun, “Kanal İstanbul”,
iktidarın gidişini hızlandıran ve Ekrem İmamoğlu’nun siyasal kariyerini
güçlendiren bir proje!
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER

T.C. Burhan SAVAŞ
YIKMAYA DEĞİL YAPMAYA GELMİŞLERDİ...
Sümerbank Hainliği’ni, Kimyacı olarak Tekstili ve Kimyası'nı benim
gibi bilenler soracak ve Sümerbank Hainleri'ni toplum yargılarken, mutlaka "
Bilirkişi" yapacaksınız ki; Hainler Sülâle Boyu, en üst kerteden Suçlu bulunup "
idam edilsinler" .Şaka etmiyorum. Yokedilen Sümerbanklar'ın çoğunluğu
Pamuklu Fabrikalardı ve Türkiye'deki özel Pamuklu Tekstil fabrikalarından
birkaç kat ucuz ve birkaç kat kaliteli üretim yapıyordu.
Zaten Türkiye'deki özel Tekstil'i kuran mühendis ve ustalar da
Sümerbanklılardı! İlk Sümerbank Nazilli mühendis ve ustaları Sovyetler'de
eğitilmiş, gelmişlerdi fabrikaların başına. Yıllarca Haftalık Bilimsel Tekstil
dergisi çıkararak, deneyimlerini, yenilik ve buluşlarını bu dergilerde
yayınlıyarak tüm Türk Tekstilcilerine bedava dağıtmışlardı. Bu teknik ve fen,
mühendislik bilgileri ile dolu dergileri. Renkli ve kuşe kâğıda basılı dergiler
bunlar. Arayın bulun, şimdi bile Okulu'na gitmeden tekstil neymiş öğrenin. O
kadar pratik, teorik bir bilim teknoloji dergileri, halkın ayağına götürülmüş.
Ayrıca istihdam ettiği işçi ve Teknik elemanlar Dünya'nın en kaliteli işçi
ve Teknik elemanları idi. Arkadaşlar Sümerbank İhaneti o kadar büyük bir
ihanettir ki, eşi menende Dünya'da başka bir ülkede olabilemez. Olsa bırakın
yoketmeye müsadeyi, düşüneni, teklif edeni bile tek celselik muhakemede idam
ederler. Bakın Türkiye 40 yılda binbir fedakârlıkla GAP denen sulama, baraj
yatırımı yapmış, 20 milyar doların üzerinde para harcamış, özellikle Urfa ve
çevresi gümbür, gümbür pamuk tarımına başlamış. Ana Okul çocuğu bile olsa,
en cahil insan bile olsa n’apar; 55 civarındaki, Türkiye’nin 4 köşesinde yıllardır
en kaliteli pamuklu üretimi yapan Sümerbankları GAP Yöresi’ne, başta Urfa ,
"taşımaz " mı? Sadece 3 ayda; demontesi de, yeniden yörede montesi de
rahatlıkla olur biter. Hadi, hadi 1-2 aksilik, aksama oldu ( olur bunlar
fabrikacılıkta, benzer fabrika kuran benim gibi mühendisler ) hoş görür bunu.
En ufak, ama en ufak şüpheniz olmasın, siyasi islâmcı hainler, Sümerbanklar’ı,
adı dâhil, ATATÜRK Fabrikaları olduğu için " hayatımızdan" yokettiler. Tıpkı,
diğer her türden Atatürk Devrimi ve Eserleri gibi “yok ettiler”. Siyasi İslâmcı
Hainler, günü geldiğinde ki mutlaka o gün gelecek, o kadar ağır ihanet suçları
ile yargılanacak ki. Onları kimse elinden alamıyacak, mezarda da olsa
Cumhuriyeti kuran şanlı Kahraman'larımızın. Urfalı Mehmet Faraç'ın "
Yeniçağ'daki " çığlığını ve onun çığlığı altına eklediğim yorumu bir okuyun,
lütfen. Keyfler fazla kaçmasın diye Sümerbanklar kurulurken kaç işçi ve
mühendisin " şehit" olduğunu yazmıyorum.
Her " ağır sanayi" fabrika montaj ve kurulumunda, işletme denemelerinde
birkaç fedakâr insan yaşamını kaybeder, ağır yaralanır, kolu, bacağı, parmakları


burhan@superonline.com https://www.yenicaggazetesi.com.tr/yandaslik-cukurunun-hezimeti-
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kopar. Gözümün önünde bunlar oldu, şahit olduğum için yazıyorum. İplik,
dokuma, terbiye tüm bölümlerinde bu feci iş kazaları olağandır. Siz bakmayın
medyada yandaşlık koltuğuna oturtulanların ekonomi için toz pembe tablolar
çizmesine ve köşelerinde-televizyon ekranlarında zavallıca ahkam
kesmesine...Memleketin hiçbir manzarası cumhurbaşkanının karşısında el pençe
(!) duranların sırıtan sükunetleri kadar sakin değil ne yazık ki!!! Memleket
sosyo-ekonomik açıdan dehşet verici biçimde alarm veriyor ve yandaşlar
milletin keyiften sefa sürdüğünü sanıyor... Oysa her şehirde çarşılar boş,
dükkânlar sinek avlıyor, milyarlarca liralık yatırım yapılan AVM'lerde yemeiçme alanları dışında, "in cin top oynuyor..."
Türk ekonomisinin kalbi İstanbul'da en geri kalmış mahalleden en
sosyetik semte kadar önemli ana bulvarlar-caddeler dâhil olmak üzere, iş
merkezlerinin de yoğun olduğu alanlarda binlerce iş yerinin üzerinde satılık ve
kiralık tabelaları var... Adım başı boş dükkâna rastlanıyor İstanbul’da... Kimi
vergilerden-fahiş kiralardan, kimi giderlerin artmasından ve büyük çoğunluğu
alışveriş yoksunluğunun tasfiyesinden, ya da iflastan dolayı boşaltmış
dükkânları... Makam araçlarıyla Bağcılar-Teşvikiye arasında gidip gelen
yandaşların görmediği bu tablo; kim ne kadar pembe manzara çizerse çizsin,
derin bir vahametin içerisinde, ekonominin çırpınmaktan öte, artık can
çekiştiğini ve gidişatın da ürkütücü bir alarm verdiği gerçeğini saklayamıyor...
SUNİ TABLONUN GEREKÇELERİ...
Memleketin bütün şehirlerinde çarşı-pazar ekonomisi durmuş, AVM'ler
kapısına kilit vuracak hale gelmiş, 2019 içerisinde 100 binden fazla esnaf
kepenk kapatmış, icra dairelerinde milyonlarca dosya bekliyor,
konkordato(iflas) ilan edenlerin sayısında patlama yaşanıyor, iflas edenler
ülkeyi terk ediyor ve bir yandan da hükümet konut ve arsa fiyatlarındaki suni
artışları gerekçe göstererek ekonomideki sahte pembe tablonun boyasını
parlatmaya çalışıyor... Oysa arsa ve konut satışındaki geçici artışın birçok
nedeni var; Dün Trakya Bölgesi'nde birkaç saat içerisinde yaşanan 45 artçı
sarsıntı da gösterdi ki, özellikle İstanbul'da konut satışlarındaki yükseliş biraz da
deprem korkusundan kaynaklanıyor...
Ancak satışlardaki yükselişin nedeni sadece deprem korkusu nedeniyle
insanların yeni- güvenli evlere taşınma telaşı değil... Mevduat faizleri dibe
indirilirken; hükümetin faiz düşürme çabaları yüzünden bankalardan paralarını
çeken insanlar dövizdeki sarsıntı nedeniyle de yabancı paraya yönelemiyor ve
bu yüzden arsa ve konut alarak zarardan kurtulmaya çalışıyor. Diğer yandan
satışlardaki artış bankaların konut faizlerini düşürmesinden de kaynaklanıyor...
Ve en önemli gerekçelerden biri de, Arap yatırımcıların ya da 250 bin dolar
karşılığında vatandaşlık almaya çalışan yabancıların konuta yönelmesi,
hükümetin eline ekonomiyle ilgili yanıltıcı bir koz verilmesine katkı sunuyor...
Sözde inşaat sektörünü kalkındırarak, bir yandan da Kanal İstanbul
üzerinden metropolün neredeyse üçte birini Araplara pazarlayarak ekonomide
sahte bir canlılık yaratmaya çalışan iktidar, ekonominin diğer alanlarındaki
225

Türkbilim Şubat 2020
yılgınlığı-çöküşü ve ürkütücü iflasları ısrarla görmezden geliyor...İşte yandaşkiralık kalemşörler de bu toz pembe tabloya bir kat daha boya sürmek için
bütün yalakalıklarını sergilemeye çalışırken, yaratmaya çalıştıkları sahte
manzara yoksulun, işsizin, dar gelirlinin ve emeklinin imdat çığlıkları atan
gerçekleriyle çatışmaya devam ediyor...
MUHALEFETİN ASIL GÖREVİ...
Evet; emekliye ve çalışana yüzde 4 ile 6 arasında zam verirken, yaşamın
en önemli dayanakları olan elektrik-su-doğalgaz gibi ihtiyaçlara yüzde 30'un
üzerinde zam yapan hükümet, yandaş borazanlar aracılığıyla istediği kadar
toplumu yanıltmaya devam etsin... Çünkü enflasyonun düşük gösterilmesi,
sahte ekonomik tablolar ve güllük gülistanlık manzara çizme çabaları,
Türkiye'nin sosyo-ekonomik çarpıklığı ve kötü gidişatındaki gerçekleri ne yazık
ki ters yüz edemiyor...Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri artık inandırıcı
gelmiyor, çünkü enflasyonun düşük gösterildiği konusundaki algı da toplumda
iyice yayılıyor...
Bu arada da hem geçim koşulları hem açlık sınırı ile ilgili sendikaların
açıkladığı rakamlar bozuk ekonomik düzen içerisindeki çarpıklığı ve çöküşü
çok net biçimde tarif ediyor... Artık dört kişilik bir ailenin geçinmesi, daha
doğrusu aç kalmaması için en az 6 bin lira gerektiği yolundaki raporlar yandaş
medyada gözardı edilirken; çarşı- pazarda büyüyen yangın evlerde
huzursuzluğu artırıyor, işsizlik bir yandan intihara sürüklüyor bir yandan da
sosyal medya üzerinden, "açım, işsizim intihar etmek istiyorum" şeklinde
yardım isteyen, çoğu üniversite bitirmiş insanların sayısını arttırıyor.
İşte böylesi bir ortamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı
(TOBB) Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) hazırlamış
olduğu rapor da ekonomideki vahametle ilgili çarpıcı gerçeği gözler önüne
seriyor..."TEPAV'ın hazırladığı güven endeksi her geçen gün azalmaya devam
ediyor... 2019 yılını negatif seviyede tamamlayan tüketici güven endeksi geçen
3 ayda işlerin durumu, önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş, satış ve
istihdam beklentileri hem Aralık 2018'e hem de Kasım 2019'a göre azalış
göstermiş..."Medyaya yansıyan rapora göre, "güven endeksinin 2019 yılı
ortalaması eksi 16,4 puan olurken, bu seviye 2017 yılı ortalamasından (eksi
17.1) sonraki en düşük seviye olarak kaydedilmiş..."
2019 yılı birinci çeyreği, perakende endeksinin yıl içinde en düşük
seviyeyi gördüğü dönem olarak belirlenmiş... Evet; AKP'nin 31 Mart ve 23
Haziran'daki yerel yönetim seçimlerindeki hizmetinin ardında büyük bir
gerekçe olan ekonomik çarpıklık ağırlığını daha da arttırarak, toplumdaki
buhranı ciddi boyutlara ulaştırıyor...İktidar mensuplarının karşısında utanç
verici tavırlarla, toz pembe tablolar çizenlerin çabaları da, yandaş medyanın
sahte güllük gülistanlık manzaraları da ülke gerçeklerini örtbas etmekte aciz
kalıyor...İşte tüm bunları ısrarla deşifre etmesi ve üzerine gitmesi gereken
muhalefetin de, halkı uyarmak-direnmek konusunda acziyet içinde olmaması
gerekiyor!.. Bilmem anlatabildim mi?..
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Editörden: Sümerbank gibi bir kurumda birinci derece imza yetkili
yönetici olarak çalıştım. Tüm Avrupa ülkelerine ve dış dünyaya ihracaat
yaparak üç yıl üst üste satış şampiyonluğuna ulaşmanın hazzı ve mutluluğu hala
içimdedir. Öfke baldan talıdır derler. Tarih her zaman doğruyu söyler. Bu
dönem ülkemizin ayağa kalktığı yokluklar içinde fabrikalar kurup birçok dış
ülkelere hazır giyim, dğer bir ismi ile konfeksiyon, kumaş, ayakkabı, basma,
pazen, gömlek, halı hediyelik eşya seramik mamul maddeleri ihraç ettiğini bu
toplumun genç kuşaklarına aktarmanın kamusal bir görev olduğu gibi vicdani
bir sorumluluğunun da yararı vardır.
Ülkemizdeki tarihsel, kültürel ve kentsel mirasımızın korunması,
geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve çağdaş yaşamla bütünleşmeleri, kültür
politikalarımızın önemli hedeflerinden birini oluşturmaktadır. Bu değerleri
korumanın, ona sahip olan toplumun bir yaşam biçimi haline gelmesi; ancak
korumaya yönelik bilgilenme, ilgilenme ve bilinçlenmenin gerçekleşmesi ile
olabilir. Tarihi kent dokularının, kültürel ve doğal mirasımızın korunması ve
gelecek nesillere taşınabilmesi için gerek ülkemizde gerekse uluslararası
platformdaki deneyimlerin aktarılması, geleneksel mimarimizin bugünkü
kentlerimize ve mimarimize katkılarının belirlenmesi kaçınılmazdır.
Kent dokularını koruma konusunda yasal, yönetsel ve uygulamaya dönük
sorun ve önerilerin irdelenmesi ve bu konuda yerel yönetimlere düşen
sorumlulukların tartışılması, korumaya yönelik çeşitli yaklaşımların ve
önerilerin geliştirilmesi, koruma konusunda yeni politikaların belirlenmesi
gerekiyor. Bu bağlamda 8-11 Şubat 2002 tarihinde Antalya/Kemer'de
"Türkiye'de Tarihi Kent Dokularının Korunması ve Geleceğe Taşınması
Sempozyumu" düzenlendiği görülüyor. Söz konusu sempozyumun bugüne
kadar yapılan diğer sempozyumlardan farkı, katılımcı kitlesinin yoğunluğu ve
katılımcı yelpazesindeki meslek grupları da çeşitliliğidir. T,C. Kültür Bakanlığı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Yayını: 2933

227

Türkbilim Şubat 2020
TÜRKBİLİMDEN HABERLER
İZMİRLİ OLMAK MI? HAKKI VE HAKLIYI SAVUNMAK MI?
Dr. Suavi TUNCAY Kimdir: Öğretim Üyesi, Şair ve edebiyatçı, Kent
Bilimi ve Çevre Bilimci, Siyaset ve Kamu Yönetimi Uzmanı. Kahramanlar
İzmir’in en tanınan ve özelliği olan bir semtidir. Yanı başında da Çayırlıbahçe
vardır. Hepsi Kahramanlar olarak anılır. Akıncılar Caddesinde Kurtuluş
savaşında üç askerimiz şehit verilmiş ve “Şehit Asker Çeşmesi” yapılmıştır.
Ama ne yazık ki İzmir ruhu taşıyamayanlar, birde taşıdığını sananlar bir proje
içinde akıncılar caddesinde “ÜÇ ŞEHİT” verdiğimiz bu Tarihi “KAHRAMAN
ASKER” çeşmesinin yeri değiştirilmiş Kahraman Asker çeşmesi izbe çok
gerilerde bir yere atılmıştır. Bir diğer yanlış bir projeyle Kahramanlardan
Yenişehir’e giden tarihi köprü kaldırılarak bu ulaşım da dumura uğratılmıştır.
Bu güzelim tarihi dokuyu değiştiren yerel yöneticiler de ne yazık ki
İzmirli değildir. İzmir’i savunanlar güzel İzmiri kaleme alanlar anlatanlar hele
hele gazetecileri sadece kendi dünyalarını değil, kavga veren İzmirlileri de
görebilmek dile getirmek ortak bir “bilinç oluşturmak” hemşehrilik
sorumluluğu taşımalıdır. Bunların içinde çok değerli dostum Maliye Bakanlığı
üst düzey yöneticisi olan Nurettin ÇEKİCİ vardır. Türkiye’de ve yurt dışında
başarılı çalışmaları olan dostum Denizli İstanbulda da gol kralı oldu. İzmirin
Altay kulübünde uzunca bir süre top koşturan ve İstanbulda yıldızlaşan medarı
iftiharımız Milli Takımımızın da vazgeçilmezi milli olmuş dostum ve arkadaşım
İzmir’li Mustafa DENİZLİ’ nezaketi ve dostluğu ile tanınır. Bir de usta
basketbolcumuz değerli arkadaşım Kahramanlardan Celal KİTER ile her
zaman yanımda olan yakın bir arkadaşım ve dostum gazeteci Yaşar EYİCE
Yeni Asırda gazetecilik yapan bana 1989 Konak Belediye Başkan adaylığımda
“politika için sulara girdi” başlığı atan arkadaşım Hamdi TÜRKMEN de yok.
Değerli hemşehrimiz üstelik aynı semtin çocukları olarak övünç duyduğumuz
Yılmaz ÖZDİLİN İzmir’le ilgili o çok özel ve güzel yazısında güzel İzmirin
bir kaç çocuğunun unutulmuş olduğununu okumuştum.
Hoş bugüne dek asla hiç kimseye bir şey hatırlatmadım. Gerekte
görmedim, görmem de. Tam tersine kolektif bir bilinçle şehrime ve ülkeme
kimseden himmet ve destek beklemeden hizmet etmek tek hedefimdir. Bunun
öncelikle “ilgi, bilgi ve sevgi” bağlamında dağarcığımız ve cesaretimiz ile
özelliklede büyük ATATÜRK ilkeleri ve hedeflerinde ülkemizin kalkınması
yanında çağdaş şehirlerimizin tarihi birikimlerinin de korunarak bilimsel olarak
“kent ve çevre” modelleri geliştirerek yaşanabilir kılınması için çok çalıştım.
Benim de unuttuğum olabilir. Ama şunu içten belirteyim ki arkadaş ve
hemşehrilerimizin hepsi içimizdedir.
Ama ne yazık ki uzun bir süredir İzmiri İzmirliler yönetmiyor! Ben
Türkiye Halk Bankasında İzmir Bölge Müdürlüğünde Mali Analistlik yaptım.
Sümer Holdingte birinci derecede Müdür Yardımcılğı yöneticilik yaptım. İç
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İşleri Bakanlığında Komiserlik görevinde bulundum. Güven Sigortanın en
yüksek acentesi olarak şilt aldım. Muğla Üniversitesinde Öğretim üyeliği
yaptım. Ege Üniversitesinde öğretim üyeliği görevinde bulundum Çok sayıda
ve her alanda tanınmış makalelerim ve kitaplarım vardır. İşte rahmetli
Demirel’in dışında gelip geçen hiçbir politikacı gerçekleri ne yazık ki göremedi
ve ülkemiz adeta uçurumun kenarına itildi.
Sonuç olarak İki farklı üniversitenin talebiyle yani Muğla ve Ege
üniversitelerinde Yard. Doç. Dr. öğretim üyesi olarak görev yaptığım sırada
Almanya’da dikkat çeken çalışmalarım sonucu çok değerli hocalarımızdan Türk
Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Faruk ŞEN hocamızca altı ay görevli
olarak Ege Üniversitesinden Almanya da araştırmar yapmak üzere davet
edildim. Oradaki çalışmalarım da takdirle karşılandı. Birçok konuda dikkat
çeken disiplinler arası yurt içi ve yurt dışında çok sayıda disiplinler arası alanda
oldukça önemli ve geniş çapta bilim dünyamızda ve basında yer alan
çalışmalarım oldu. Farklı alanlarla ele aldığım konularım büyük dikkat çekti
Takdirle karşılanan sürekli talep edilen çok sayıda farklı konularda yayınlarım
sonucu çok sayıda atıflar yapıldı ve birçok etkinliğe sempozyum ve
konferansalara katıldım. Emniyet müdürlükleri başta sağlık kurumları ve diğer
talep eden kamu kurumlarına hizmet içi eğitimler verdim. Kısacası Yurt içi ve
yurt dışı davetler alarak çok önemli konferanslara, panel ve sempozyumlara
katıldım. Çok farklı kurum ve kuruluşlarda başarılı görevler yaptım.
Sümer Holding gibi Atatürkümüzün kurduğu bu kurumda birinci
derecede imza yetkiyle Konak Büyük Mağazasını başarıyla yöneterek satış
şampiyonu olarak. Ödül aldık. Yabancı ülkelere Avrupaya ihracaatlar yaptık.
NKL ve İzmirli Ercan AYTAR ihracaat müdürü dostumla Halkapınardaki
Sümerbank Basma Fabrikasında birlikte çalıştık. Bir müddet kamudan istifa
ettim. “Parti İçi Demokrasi ve Türkiye” adlı çalışmamla doktoramı
tamamladım. Büyük dikkat çekti ve basımı yapıldı. Ege Üniversitesinde
Uluslararası bir derginin kurulması ve yayın hayatına geçebilmesi çalışmalarını
yürüttüm. Halen ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ olarak 26.
Sayısı basıldı. 27 sayısının önümüzdeki günlerde redaksiyon sonunda basılacak.
Muğla üniversitesinde de bir bilimsel dergiyi görevli olduğum Sosyal Bilimler
Enstitüsü yayını olarak çıkardım.
Birlikte çalıştığım çok değerli hocalarımın tamamı bana destek verdiler.
Muğla’da Prof. Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI rektörümüz ile Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Ömer GÜRKAN hep yanımda oldular. E. Ü.
Prof. Dr. Rektörümüz Candeğer YILMAZ hocamız da tarafıma büyük güven
ve destekle tam yetki verdiler. Tüm değerli hocalarıma ve tüm dostlarıma
birlikte çalıştığım ve beni gönülden destekleyen tüm dostlara sonsuz sevgi ve
saygılar sunarım. Hepsine müteşekkirim. Sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu
çalışmalarımda birçok akademik dostum ve arkadaşlarım hep yanımda oldular.
Hepsine teşekkür ediyorum. Benim bildiğim tek şey tevazu en büyük
zenginliktir. İzmir mertliği ile cesareti ve vatan sevgisiyle kaba tabir olmasın”
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harbi” davranan ve öyle tanınan bir kenttir. Yanlışı da söyler doğruyu da. Asla
Allahtan başka hiç kimseden çekinmezler. Ben de sevgili Özdil’in
unutkanlığına veriyorum. Biz İzmirliler asla dünyaya “Bilim, Filim ve Kilim”
Üçgeninde asla bakmıyoruz. Kısacası statüyü ve zenginliği aramıyoruz. Tribüne
oynamadan gerçekleri dile getiriyor ve kavgasını veriyoruz. Bir öğretim üyesi
olarak statünün arkasına asla sığınmayı kendimize hiç yakıştıramadık.
Ancak şunu belirtmeliyiz ki İzmir’i İzmirliler yönetmelidir. Ancak bu
böyle olamıyor. “ÇEVRE MASTER PLANLAMALAR VE YENİ BİR
KENT MODELİ” yurt dışından talep edilerek İngilizce basılan; bunun dışında
Uluslararası Kent ve Çevrebilim alanında sosyolojik ve de psikolojik örüntüleri
de irdeleyen birçok dikkat çeken çalışmamızın olması ne yazık ki “kent
hemşehrilerimiz!” Tarafından dikkate alınmadı. Bu güzel İzmir adlı kenti
yabancı dışarıdan gelenler yönetti(!) Oysa çalışmalarım ve ortaya koyduğum
tezler özellikle yurt dışından büyük dikkat çekmesine rağmen belediye başkanı
olarak hemşerilerimiz çok az bilgi sahibi olabildiler ve parti dürtülerine yenik
düşerek organize olamadıklarından “güzel İzmirimize!” yani doğduğumuz bu
kentimize hizmet edemedik. Ancak bunun yanında övünç kaynağımız İzmir ve
ülkemize yani bilim dünyamıza beklenenin çok çok üstünde edebildik. Öyle ki
yukarıda sözünü ettiğim bu önemli çalışmam için yurt dışından basım izni
istenerek basılmasına rağmen İzmir’in kent yönetimlerinin başına hala bir başka
ilden adayların getirilmesine “en azından irade yoklaması” bile yapılmadan
devam ediliyor. Merak edenler turkbilder.net, turkbilder.com, turkbilder.org
adresine girerek Türkbilim 26 sayıdaki makalemi okuma zahmetine girerlerse
sevinirim. 27. Sayımız çok yakında Şubat 2020 de basılacaktır. İdeolojik
bağnazlığın aşılması ve bu kapsam içinde ehil ve alanında tebarüz etmiş İzmirli
olanların dayanışma içinde yönetimleri ele alması kaçınılmazdır.
1996 yılında doktora konusu yaptığım “Parti İçi Demokrasi ve
Türkiye” adlı çalışmam büyük dikkat çekti ve Gündoğan Yayınlarınca basıldı.
İlgi duyan ve talep edenlere de kitabımı gönderdim. İzmir ve İzmirli olmak
aslında eski değerlerini korumakla mümkündür. Oysa İzmir epeyce uzun bir
süreden beri ne yazık ki kan ağlıyor. Bir iki yeri gezerek İzmir olarak görmek
ve algılamak çok büyük eksikliktir. Gelin sizi gerçek hüzünlü İzmir’e
götüreyim. Tarihi değeri olan yapılar korunmadı. Yanlış güzergâhlar ve bundan
ayıptır söylemesi “rantlar” hedeflendi. Adı güzel İzmirdi. Uluslarrası fuarı
vardı. Gelenek göreneklere göre korunması gerekirdi. Planlama kaçınılmazdı.
Kafası esen bir uygulama alanı seçti kendilerine. Kent konseyleri oluşturulmadı.
Meclise girenlerin başkanından da bir farkı yoktu. Yine siyaset bulaşmıştı ne
yazık. Farklı pencerelerden bakarsanız eğer çok şey görebilirsiniz ama
gözünüzde İzmir varsa ve yüreğnizi burkuyorsa yapılanlar. İşte o zaman kimi
neyi nasıl koruduklarınıza pişman olursunuz. Şu asla unutulmamalı “Görüntü,
Gürültü ve Güvenlik” yani (3G) prensibi olmayan bir yerleşim alanı asla
“Çağdaş Bir Kent” değildir. Bunu hangi süreç tayin eder? Sorusunun Cevabı İse
“DİL, TARİH VE KÜLTÜR” Üçgeninde şekillenir.
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Demek ki İzmir’i konuşmak ve yazmak değil onu solumak ve onu her
şeyiyle kucaklamak ve adeta bu dünya kenti olabilecek kentin korunması
gerektiğini kavrayabilmek gerekiyor. Yoksa nüfus ile kuru kalabalık çağdaş ve
tarihi dokuları algılayamayanların hangi saik ile yaklaştığı ve kenti anlamaları
asla mümkün değildir. Şöyle diyor İzmir’li şair: Akşamları mehtapta, dolaşırım
Kordonda, sahilindeki tekneler, evimdir şen İzmirim. Şarkın kalbimde meltem,
uzak sevgilim yanımda, ışık ışık bahçeler ve kokulu güller İzmirim Hasretiyle
kucakladığım Evimdir şen İzmirim... (Güzelsin İşte adlı şiir kitabından, Hür Efe
Matbaası, Konak, 1974).
Bu nasıl olacak İzmir “yalnızlaşma, Yabancılaşma ve Yozlaşma”
yani,(3Y) Üçgeninden kurtulmasıyla gerçekleşecek. Onun için benim tezim
kimseyi atlamadan ve dışlamadan ancak hemşehrilik bilincine ulaşabilmiş
İZMİRİ İZMİRLİLER BİRLEŞEREK YÖNETMELİDİR! Bu dizeden
olarak şunu inanarak belirtmeliyim ki aslında “Adam Gibi Adamdır”
İzmirliler. Şakacıdır, yardımseverdir şakacıdır, kalleşliği sevmezler ve eli iki
kanda olsa sözlerinin de eridir. Cesurdur, Korkusuzdur, Efedir ve son derece
vatanperver ve en büyük özellikleri de ATATÜRKÇÜDÜR.. Efelerin içinde
efelik hiç kimse yapamaz onlara aynı zamanda da ince ruhlu efendilerdir. Ama
en büyük eksiği bana göre hemşericilik yapmazlar, yapamazlar her ne hikmetse!
Onun için yönetimi değil hep yönetilmeyi seçerler. Ne hazin değil mi? Son bir
not. Oysa büyük Atatürk vefat eden anasını İzmir’e emanet etmiş bir büyük
kahraman İzmir aşığıdır! Hafızayı beşer nisyan ile malüldür der atalarımız.
1989 tarihinde yapılan mahalli seçimlerde İzmirli büyük mimar Orhan ERDİL
Büyükşehir belediye Başkanı adayı yapıldı. Dünya çapında ismi ve eserleri
vardı. Rahmetli Süleyman Demirel âcizane beni de keşfettiğinden Sayın Erdil
Konak Belediye Başkan Adayımız da Siyaset Bilimi, Çevre ve Kent üzerine
çalışmalar yapan Suavi TUNCAY olacak dedi.
O tarihlerde yüksek lisans tamamlamış doktoram devam etmekteydi.
Kendisi de çok mutlu olurum sayın genel başkanım dediler. Büyük bir
memnuniyetle birlikte çalışmalara başladık. Politikadan uzak neleri
yapacağımızı anlatıyor ve oldukça geniş halk desteği alıyorduk. Bir şey
dikkatimizi çekiyordu. Adayların nereli olduğu çok konuşuluyor ve sürekli
soruluyordu. Garip olmalıydı ama gerçek buydu. İzmirli olmayan dışarıdan
göçle gelenler İzmir’imizin kaderini tayin edecekti.
İşte bu tepeden tırnağa sadece ahkâm kesmekle olmuyor! İzmirlilik
bilincine sahip olmak ve hak edenlere hürmet etmekle vede en önemlisi
partiselliğin dışında yetenekleriyle ve aidiyetiyle desteklemekle oluyor. Kent
sorunlarını çözebilmek ve hedefe ulaşabilmek için görevlerini yapmakla
doğruya doğru, eğriye eğri demekle ancak mümkün olabiliyor.. Bu son
seçimlerde de işte hep böyle “lider sultası” ile adaylar belli oldu.
Dışarıdan transferlerle bu talihsiz şehir yine en kaba halk tabiriyle İzmir
“tufaya” getirildi. Oysa İZMİR BİR ATATÜRK ŞEHRİDİR… BÜYÜK
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ATATÜRK İZMİR HEMŞEHRİSİDİR. Gündoğan Yayınlarından çıkan
“Parti İçi Demokrasi ve Türkiye” adlı doktora tezim gerçek demokrasilerin
işletilmesi ve ülkemizin “Lider Sultası” ndan mutlaka kurtarılması hususunun
anlaşılması, işbirliği ve dayanışmanın artırılması için yazıldı. İzmir asla kapı
kulu gibi davranmaz. Lidere biat etmez. Ceraret ve metanetle doğruyu söyler.
Medeni çağdaş İZMİRLİ örnek vatandaşlık işte bence budur. Üçüncü şiir
kitabım yakında basılacaktır. 2. Kitabımın önsözünü yazan Yaşar AKSOY
İzmir için olduğu kadar bana göre Türkiye’de ender bulunacak değerlerin en
başında gelmektedir. Onun için “Yufka Yürekli Tekne” adlı şiir kitabımın
önsözünü bir büyük vefa olarak burada da aşağıda aktarıyorum. Üniversitede
hocam olan çok değerli Prof. Dr. Mehmet Ali GÖKTAŞ hocamı her zaman
rahmetle anıyor; değerli Prof. Dr. Bilge Umar hocamı da vefa duygusu içinde
asla unutmadığımı bana büyük güç katan cesaretlendiren ve yazmamı teşvik
eden Yaşar AKSOY’u her zaman kalbimde taşıdığımı belirtiyorum. En derin
sevgi ve saygılarımla...
SON SÖZ: GERÇEK BİR İZMİRLİ ATATÜRKÇÜDEN!
Yaşar AKSOY
BİLGE UMAR’IN NARLIDERE SEVGİSİ
Konak Belediyesi’nin “Ustaya Saygı” etkinliğiyle gündeme getirdiği
Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilge Umar, sayısız kitabı ve
araştırmalarıyla Ege ve Türkiye tarihine önemli katkılarda bulunuyor. Yıllar
önceydi.. Zülfü Livaneli uzun süren yurtdışı yaşamından sonra ülkeye dönmüş
ve kitle konserlerine yönelmişti. Eşi Ülker Hanım’la bir Bergama ziyaretinde,
kendisini alıp Kozak Yaylası’nda orman içinde bir pikniğe götürmüştük.
Grubumuzda kimler yoktu ki?.. Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın
ve eşi Macide Hanım, Bergama’yı Sevenler Vakfı Başkanı merhum Rıza Tanol,
Bergamalı aydınlardan Gürbüz Bağana, Demokrat İzmir eski Yazı İşleri
Müdürü İskender Dinsel, eşi Evin, evlatları Melis ve Deniz vardı. Ben de lise
öğrencisi kızım Neslihan’ı alıp gruba katılmıştım.
Grubun bir önemli konuğu da Prof. Dr. Bilge Umar’la eşi Ayla Hanım ve
şimdi İstanbul Barosu’nun güçlü bir avukatı olan küçük oğulları Afşin’di.
Ormanın derinliklerinde bir büyük tahta masa üzerine yayıldık..
BİR BİLGİN
O gün Zülfü Livaneli, derinlikli bir antik çağ bilgini olan Bilge Hoca’dan
çok etkilendiğini açıkça belli etmişti. Yine formunda olan Bilge Umar, gayet
mütevazı, ama konularına hâkim bir şekilde Bergama’nın antik çağ tarihinde
kuşbakışı bir gezinti yapıp hiç bilinmeyen tarihi detaylara girivermişti. Açık
söyleyelim.. Ağzımız açık onu dinlemiştik..Epey konuştuktan sonra ara veren
Bilge Hoca, yanı başına dönüp kara bir torbadan çıkardığı udunu kucağına alıp,
hüzzam ve nihavent makamları döktürmeye başlamaz mı?..



9 Temmuz 2011. Tarihli yazı. Gazeteci Yaşar AKSOY tarafından kaleme alınmıştır...
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Bu kadarına pes demek gerekirdi Antik çağ ziyafetinden sonra bir musiki
şöleni başlamıştı. Bu “Batı-Doğu” sentezi karşısında Zülfü Livaneli bazı sorular
sorunca bilge hocamız Prof. Dr. Bilge Umar şöyle dedi: “- Kültürün doğusu,
batısı, yeri, yurdu, zamanı olmaz. İnsanlığın dağarcığına yapışmış her uygar
ayrıntı, kültürün kalıcı toplu çerçevesi içine girer!..” Şimdi düşünüyorum da,
Ege’mizin yetiştirdiği bu değerli hukuk bilginini, sayısız tarih-kültür kitapları
ve araştırmalarıyla tarihimize büyük katkılarda bulunmuş olan bu üstün bilge
büyüğümüzü tanıdığım ve öğrencisi olduğum için ne kadar şanslıyım.

ANLAMLI TÖREN
Konak Belediyesi’nin Bilge Umar için gerçekleştirdiği, “Ustaya Saygı”
töreninde konuştum. Eski İzmir Baro Başkanı Güney Dinç, Prof. Dr. Şadan
Gökovalı, Muzaffer Tunçağ, Prof. Dr. Oğuz Atalay, Özel Türk Koleji Mezunlar
Derneği Başkanı Bülent Tokalıoğlu ve Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan
veciz konuşmalar yaptılar. Bilge Umar, 41 çeşit meziyeti sergilediğim anlamına
benim için, “Zekeriya Sofrası gibi bir adam” demiştir. Ben de, 1001 meziyeti
olduğu için ona “Babil Sofrası gibi bilgin” dediğimi de naklettim. 1974’te
Konak Meydanı’na Hasan Tahsin Anıtı dikilirken, şehit gazeteciye basın
yoluyla sataşanlara, yazdığı dizi yazılarla bilimsel açıdan ne güzel yanıtlar
verdiğini hatırlattım.
Kaf-Sin-Kaf sloganımızın yaratıcısı Cemal Ahmet Umar’ın oğlu olan
hocamızın, Anadolu’nun ilk halkı Luwiler’i nasıl ortaya çıkardığını anlattım.
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Sayısız kitabından örnekler sundum. Son kitabı Narlıdere’yi işaret ettim. Bir
TÜYAP panelinde yanı başımdayken bayılma nöbetini nasıl atlattığımızı
söyledim. Velhasıl, halen İstanbul Yeditepe Üniversitesi hukuk öğretim üyesi,
Mustafa Kemal ATATÜRK cumhuriyetçisi, Anadolu uygarlıkları sevdalısı,
büyük hukuk ve tarih bilgini Bilge Umar’ı bağrımıza bastık. “Nice yıllara
hocamız” dedik.. Doktor Hakan Tartanın önerisi üzerine yapılan bu tören vefa
örneği oldu.
NARLIDERE KİTABI
Şimdi elimizde Bilge Umar’ın son kitabı var. Heyamola Yayınları’ndan
çıkan “Narlıdere” kitabında yazarımız, içten duygularla bağlandığı ve halen
evinin bulunduğu, ilerici insanların yaşadığı bu ilçeyi anlatıyor. Yüzde 80’e
yakın oylarla son seçimlerde cumhuriyetçi ve yurtsever partilere, adaylara
topyekûn oy veren Narlıdere’yi, Belediye Başkanı Abdül Batur’un şahsında
kutladıktan sonra Bilge Umar’ın kitabına bir göz atalım. Kitabın içeriği şöyle:·
Narlıdere’nin ilk çağ tarihi. Osmanlı dönemi, Sancak Kale’nin yapılışı,
Narlıdere’nin ilk belgeleri. Beldenin son yarım yüzyıllık gelişimi. Çağdaş
Narlıdere’nin özellikleri.· Narlıdereli yaşlıların anlattıkları, Narlıdere Şehitliği,
kabristanlar ve mezar taşlarının içeriği. Cem Evi, Narlıdereli Aleviler ve yaşam
biçimleri. Türküler, çarşı ve pazaryeri. Kitap Edinme: Yakın Kitabevi: 0232.421
81 69
Editör Notu: “Güzelsin İşte” ve “Yufka Yürekli Tekne” adlı şiir
kitaplarımın önsözünü yazarak BENİ YÜREKLENDİREN nazik ve de son
derece içten ve samimi ayrıca çok büyük bir değeri de olan İzmirli hemşerimiz
ve büyüğümüz gazeteci yazar Yaşar AKSOY, fakülteden de çok değerli hocam
Prof. Dr. Bilge UMAR ile rahmetli Mehmet Ali GÖKTAŞ İzmir
İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesinde Kamu Yönetimi Bölümünde
hocalarımdı. her zaman değer bilen ince ruhlu bilgin İzmirliler olarak içimizde
saygıyla ve sevgiyle ilelebet kalacaklar ve yaşatılacaklardır. Hemşerilik statüye
ve zenginliğe bağlı bir kavram ve buna yönelik duygu, düşünce ve eylemlerin
oluştuğu sosyolojik alanlar değildir.
Doğduğun ve büyüdüğün yaşadığın örf ve adetleriyle donatıldığın bir
aidiyet ülke çapında ise mensubiyet duygusudur. Daha da ötesi “kent aidiyeti”
ve ulusal manada “Mensubiyet Bilincidir”. Bu bağlamda “dil, tarih ve
kültür” üçgeni içinde “yalnızlaşma, yabancılaşma ve yozlaşma” üçgeninden
kurtulabilmek mümkün olabilir. Mahalle komşuların başta hemşerilerinle
kucaklaşabildiğin bir zaman dilimini de içerir. Tüm hemşerilerimi her şeye
rağmen Atatürk felsefesi içinde yeniden düşünmeye ve “ülkü birliği” içinde
olabilmeye ve genç “nesiller yetiştirmeye” davet ederken gönülden kucaklıyor,
başarılarının devamı ile sağlık ve esenlikler diliyorum.. Selam sevgi ve
saygılarımızla,
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Dr. Suavi TUNCAY Çevre ve Kent, Siyaset Bilimci başta bir çok
yayını sosyolojik ve psikolojik ve çevreyle ilgili yönlerden nüfus hareketlerini
yani göç olgusunu kurumsal yapılardaki boyutuyla işleyerek yönetim bilimi
çerçevesinde sorun çözme yönetmlerini öne süren bilim insanı, şair yazar
Uluslararası Türkbilim Dergisinin de Baş Editörü olarak çok sayıda makalesi ve
iki şiir kitabı da bulunmaktadır. Üçüncü şiir kitabı ise hazırlık aşamasındadır.

235

Türkbilim Şubat 2020

TÜRKBİLİMDEN HABERLER
DATÜB GENEL SEKRETERİ FUAT UÇAR
HİTİT ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETTİ
İzmir'de düzenlenen “Köy Enstitüleri ve Yerel Yönetimler” başlıklı
çalıştay'da eğitimde yaşanan çıkmazdan kurtulmanın yolunun köy
ensitülerinden geçtiği belirtildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı Dünya Ahıska Türkleri
Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ziyaret etti.
Ziyarette Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Evkuran, Şerafettin Ahıskalı, İbrahim Ahıskalı, Av. Ali Beyaz ve İhya
Çataldağ da hazır bulundu. Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel
Sekreteri Fuat Uçar, Genel Başkan Ziyatdin Kassanov’un selamlarını ve Ahıska
Türkleri ile ilgili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.
Bundan sonra da ortak konular üzerinde birlikte çalışmalar yapma
isteklerini vurgulayan Uçar, yakın bir geçmişte Üniversitemiz tarafından
düzenlenen Ahıska Türkleri konulu uluslararası sempozyumun yankılarının hala
sürdüğünü, bu sayede Çorum’un ve Hitit Üniversitesinin oldukça olumlu bir
izlenime sahip olduğunu söyledi. Toplantıda, ülkemiz dışında yaşayan Ahıska
Türklerinin lisans ve lisansüstü iş birliği ve Ahıska Derneği kurulması ile ilgili
konular hakkında görüşmeler yapıldı.
Kurulacak olan derneğin alt yapı ve prosedür ile ilgili ihtiyaçları,
izlenmesi gereken yöntem konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Çorum’da Ahıska Türkleri ile ilgili bir dernek kurma konusunda ilke kararına
ve çalışmaların başlatılması hakkında görüş birliğine varıldı.
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Fuat Uçar’ın ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu belirten
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitemizdeki yabancı uyruklu
öğrenci sayısının her geçen gün arttığını bunda, yapılan tanıtım ve iş birliği
çalışmalarının ve düzenlenen uluslararası etkinliklerin büyük rolü olduğunu
ifade etti.
Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen üniversite tanıtım
etkinliklerinin geri dönüşlerine dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, bundan sonra da benzer çalışmalara devam edileceğini söyledi.
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ahıska Türkü gençlerin
üniversitemizde öğrenim görmelerinden büyük memnuniyet duyacaklarını,
bunun için gerekli altyapı ve akademik ortama sahip olduklarını dile getirdi.
Bu tür ziyaretlerin özellikle öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği için
gereken anlayış ve heyecanı oluşturacağını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, üniversite ve STK iş birliği ile uluslararası başarılara hep
birlikte imza atılacağını söyledi.
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ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ YAYIM İLKELERİ 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 hazırlanmış Türkçe, İngilizce, Almanca
ve Fransızca bilimsel çalışmalar yayımlanır.

3.

Makaleler MS Word programında A4 boyutunda basıma başlanabilecek
şekilde iki nüsha ve kopyalanmış disketiyle dergi adresine
temsilcilerimizin kontrolünde gönderilmelidir.

4.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmış yada
yayımlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. Yazıların uzunluğu dergi
formatında 15-20 sayfayı geçmemelidir. Yazılar aşağıda belirtilen biçimde
yazılmalıdır:
Üst: 5.2 cm

Sol: 5 cm

Alt: 5cm

Sağ: 3.5 cm

Karakter: Times New Roman 11 PuntoSatır aralığı: 1 Paragraf Aralığı: 6
5.

Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde Uluslar arası 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 yada yazının geri çevrilmesine karar
verilecektir. Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir.

8.

Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmeyecek, ancak yazara
ait çalışmanın bulunduğu dergiden gönderilecektir.

9.

Makale başlığı 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 şeklinde belirtilmelidir. Kullanılan dipnot yöntemi bilimsel
standartlara uygun olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar çalışmanın sonunda
ayrıca belirtilmelidir. Dipnotlar 9 punto olarak yazılmalıdır.
11. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.
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12. Her makalenin başına yazar tarafından mutlaka makale başlığı dahil hem
Türkçe ve hem İngilizce veya/Almanca/Fransızca özet verilmeli, özetler
150 kelimeyi geçmemeli, 11 punto ile yazılmalıdır.
13. Çalışmanın hem ingilizce hem türkçe başlığı 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 yazışma adreslerini de
yazmalıdır.
15. Uluslararası Türkbilim dergisi dört aylık periyotlarla yılda üç sayı olarak
yayımlanır.
Editör: Dr. Suavi TUNCAY
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