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TÜRKBİLİM EDİTÖR HAKEM VE TEMSİLCİLER KURULU 

 

    Nermin ABADAN(Türkiye) 

    Canan Fisun ABAY(Türkiye) 

    Eşref ABAY (Türkiye) 

    İbrahim Atilla ACAR(Türkiye) 

    Mustafa ACAR(Türkiye) 

    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) 

    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) 

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) 

Güler ALKAN(Türkiye) 

Aytuğ ALTUNDAĞ(Türkiye) 

Memduh ASLAN(Türkiye) 

İrfan ASLAN(Türkiye) 

Hicabi ASLAN (Türkiye)  

Rafet ASLANTAŞ (Türkiye) 

Tuncer ASUNAKUTLU(Türkiye) 

Faruk AŞICIOĞLU(Türkiye) 
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Füsun AŞKAR(Türkiye) 

Ergün AYBARS(Türkiye) 

Simber Rana ATAY (Türkiye)  

Aytuğ ATICI(Türkiye) 

Ata ATUN (KKTC) 

Yurdagül ATUN(KKTC) 

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) 

Koray BAŞOL (Türkiye) 

Uğur BATI(Türkiye) 

Süheyl BATUM (Türkiye) 

Emel BAŞTÜRK AKÇA(Türkiye) 

Gülsüm BAYDAR (Türkiye) 

Mithat BAYDUR(Türkiye) 

Rasim BAYRAKTAR(Türkiye) 

E. Pelin BAYTEKİN (Türkiye) 

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) 

Elif Uysal BIYIKOĞLU(Türkiye) 

Savaş BİÇER(Türkiye) 

Ayşegül BİLGE(Türkiye) 

Beyza BİLGİN (Türkiye) 

Ayhan BİLGİN(Türkiye) 

Güler BİLEN(Türkiye) 

Zekeriya BİNGÖL(Türkiye) 

Melike BOR(Türkiye) 

Naci BOSTANCI (Türkiye) 

Bahar BOYDAK (Türkiye) 

Mahmut BOZAN(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) 

Nigâr Demircan ÇAKAR(Türkiye) 

Mustafa ÇAVUŞOĞLU(İsviçre) 

Nilgün ÇELEBİ(Türkiye) 

Erdal ÇELİK(Türkiye) 

Mithat ÇELİKPALA(Türkiye) 

Nesrin ÇOBANOĞLU (Türkiye) 

Hasret ÇOMAK(Türkiye) 

Sinem YEYGEL ÇAKIR (Türkiye) 

Bülent ÇAKMAK (Türkiye) 

Hamza ÇAKIR(Türkiye) 

Ethem ÇALIK (Türkiye) 

Pervin ÇAPAN (Türkiye) 
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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) 

M. Kerem DOKSAT(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) 

İbrahim Halil EKŞİ(Türkiye) 

Gökhan EKİM(Türkiye) 

Çetin ELMAS(Türkiye) 

Öztürk EMİROĞLU (Türkiye) 

Ali Osman ENGİN (Türkiye) 

Rezan EPOZDEMİR(Türkiye) 

Levent ERASLAN(Türkiye) 

Oytun ERBAŞ(Türkiye) 

Ahmet ERCAN (Türkiye) 

Ayşegül ERDEMİR(Türkiye) 

Ayşen ERDİNÇLER(Türkiye) 

Gaye EREL (Türkiye) 

Kenan EREN(Türkiye) 

Kayhan ERCİYES(Türkiye) 

Ahmet ERCAN(Türkiye) 

Şule ERÇETİN(Türkiye) 

Ö. Dilek ERDAL(Türkiye) 

Bahadır ERDEM(Türkiye) 

Ümit ERDEM (Türkiye) 

Murat ERDEM(Türkiye) 

Rıza Cenk ERDUR (Türkiye) 
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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) 

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) 

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) 

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) 

Gökhan GÜNAYDIN (Türkiye) 

Hasan GÜNAYDIN(Türkiye) 

Cahit GÜNBATTI (Türkiye) 

Mustafa GÜNDÜZ(Türkiye) 

Tufan GÜNDÜZ(Türkiye) 

Ali Osman GÜNDOĞAN (Türkiye) 

Mete GÜNDOĞAN(Türkiye) 

Nursen Ataoğlu GÜNEY(KKTC) 

Güner GÜRSOY(Türkiye) 

Emin GÜRSES(Türkiye) 

Abdurrahman GÜZEL(Türkiye) 

Canan SEVİMLİ GÜR(Türkiye) 

M. Cahit GÜRAN(Türkiye) 

Şükrü Sina GÜREL (Türkiye) 

Emet GÜREL (Türkiye) 

Ömer GÜRKAN (Türkiye) 

İrfan GÜRKAŞ(Türkiye) 

Akile GÜRSOY(Türkiye) 

Naci GÖRÜR(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) 
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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) 

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) 

Burcu İLKER KARAMAN(Türkiye) 

Cemal KURNAZ(Türkiye) 

Ramazan KURTOĞLU(Türkiye) 

Bülent KURTİŞOĞLU(Türkiye) 

Burak KÜNTAY(Türkiye) 

Burcu İlkay KARAMAN(Türkiye) 

İ. Aydoğdu KARAASLAN (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) 

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) 

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) 
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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) 

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) 

İsmail ÖZER(Türkiye) 

Uygar ÖZESMİ(Türkiye) 

Nihat Ali ÖZCAN(Türkiye) 

Ümit ÖZDAĞ (Türkiye) 

Hilal ÖZDAĞ (Türkiye) 

Süleyman ÖZDEMİR(Türkiye) 

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) 

K. ÖZER SAĞLAMTİMUR(Türkiye) 

Oğuz ÖZYARAL(Türkiye) 

Tayfun ÖZKAYA (Türkiye) 

Fatma ULUCAN ÖZKUL(Türkiye) 

Bayram ÖZSOY(Türkiye) 

Emin ÖZSOY(Türkiye) 

İbrahim ÖZKUL(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) 

N. Kemal ÖZTÜRK (Türkiye) 
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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) 

Mustafa SÖZBİLİR(Türkiye) 

Bingür SÖNMEZ (Türkiye) 

Ali Nazım SÖZER (Türkiye) 

Mehmet SUNGUR(Türkiye) 

Azmi SÜSLÜ (Türkiye) 

Muhammed ŞAHİN(Türkiye) 

Yusuf ŞAHİN(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) 

Zerrin Karaman TOPRAK (Türkiye 

Yasemin TOPALOĞLU(Türkiye) 

İlyas TOPSAKAL(Türkiye) 

Füsun TOPSÜMER (Türkiye) 

Erkan TOPUZ(Türkiye) 
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Cengiz TOMAR (Kazakistan 

Türkiye) 

Mahmut TÖBÜ (Türkiye) 

Muammer TUNA (Türkiye) 

E. Giray TUNCAY(Almanya) 

G. Seray TUNCAY (ABD/ Türkiye) 

Baran TUNCER (Türkiye) 

Hasan TUNÇ (Türkiye) 

A. Serap TUNÇER (Türkiye) 

Alper TÜNGER (Türkiye) 

İlter TURAN (Türkiye) 

Volkan TURAN (Türkiye) 

G. Yıldız TURP (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) 

Mehmet YARDIMCI (Türkiye) 

İlhan YARGIÇ (Türkiye) 

Celalettin YAVUZ (Türkiye) 

Ünsal YAVUZ (Türkiye) 

Zuhal YENİÇERİ(Türkiye) 

Mustafa YILDIRIM(Türkiye) 

Elif YILDIZ (Türkiye) 

Metehan YILGÖR(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) 
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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) 

E. Giray TUNCAY (Almanya 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) 
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Mahir NAKIP (Kerkük Temsilcisi) 

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) 
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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 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/ 

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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DEVLET HAYATINDA ANILARIN ÖNEMİ HİZMETLERİN 

BÜTÜNCÜL VE AÇIKLIK İLKESİ İLE HAYATA GEÇİRİLMESİ 

BAĞLAMINDA TOPLUMSAL SİYASAL YAŞAMA KATKISI VE 

REFAH DÜZEYİNE ETKİLERİ 

Suavi TUNCAY 

ÖZET 

Bu çalışmamızda sosyal, siyasal, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik 

söylem ve eylemler bağlamında ortaya çıkan yaşanılan “anıların” özellikle 

demokratik yönetimler açısından analizi ve çağdaş toplum oluşturulabilmesi 

bağlamında katkıları incelenecek ve önermelerde bulunulacaktır. Çünkü 

kurumsal yapıların işleyişinde “ekonomik fayda” “kamusal hizmet” ve “ulusal 

refah düzeyi” açısından “siyasal erki” elinde tutanlar tarafından dikkate 

alınması gereken son derece önemli konulardır. Bu bağlamda da seçim kazanmış 

olsa da muhalefet partilerinin de fikirlerinin alınması önerilerinin dinlenmesi 

kısacası demokratik sistemin geleceği açısından muhalefet partilerinin de sisteme 

katkı yapması demokratik teamüller açısından da beklenir.  

Hele hele daha da vahimi muhalefetin siyasal rejimin parçası olarak asla 

dışlanmaması gerekir. Bu hem demokratik ilkeler bağlamında da hem de hizmet 

üretilmesinde davranış bilimleri açısından izlenecek yol ve yöntemler olarak 

demokrasi ile yönetilen tüm dünyada uygulanır. Bu süreç ancak kamusal bir 

sorumluluk ile hizmetler ve gereklilikler bağlamında esas olarak “uzlaşma 

kapsamında” kamusal “verimlilik artar” böylece vatandaşların beklediği 

“kamusal hizmetler” gerçekleşebilir. Çünkü seçimlerle işbaşına getirilen 

iktidarların bile sınırsız ve sonsuz yetkileri asla demokrasilerde olamaz. Zira 

kurumsal yapıların başında en büyük güç ve organizasyon açısından “Devlet” 

gelmektedir. Bu ise milletin tümünün temsil edilmesidir. 

  Anahtar Kelimeler: Anılar, Siyasal Erk, Ulusal Refah, Uzlaşma, Verimlilik, 

Kamusal Hizmetler, Sorumluluk Bilinci. 

DER BEITRAG ZUM SOZIALEN LEBEN UND DIE 

AUSWIRKUNGEN AUF DEN WOHLSTAND IM KONTEXT DER 

ERINNERUNGEN IM ÖFFENTLICHEN LEBEN UND DIE 

BEDEUTUNG DER VERSÖHNUNG SOWIE DIE UMSETZUNG DER 

HOLISTISCHEN UND OFFENEN PRINZIPIEN  

ZUSAMMENFASSUNG 

In dieser Arbeit werden im Kontext sozialen, politischen, 

ökonomischen, soziologischen und psychologischen Diskursen und 

Handlungen, die zur Entstehung von erlebten „Erinnerungen“ führen, 

 
 Dr., Öğretim Üyesi, Türkbilim Dergisi Baş Editörü. 
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insbesondere im Hinblick auf die demokratischen Regierungen analysiert. 

Zugleich soll untersucht und dementsprechend Hypothesen aufgestellt werden, 

wie es zum Beitrag zur Gestaltung einer modernen Gesellschaft kommt. Denn 

für das Funktionieren institutioneller Strukturen sind „wirtschaftlicher 

Nutzen“, „öffentlicher Dienst“ und „staatlicher Wohlstand“ äußerst 

wichtige Themen, die von Regierungen berücksichtigt werden sollten, die über 

„politische Macht“ verfügen. In diesem Rahmen wird erwartet, dass die 

Ansichten der Oppositionsparteien, trotz ihres Wahlverlustes, berücksichtigt 

und ihre Vorschläge in Betracht genommen werden. Somit wird gemäß den 

Konventionen erwartet, dass die Oppositionsparteien im Hinblick auf die 

Zukunft des demokratischen Systems auch einen Beitrag leisten.  

Noch problematischer ist die Situation, wenn die Opposition als Teil des 

politischen Regimes ausgeschlossen wird. Dies gilt sowohl im Kontext 

demokratischer Prinzipien als auch aus der Perspektive der 

Verhaltenswissenschaften als Vorgehensweise und Methode, die ausnahmslos 

in allen demokratischen Ländern umgesetzt wird. Dieser Prozess kann nur 

realisiert werden, wenn man Verantwortungen gegenüber der Öffentlichkeit 

im Rahmen von Dienstleistungen und Anforderungen trägt. Dies führt dazu, 

dass ein „Versöhnungsrahmen“, eine öffentliche „Effizienzsteigerung“ 

erreicht wird, die den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürgern im 

Zusammenhang einer „öffentlichen Dienstleistungen“ entspricht. Denn selbst 

Regierungen, die durch Wahlen an die Macht gekommen sind, verfügen in 

Demokratien niemals über unbegrenzte und endlose Autorität. Denn der 

„Staat“ ist macht- und organisationsmäßig die größte öffentliche 

Organisation. Er vertritt die gesamte Nation.                

Schlüsselwörter: Erinnerungen, politische Macht, nationaler Wohlstand, 

Versöhnung, Effizienz, öffentliche Dienstleistungen, 

Verantwortungsbewusstsein 

 

GİRİŞ: Bu makalemizde sosyal siyasal ekonomik sosyolojik ve psikolojik 

söylem ve eylemler ekseninde ortaya çıkan anıların yansız ve demokratik 

yönetimler bağlamında analizi ile çağdaş toplum oluşturabilmesine katkıları 

incelenecek bazı önermelerde bulunulacaktır. Çünkü kurumsal yapıların 

işleyişinde “fayda” “hizmet” ile “refah düzeyi” ve “kamusal değerler” 

bağlamında “siyasal erki” elinde tutanlar tarafından dikkate alınması gereken 

önemli konulardır. Bu bağlamda da muhalefet partilerinin de katkı yapması 

beklenir. Daha da vahimi muhalefetin asla dışlanmaması ve hem demokratik 

ilkeler bağlamında da hem de hizmet üretilmesinde davranış bilimleri açısından 

izlenecek yol ve yöntemler olarak tüm demokrasi ile yönetilen dünyada 

uygulanır.  
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Bu süreç ancak kamusal bir sorumluluk ve hizmetler ve gereklilikler 

bağlamında esas olarak “uzlaşma kapsamında” “verimlilik artar” “kamusal 

hizmetler” gerçekleşebilir. Çünkü seçimlerle işbaşına getirilen iktidarların 

sınırsız ve sonsuz yetkileri asla demokrasilerde olamaz. Çünkü kurumsal 

yapıların başında en büyük güç ve organizasyon açısından “Devlet” gelmektedir. 

Davranış Bilimleri açısından bütün bu olay ve olguları alanında üstadımız ve 

hocamız olan rahmetli Prof. Dr. Alpaslan USAL Hocamızın Davranış Bilimleri 

kitabı kapsamında ele alınıp okuyucuya ve kamuoyuna vefa borcu olarak 

aktarılacaktır (Bkz. Alpaslan USAL ve Dr. Zeynep KUŞLUVAN tarafından 

kaleme alınan Davranış Bilimleri, 3. Baskı, 2000) bu çalışmada ana kaynaktır.  

Devlet sadece seçimin kazananına tamamen ait olamaz. Tam tersine 

milletin “Aidiyete” “Dayanan” ortak kurumsal organizasyonudur. Bu bağlamda 

kurumsal yapıların yönetiminde mutlaka son derece “etkili” ve “öğretici” bir 

“iletişim” ve “etkileşim” kurulmalıdır. Çünkü sanayi sonrası ya da bilgi toplumu 

aşamasına geçtiği söylenen “ileri” toplumlarda iletişim altyapısının toplum için 

yaşamsal önemde olduğu kabul ediliyor. Bu yapının biçiminin ve kullanımına 

ilişkin kuralların toplumdaki tüm ilişkileri etkileyeceği vurgulanıyor (Bkz Haluk 

ŞAHİN, 1991, Yeni İletişim Ortamı Demokrasi ve Basın Özgürlüğü). Bir 

ülkenin mutlaka yüksek hedefleri ve çağdaş idealleri olmalıdır. Bu her ülke 

olduğu kadar ülkemiz için de çok çok önemlidir.  

Bunun gerçekleşebilmesi için “yönetimlerin” “değişe bilirlik” “hızı” ve 

“oranı” nın kamunun denetimi kapsamında değişebilir olması gerekiyor. Oysa 

bugün ne yazık ki hala iktidarda bulunan bir yönetim çok uzun zamandır 

neredeyse yirmi yılın üzerinde bu yönetimin başında bulunmaktadır. Oysa 

gelişmiş ana demokrasilerde ilkemiz mutlaka yukarıda belirttiğimiz gibi 

behemehâl ve mutlaka denetimli hale getirilmesi gerekir. Türkiye’de uygulanan 

ve toplumu adeta kilitleyen hangi parti olursa olsun halk tarafından değiştirilmeli 

ve bir “kendine gel” anlamında tepkiyle demokratik bir tokat atılmalıdır. Bunu 

Allah’ın izniyle demokratik teamüllere aşina olan Türk seçmeninin de 

başaracağına inancım tamdır. Ancak bu sürecin demokratik bir yöntemle 

sürdürülmesi kaçınılmazdır. İşte devletlerin yönetim şekilleri ve uygulama 

yeteneğini de demokrasi kavramı içinde ele almamız gerekiyor. Çünkü demokrasi 

denince “vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirme 

esnasında eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir” (Bkz, BALCI, Shf.33) 

Şeklinde tanımlanıyor.  

Bugün günümüzde eşitlik ilkesinin asla göz önüne alındığını söylemek 

mümkün değildir. Türkiyenin gerçeği Türkdoğan’nın belirttiği gibi “Kimlik, 

Göç, Sosyal Şiddet gerçeği vardır. (Bkz.Türkdoğan, 2008, Syf 1-14  bize göre 

siyasal şiddette eklenmelidir. Mutsuz bir seçmen kitlesi vardır. O halde eşit oy 

prensibi gündeme geliyor. Ancak bunun böyle iradeyi önceleyerek 

yürütüldüğünü söylemek oldukça zor. Öncelikle bu inancı destekleyenleri hızla 

artırmalı ve kamuoyu oluşturarak bu alınan kararlarda hiçbir şekilde rolü olmayan 



 
 
 
 
 
 
 
Türkbilim Nisan 2022 

 

4 

 

seçmenler sadece seçimden seçime oy kullandırılarak adeta “siyasal bir Pazar” 

içinde tutulmaktadır. Özellikle son yirmi yıldır hızla artan tek başlı rejim(!) ki bu 

bilimsellik taşımayan ilk çağlarda uygulanan ben merkezli tekçi bir yönetimi 

ifade eder. Bu siyasal zulme bir son vermek gerekmektedir. Size arz ettiğim 

birkaç örnek çeşitli çalışmalarımda önceleri belirttiğim konular olup bazılarını 

aktarmak istedim.  Hedef; ülkemizin isimlendirmekten hicap duyup zorlandığım 

konu içinde belirttiğim “siyasal şizofreni” hastalığına tutulmuş “ben duygusu” 

öne çıkmış aslında boş ve yavan sayılan “sözel ve eylemsel” yapılar ve 

davranışlar ortaya çıkmıştır.  

Ne yazık ki iktidarı ellerinde tutanlardan vahşi ve ilkel düşünceleri 

iktidarlara taşıyan adında “ak” denen aslında “kapkara” şizofrenik oluşumlar ve 

davranışları temsil edenlerden mutlaka kurtarılması içindir.  Atalarımız hep 

söyler bir “ülkede en tehlikeli silah cehalettir”. Çünkü bunu temsil edenlerin 

“algı eşiği yanılsaması” içinde her türlü değerler manzumesi kaybolur ve ben 

merkezine dönüşerek farklı yorumlanır. İşte bu “Algı Eşiği” ise o kişinin sadece 

ben duygusunu tatmin eder. Aslında beslenme ile ruh sağlığı arasında da bir bağ 

kurulmuş olduğuna yönelik çalışmalar vardır. İslam’da da “alan el veren el” gibi 

bir ayırımın sosyal devlet olgusunda asla yeri olmamalıdır. Bunun için yöneten 

tüm vatandaşlarını dikkate alarak onların sağlıklı olmasına hizmet edebilmeli ben 

merkezli algı eşiğinden kurtulabilmelidir. Aksi bir siyasal yapı içinde asla 

“uzlaşma ve uyuşma” kapsayıcı yöntem ve uygulamalara yönelik bilgisi ve 

kapasitesi yoktur.  

DEVLET HAYATINDA VAZGEÇİLMEZ DAVRANIŞLAR                                              

Bu konu aslında sosyolojik ve psikolojik bir bakışın incelenmesini gerekli 

kılar. Çünkü sosyolojinin konusu, sosyolojik bakış açısı, sosyolojinin özellikleri, 

sosyolojinin amacı, bir bilim olarak sosyoloji, sosyal bir varlık olarak insan, 

sosyal davranış, toplum, kültür, etkileşim ve davranış ve sosyolojinin temel 

kavramları konuları ayrıntılı olarak irdelenmeyi gerektirmektedir. Daha sonra, 

sosyoloji biliminin psikoloji, antropoloji, hukuk, iktisat ve diğer bilim dallarıyla 

ilişkileri özellikle devlet hayatı ve yönetiminde son derece elzemdir.  Bununda 

en önemli ve gerekli olan yeri kamu yönetimi ve devlet hayatıdır. Çünkü bireye 

değil kamuya hizmet esası vardır. İşte o zaman insanı doğrudan ilgilendiren 

psikolojik süreçler gündeme gelir. “Siyasal Çatışmada” yanında bir o kadar da 

“Uzlaşma” önelidir.  

Oysa kamu yönetimi hiç kimseye sahip olma hakkı veremez. Sadece 

kamuya hizmet vardır. Siyasal uzlaşmanın olmadığı yerde “siyasal çatışmanın1 

olmaması mümkün değildir (Bkz. Ahmet Taner KIŞLALI, Siyasal Çatışma ve 

Uzlaşma, İmge Kitabevi, 1993, Ankara).    

 Çünkü bu toplumların gelişmişlik düzeyi ile doğrudan ilgilidir.  Aslında 

Kışlalı’nın belirttiği gibi “siyasal uzlaşma” belirli bir gerilimin çatışmanın 

sonunda ortaya çıkıyor. Uzlaşmayı belirleyen öge, güçler arasındaki bir dengedir. 
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Kısacası belirtmek gerekirse siyasal çatışmayı izleyen bir süreçtir. (Bkz. 

KIŞLALI, Shf.17.  

Seçimle gelenler aslında milletin hâkimi değil tam tersine emrinde olması 

gereken bir yapıdır demokrasi bilinci olan ülkelerde. Bu hususu ne yazık ki son 

yirmi yıldır anlamak ve uygulamak mümkün olamadı. İşte bu durumun en önemli 

eksikliği nedir sorusunun cevabında yatmaktadır. Şöyle ki Gerek toplum içinde 

ve gerekse yönetenler açısından Dillerin, duyguların ve düşünce dünyalarının çok 

büyük bir önemi vardır. Özellikle Osmanlı yönetimi ve düşüncesinde bilimin 

sınırlı, felsefenin de kısıtlı olduğu görülüyordu. Buna karşın yazılı-ve-sözlü 

zengin bir edebiyat ile şiir geleneği vardı. Yaşamın anlamını sorgulayan, 

büyüsünü yorumlayan akıl, adeta şiirle bütünleşmiş gibidir (Bkz. Bozkurt 

Güvenç, Türk Kimliği, Kültür Tarihinin Kaynakları, 2016, Syf.210). Demek 

ki söz söyleyebilmek adeta bir sanattır. Bunun için engin bilgi çerçevesinde 

toplumsal yapıya ve onun diline ilgi duymak ve daha da önemlisi o toplumu ve 

dilini sevmek gerekiyor. Onun için biz “ilgi, bilgi ve sevgi” üçgeninde Türkiye” 

diyoruz. Sözcüklerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız.”   

KONFİÇYUS…  “Her eylemin atası düşüncedir.”: R. V. EMERSO. 

Demek ki düşünen ve öyle davranan kişiler değerlidir. Bunu da söz 

söyleme kısacası ikna edebilme eylemiyle ortaya koyar. Ağızından yalaza 

çıkanların iletişim ve etkileşim sağlaması bir yana ne yazık ki ayrıştırılan 

kamplara bölünen yapılar ortaya çıkar ki Allah esirgesin bölünme ve parçalanma 

dâhil düşmanca bakışan bireyler ve yapılar oluşur. Toplumu kucaklayıcı bir dil 

özellikle ülkeyi yönetenlerden bir görev olarak beklenir. İşte bu nedenlerle devlet 

yönetiminde ülke bütünlüğü çerçevesinde dayanışma odaklı ben değil biz vardır. 

Burada seçimler yoluyla verilen yetkilerle sınırları çizilir. Oysa üzülerek 

belirtmemiz gerekir ki “Ben Merkezli” yönetimlerde “anlama dinleme” bundan 

sonra “söyleme” dayanışma ve dinleme alışkanlıkları ne yazık ki hala 

oluşamamıştır. Tam tersine içsel dünyalarında oluşan “Güç Temerküzü” 

herhangi bir “Olayı ve Olguyu” “Sebep-Sonuç” ilişkisi içinde değil, tam tersine 

çıkar öncelikli olmasının temelinde iktidarda kalma beklentilerine yönelik 

biçimlendirilir. Çünkü bildiğimiz gibi davranış bilimlerinde “algılama” beş duyu 

organı ve sezgilerimizin katkılarıyla herhangi bir olay ve olguyu anlayabilmek ve 

yorumlamaktır. Bu tanımın olduğunu ne yazık ki “güç zehirlenmesi” ile 

karşısındakileri zihinsel yapılarında ötekileştirme birikimine yenik düşen 

yönetenler asla öğrenemez.  

İşte bu anlamda yetersizliğini ve eksikliğini kabul edememe duygusu 

kalıplaşmış bir düşünceye dönüşerek bugün olduğu gibi olumsuzluklar sürtüşme 

ve atışmalar medeni olmaktan çıkar gerilim ve ötekileştirme de ne yazık ki tavan 

yapar Kendisini her şeyin sahibi olduğu zehabına kapılır. Devlet hayatında 

“Siyasal Şizofrenik” bir yapı oluşur. Çünkü davranışın psikolojik temelleri 

konusu amaçları ve hedefleri özellikle kamusal alanda ve devlet hayatında son 

derece önemlidir. İktidara gelenler kendisini her şeyin sahibi olduğu zehabına 
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kapılır. Bu algı yanılsaması aşağılık duygusu taşımasından kaynaklanır. Bunun 

kök taraması yapılması halinde birçoğunun ruhsal açılardan “doyumsuz” 

oldukları saptanmıştır. Tıp literatürü bunları apaçık belirtmektedir. Giderek artan 

oranda böyle bir davranış seti devlet hayatında “Siyasal Şizofrenik” bir yapı 

olarak karşımıza çıkar. Çünkü davranışın psikolojik temelleri konusu amaçları ve 

hedefleri özellikle kamusal alanda ve devlet hayatında son derece önemlidir. 

Psikoloji öncelikle uyum ve uzlaşma öncelikli bir ruhsal davranış biçiminde 

olmalıdır. Özellikle kamuda ve bilhassa da siyasal hayat içinde oluşan boşluklar 

sonucu var olan, ancak asla sistem içinde olmaması gereken bu tipolojik kişiler 

üstlenerek bu ortaya çıkan olguyu “güç aşımı” içinde tarafının “temsil hakkı” 

olarak görülürler.  Ancak giderek kötüleşen siyasal hayatın demokrasi prensipleri 

içinde olmaması gereken “kırgınlık” ve “alınganlığın” yanında “Şiddet 

“olgusundan ve aşağılayıcı sözlerin asla yeri yoktur (Bk ŞİDDET, Yves, 

MICHAUD, Yeni YÜZYIL, İletişim Yayınları).   

Şayet üslup açısından nezaketi terk eden kaba ve kavga eder gibi sözel 

üslupla karşısındakine Üstünlük taslamak o kişinin kim olursa olsun çok düzeysiz 

ve ilkel bir yapıyı temsil ettiği açığa çıkar. Kaba ve aşağılayıcı “kötü dil 

sendromu” aslında yetersizliğin bir ifadesidir.İşte oldukça gerilimli ve zor 

dönemde hem ülkemizi bu kara tablodan kurtarabilmek ve hem de milli bir 

felsefesi olan “kalkınma ve refah ile mutlu bir Türkiye” diyebilen partileri 

mutlaka iktidara taşımak Türk toplumunun en yüksek hedefi olmalıdır.  Siyasal 

hayatın içinde olanlar asan kesen ve hakaretamiz bir düzeysiz dil kullanan değil, 

bilakis ince ruhlu tevazu içinde bir dil “etik değerlerin” doğal bir tavrı olmalıdır. 

Bu bağlamda Fransız şair Paul Valery şiir yazarken yeni bir keşif için iki farklı 

düşünme çizgisi olduğuna inanıyordu. İki ayrı alandaki çatışmayı en aza indirmek 

isteğiniz olabilir (Bkz. Michael MICHALKO, Yaratıcı Dehanın Sırları, Koridor, 

2008, İstanbul).  

   Özellikle devlet yönetiminde olması gereken bu uygulama yeni düşünce 

ve uyumu arayan toplumların da refah düzeyini anlatır.  Vatan sevgisi ve 

değerlerimizle cumhuriyetin ne kadar anlamlı ve çok değerli olduğunu bu güzide 

topluma anlatılmaya çalışılmalıdır. Genç ve taze beyinlerimize ülkemizin 

nereden nereye geldiğini bunu kimlerin başardığını adeta bir ağaca yapılan 

aşılama gibi bal arısı tadından onları yetiştirmeye çalışılmalıdır.  Çünkü Türkiye 

Cumhuriyeti devletimiz tektir, büyüktür hiç kimsenin ve hiçbir amacın 

gölgesinde kalmayacak kadar on altı devlet kurabilen önemli bir devlettir.  

Bu nedenle metanete asalete ve tecrübeye dayanan dünyamız içinde bir 

büyük yeri ve önemi vardır ülkemizin kurduğu şahsiyetli bir devlettir. Hepimizin 

içinde olması gereken ben merkezi değil bilakis biz merkezli bir davranışı esastır. 

Yönetenler mutlaka bu bağlamda yönetebilmeyi benimsemelidir. Doğaldır ki 

kendilerini tatmin edebilmek için bu hizmete görevli olarak gelebilenlerde 

olacaktır. Bireylerin eşitliği ilkesinden bu büyük ulusa seslenebilirler. Kirletici 

bir dili asla kullanamazlar! Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve 
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Cumhurbaşkanı görevini yapan DEMİREL “Keser Döner Sap Döner” “Bir Gün 

Olur Hesap Döner! Derdi. (Bkz. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman 

DEMİREL Söylemleri).  

Yukarıda belirttiğim gibi ülkemize hizmet açısından siyasal partilerin 

üyelerinin eğitimleri özellikle çevre politikaları bağlamında diğer partilerle de 

ortak çevre sorunlarına ilişkin iletişimi mutlaka esas alınmalıdır. Oysa kuzey 

ülkeleri ülke refahına kaynak teşkil eden çevresel varlıkları barındıran diğer 

gelişmemiş ülkeleri sömürgeleştirerek denetimi ellerinde tutarak çevre tahribatını 

had safhaya ve çıkar alanı olarak kullanmışlardır. (Bkz. Sonay ŞAHİN, Tarihsel 

Süreç İçinde Çevresel Güvenlik Politikaları, Astana Yayınları, 2021, Ankara).   

   Bu süreç gelişmekte olan veya geri kalmış ülkelerin sömürülmesine yol 

açmış emperyalist ülkeler çevre tahribatını ülkelerinin dışında aramışlar ve 

tahribatı bugüne taşımışlardır. Bizim üzerinde durduğumuz “İletişim”, “Çevre 

Etkileşimi” ve “Ulusal Mensubiyet” bilincinin algılanması ve çevre koruması 

bağlamında öncelikle vatandaşların bilinçlerinin artırılması ve “Devlet-

Kurumlarının” yönetim ve denetiminde büyük önem arz eder. Günümüzde 

yaşanan kavram kargaşası ulus birliğini bile tehlikeye düşürecek boyutlarda 

giderek artmaktadır. Uygun dil uygun söylem ve uygun eylem prensipleri içinde 

çevre tahribatının önlenebilmesi gerekiyor.  

   Bugün ne yazık ki tamamen dil prensiplerinden ve Türkçe 'den 

ıızaklaşılmakta argo tabir edeceğimiz ifadelerle yüklü veya yabancı kelimelerin 

ağırlıkta olduğu bir etki oluşturamayan bir iletişim kurulmaktadır. Ortak 

yaşadığımız çevre ve bu çevrede yaşayan bireyler olarak artık her kavramın 

bilimsel bir tanımını ve bu tanıma uygun bir algılamayı öğrenmek ve öğretmek 

bu yönde "algısal ürünleri" almak ve/veya pazarlamak zorundayız. Bilgi 

sosyolojisi kuramları çerçevesinde kentlilik bilinci arttırılarak “Mensubiyet 

Duygusu” ve bu bağlamda “Aidiyet Bilinci” inşa edilmeli, bireylerin demokratik 

özgürlüklerinin sınırları toplumsal bir bilinç ile sorumluluk ile uyumluluk 

bağlamında mutlaka örtüştürülmelidir.                        

DEVLET YÖNETİMİNDE ESAS OLAN YÖNETİM OLGUSU 

NASIL OLMALIDIR SORUSU YOLUMUZU AYDINLATIR. 

Bir devletin yönetilmesinde özellikle iktidarı elinde tutanların geniş bir 

kültürü ve geniş bir kapsayıcı yönü ile öncelikle “Yaratıcı Deha” Toplumu 

olabilmesini sağlayabilmek esastır.  

Özellikle yönetici kadroların kavga ve sürtüşme yerine hizmet odaklı 

POZİTİF davranış ve düşünceler mutlaka kazanılmalıdır. Bu bağlamda bakınız 

Michael MİCHALKO neler söylüyor? Neyi nasıl göreceğimizi bilmek 

Düşüncelerimizi görünür kılmak. Akıcı bir biçimde düşünmek! Yeni 

kombinasyonlar yaratabilmek Bağlantısız olanları bir yere ve doğru kabul 

görmüş bir düşünceye bağlayabilmek gereklidir. Her açıdan her olay ve olguya 
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bakabilmek esastır. Yaşadığımız dünyadan başka biçimde farklı bir dünyaya 

bakmak Aramadığınız ve bilmediğiniz başka bir şeyi bulabilmek. Özellikle 

işbirlikçi bir ruhu ve düşünceyi mutlaka uyandırmak gerekmektedir (Bkz. 

Mıchael MICHALKO, Yaratıcı Dehanın SIRLARI, Koridor 100. Kitap). 

Çünkü hiç kimsenin bu ülke babasından miras kalmamıştır. Her bireyin söz 

hakkı vardır. Bu bağlamda zaman zaman benden eğitim seminerleri isterler ve 

parti teşkilatlarının ricasıyla onların eğitim ve etkinliklerine eğitim çalışmalarına 

da bilimsel anlamda ve farklı açılardan da olay ve olgulara bakmaya yönelik 

“ikna odaklı” konferanslar da verdim. Yalan ve gizli bir şeyi partilerde yer 

alanların asla olamaz. Herkes kendi kişiliğini ve bilgi düzeyini programlarını 

ortaya koyar. İşte bu nedenle partilerin genel başkanları sonsuz ve sınırsız asla 

olmamalıdır. Doktora konusu yaptığım çok önemli gördüğüm bir hususu ne yazık 

ki ülkemiz yaşıyor. Yirmi yılı aşan bir iktidarın hizmet odaklı olmasının asla bir 

alt yapısı olama. İktidarlar eskir düşünce ve duygu birliği yavaş yavaş azalır. En 

tepede söz tamamıyla olan zata kalır.  İşte o zaman “üstünlük sendromu” ben 

duygusu sarar parti genel başkanını. Çaresi ve ilacı ele aldığım Parti İçi 

Demokrasi ve Türkiye tezim bu günkü içine düştüğümüz bunalımlı ortamı o 

günlerde ele alıp düşünülerek hazırlanmıştır (Bkz. TUNCAY, 1989, 1991,1996). 

 Bugün içinde yaşadığımız bunalımın asıl sebebi ekonomik bir kural olan 

“iyi para kötü parayı kovar” benzetmesinde vardır. Sürekli aynı kişiyi ülke 

yönetimlerine getirirseniz yönetme zehri yutturmuş üstünlük sendromu içinde 

olursunuz. Bugün ülkemiz “3G” prensibini yaşamaktadır: “Görüntü, Gürültü 

ve Güvenlik” kirliliği giderek ne yazık ki artmaktadır. Ancak bu “zaman 

yönetimi açısından” sadece ona “lider sultası” değil bu güzel ülkemize yönelik 

bunca kalkınma hamlelerimiz varken bugün asla bir daha kurulamayacak tesisler 

kapatıldı. Cumhuriyetin ortaya koyabildiği fabrikaların kapatılması ve satılması 

akla ziyan bir eylemdir. Örneğin kırk dört müessesesi olan SÜMERBANK gibi 

bir dünya çapında olan ve ülkemizin her köşesine yayılmış işletmelerini kısacası 

koskoca bir kurumu kapatan düşük bir zekâ(!) dünyada çok çok az görülür...  

Batıya peşkeş çeken el ayak büken bir davranış örüntüsüyle saygınlığımızı 

temsil eden değerlerimiz de yok edilerek kayıplar hanesine devletimiz adına 

yazılmaktadır. Ancak saf ve temiz milliyetçi kardeşlerimizi bu kefede tartamayız. 

Zaten milliyetçilik bir süreç olarak bakıldığında, İlber ORTAYLI hocamızın 

belirttiği gibi” Hiç kuşkusuz Türk Milliyetçiliği en geç safhada ortaya çıkmıştır.  

Bunun siyasi doğuşu imparatorluğun ana unsurunun siyasi sorumluluğu 

dolayısıyla gecikmiştir (İlber ORTAYLI, Yakın Tarihin Gerçekleri, 2021, 

İstanbul KRONİK Yayınları).  

Anlatmak ve ikna etmek zorundayız. Hala bana partili olsun olmasın 

vatandaşların derin sevgi ve saygıları vardır. Bugün kendi özel kulesinin içinde 

ülkemizin düşürüldüğü durumda en az AKP kadar günahı olan ve asla 

affedilmeyecek acınacak bir durumdadır ona destek verenler. Kör topal gittiğini 
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değil, eriyip kül olduğunu tüm vatandaşlar partili olsun veya olmasın yüz yüze 

yaptığım görüşmelerde belirtiyorlar. Demek ki davranışlara etki eden en önemli 

faktörlerin başında ne yazık “Çıkar Saiki” gelmektedir. Oysa ülkemiz çaresizlik 

içinde bir dönem yaşamaktadır(!) Değişe bilirlik açısından son gelişmeler yani  

”millet cephesi” nispeten de olsa ülkemizin kurtuluşunda ideolojik bağnazlığa 

düşmeden “ülke çıkarı” önde tutularak birleşik bir yerde olmalarının gereğini 

ortaya koyuyorlar.  

Daha ileri gitmesi yönetenlerin “3K” Prensibi dediğimiz “Korkusunu” 

“Kuşkusunu” ve “Kaygısını” arttırdığından ne yazık ki savunulacak bir söz ve 

eylemleri olmadığından bozuk bir dille karalama siyaseti gündeme getiriliyor. 

“Yeniden kalkınma ve refah ile barış ve kardeşliğin” ülkemizde 

kurulabilmesini öncelikle yüce Allahtan diliyorum. Böylece rejim bunalımı 

oluşturan “kuvvetler ayrılığını” reddeden parlamenter sistemi mumla aratan 

“cumhur hükümet sistemi(!)” gibi ne olduğu ve sınırları belli olmayan sadece 

tatmin cihazı olarak ortaya çıkan daha da önemlisi asla Türk Milletine 

dayanmayan ve asla yakışmayan denetimsiz bir “UCUBE SİSTEMİ” ortadan 

mutlaka kaldırmalıdır. Tek adama(!) verilen geniş yetki çok çeşitli şaibelere 

dayalı kuvvetler birliği anlamındaki siyasal literatürde yeri olmayan adına 

“ucube” sistem bile denilemeyecek bu yapıya mutlaka son vermemiz gerekiyor. 

Ülkemize yakışan ve uzun zaman uygulanan “PARLAMENTER SİSTEM” 

gibi denetim odaklı bir yönetim tarzıyla ülkemizin sorunları ancak çözülebilir.  

Çünkü devlet hayatında da görülmüştür ki “İYİ BİR YÖNETİM İYİ BİR 

DENETİMLE” mümkündür. 

 Çünkü “iyi bir yönetim iyi bir denetimle mümkündür”. Ülkemizin 

makûs talihine mutlaka son vererek demokratik rejime dayalı “ilgi, bilgi ve 

sevgi” üçgeni içinde “çözüme yönelik düşünce ve pekiştirilmiş algı ve 

katılım” oluşturmak zorundayız. Bu onurlu yolda başta şahsınızın asil çabaları 

ve öncü rolünüz ile başarılacağına inancımız tamdır. Ülkemizin kanla alınan 

toprakları ve yemyeşil çevresi hunharca yok edilmektedir. Bu inşaat sektörüne 

yönelik eylemlerinin iktidarla iş birliği içinde olduğu yönünde vatandaşlarımızın 

kuşkusunun oluştuğu yüz yüze temaslarımızda ve muhalefet cephesinde ifade 

edilmektedir. Gittikçe artan inşaatların beş adet müteahhide verilerek yürürlüğe 

konulması kamuoyunda teessürle (Üzüntüyle etkilenmektedir). Bu süreç asla 

doğru karşılanmamaktadır. Aslında çevre sorununun ne olduğuna değil, toprak 

ilişkisi veya toplum-ekonomi ve politik ilişkisini anlamak gerekiyor.  

Böylece çevre sorunlarının nedenlerinin tarihsel süreç içinde üretim 

tarzlarına göre değişen “İNSAN-ÇEVRE” ilişkilerine eğilmek gerekmektedir 

(Bkz. Sonay ŞAHİN, Çevre Sorunlarına İlişkin Egemen Açıklama Biçimleri, 

Astana Yayın, S.4/5, Ankara. 

Çıkar odaklı bu işlemlerin vatandaşlar tarafından kabulü yönünde 

düşünülmesine yer açan bu tasvip edilmeyen inşaat sektörüyle ilgili olaylar 
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mutlaka sonlanmalıdır. Kısacası çevre bir insan hakkıdır. Bu nedenle uyum ve 

çelişkiler yumağı asla olmamalıdır. “Uygarlık-kültür” ya da “kültür-teknoloji” 

ayrımları yakın geleceğin dünyasında geçerli olmayacak ise, yorgun düşmüş 

çevremizi daha fazla tüketmeden nasıl bir “milli kültür” ya da “kalkınma” ile 

“dayanışma” politikası izlenebilir? Sorusu son derece önemlidir. Kültür temeline 

dayanacak olan laik cumhuriyet hangi ekonomik sisteme oturacak, ne tür bir 

dünya görüşüne yönelecekti? Mustafa Kemal’in eylemlerini bilinen kalıplardan 

hiçbirine oturtamayan batılı gözlemciler, onun yoluna ve yöntemine 

“KEMALİZM” adını verdiler” Böylece “üretim” tüketim” ve mülkiyet” 

ilişkileri bu politikaların uygulanmasıyla hayata geçirilmesi mümkün 

olabilecekti. Aslında burada demokrasiye uygun bir düşünce tarzını görmekteyiz. 

Çünkü bugüne kadar yöneten erk inşaat ve toprak temelinde dayanan bir 

ekonomik çıkar algısıyla çevre tahribatını da dikkate almadan “doğal örtümüz” 

büyük değer kaybetmiştir.  

Oysa “üretim”, “tüketim” ve “mülkiyet” ilişkileri doğru politikalarla 

yönetilmediğinde ne yazık ki ülkemizin bugün içinde yaşadığı sorunları da 

gündeme getirir. Bozkurt GÜVENÇ 1993 yılında yayınladığı bu eserinde son 

derece önemli bir saptamada bulunuyor. Bu çalışmada, Türk toplumu, yüzde 98 

din ve yüzde 88 anadil birliği ile çağdaş dünyanın” ideal ulus” kavramına yakın 

yaklaşmış gibi göründüğünü, ancak yüzde 75 köylü, yüzde 25’i kentli nüfus 

yapısının kırsal karakteri dikkat çekiciydi. Bu konunun detaylanmadan 

anlatılması gerektiğinden o tarihi yönetenlerin ne kadar ileri görüşlü oldukları 

anlaşılır. Daha geniş bilgi için bakınız (Bkz. Bozkurt GÜVENÇ,1993, Sahife. 

232, 234, 238 ve devamı, İstanbul).  

Kentleşme, yaşam, toprak ve doğal kaynaklar dengesini bozmuş ve insan 

davranışlarını çevreyle ilgili(ekolojik) sosyolojik ve psikolojik olarak doğrudan 

etkilemiştir. Açıkçası, ahlaki temelli izole eylemler sürdürülebilir bir dünyaya yol 

açamaz. Yazarlar, küresel ölçekte kentleşme ve sürdürülebilirlik sorunlarını 

çözmek için bizim özellikle savunduğumuz mastır planlamanın gerekli olduğunu 

kabul ediyorlar. Çünkü “Kentleşme”, yaşam, toprak ve doğal kaynaklar 

dengesini bozmuş ve insan davranışlarını ekolojik, sosyolojik ve psikolojik 

olarak doğrudan etkilemiştir. Açıkçası, ahlaki temelli ve bilimsel anlamdan uzak 

izole eylemler sürdürülebilir bir dünyaya asla yol açamaz. Yazarlar, küresel 

ölçekte kentleşme ve sürdürülebilirlik sorunlarını çözmek için mastır 

planlamanın gerekli olduğuna yönelik bir iddiayı kabul ediyorlar. 

 Çözümün ekonomik, sosyal, kültürel, politik, ekolojik, teknolojik, bilgisel 

ve iletişimsel yönlerinin insan psikolojisine tüm dikkati veren mastır planlar 

gerektirdiğini öne sürüyorlar. Bu nedenle, insanın psikolojik süreçlerini 

doğrudan etkileyen bir bakış açısıyla ele alınan bir yaklaşım arayışında, bir 

“çevresel mastır planlama” modelini öneriyor.? aile ve mahalle seviyelerinde 

başlayan ve bölgesel, ulusal ve nihayetinde küresel seviyeyi kapsayan aşağıdan 

yukarıya halk katılımını vurgulayan bir kentsel ağ sistemi için öncelikle 
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çevrecileri ve yönetenleri daha da önemlisi akademik hayatın içinde yer alan 

bilim insanlarını buna yönelmelerini ve iktidarların çıkara yönelik eylemlerinin 

de durdurulmasını öneriyor.   

Çözümün ekonomik, sosyal, kültürel, politik, ekolojik, teknolojik, bilgisel 

ve iletişimsel yönlerinin insan psikolojisine tüm dikkati veren mastır planlar 

gerektirdiğini öne sürüyorlar. Bu nedenle, insanın psikolojik süreçlerini 

doğrudan etkileyen bir bakış açısıyla ele alınan bir yaklaşım arayışında, bir 

“çevresel mastır planlama” modelini öneriyor.? Aile ve mahalle seviyelerinde 

başlayan ve bölgesel, ulusal ve nihayetinde küresel seviyeyi kapsayan aşağıdan 

yukarıya halk katılımını vurgulayan bir kentsel ağ sistemi için öncelikle 

çevrecileri ve yönetenleri daha da önemlisi akademik hayatın içinde yer alan 

bilim insanlarını buna yönelmelerini ve iktidarların çıkara yönelik eylemlerinin 

de mutlaka durdurulmasını öneriyoruz. Bugün ne yazık ki “Kentleşme ve Çevre 

Master Planları” konusunda çalışmalar yapan bir kişi olarak ülkemizi bugün 

yönetenlerin o tarihten çok daha gerilerde olduğunu belirtebiliriz. Fabrikalar bir 

bir elden çıkarılmış, topraklarımız ve çevremiz talan edilmiş karmakarışık bir 

düzensiz yapılaşma daha da açığı inşaat hastalığına tutulmuş bir ülke ki giderek 

doğal zenginliği yok edilmektedir. Kentleşme, yaşam, toprak ve doğal kaynaklar 

dengesini bozmuş ve insan davranışlarını ekolojik, sosyolojik ve psikolojik 

olarak doğrudan etkilemiştir. Bu bağlamda çevresel güvenlik politikalarına 

eğilmek durumundayız”. (Bkz. Sonay ŞAHİN, Tarihsel Süreç İçinde Çevresel 

Güvenlik Politikaları, Astana yayınları Ankara, 2021)  

Çünkü çevresel kaynakların niteliğinde, niceliğinde ve sürekliliğinde 

oluşabilecek bir değişim; kaynakların ve üretilen ürünlerin adil olarak 

dağıtılmaması; canlıların yaşama, barınma, üreme ve özgürlük haklarının 

azalması ya da yok olması uygun yaşam ortamlarının da ortadan kalkması olarak 

değerlendirilebilir. Açıkçası, ahlak temelli olmayan çıkar odaklı eylemlerin 

sürekliliğinde sürdürülebilir bir dünyaya ulaşmamıza asla yol açamaz. Küresel 

ölçekte kentleşme ve sürdürülebilirlik sorunlarını çözmek için “ÇEVRE 

MASTIR PLANLAMANIN gerekli olduğunu iddia ediyorum. Bu bağlamda 

“Çevre Master Planlama ve Yeni Bir Kent Modeli” bağlamında 

konunun çözümünde ekonomik, sosyal, kültürel, politik, ekolojik, teknolojik, 

bilgisel ve iletişimsel yönlerinin insan psikolojisine tüm dikkati veren mastır 

planlar gerektirdiğini bu çalışmamda ortaya koydum.  

Bu nedenle, insanın psikolojik süreçlerini doğrudan etkileyen bir bakış 

açısıyla ele alınan bir yaklaşım arayışında, bir “çevresel mastır planlama” 

modelini öneriyor. Aile ve mahalle seviyelerinde başlayan ve bölgesel, ulusal ve 

nihayetinde küresel seviyeyi kapsayan aşağıdan yukarıya halk katılımını 

vurgulayan bir kentsel ağ sistemi için öncelikle çevrecileri ve yönetenleri daha da 

önemlisi akademik hayatın içinde yer alan bilim insanlarını buna yönelmelerini 

ve iktidarların çıkara yönelik eylemlerinin de durdurulmasını öneriyor. Telafi 

edilemeyecek toprak erozyonu ve görüntü kirliliği olan betonlaşmış çok yüksek 
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binaların yan yana geldiği yaşam(!)alanları değer kaybetmekte ve giderek hızla 

artan “yabancılaşma” ve “yalnızlaşma” psikolojisi içinde artan sorunlarıyla 

cebelleşmektedir. Toplumsal “yozlaşma” gündeme gelmektedir. 

 Oysa çok daha önce sanayiye yönelik cumhuriyet ilanıyla çok çeşitli ve 

gerekli fabrikalar kuran eski iktidarlar dış dünyaya çeşitli üretilen mamuller 

örneğin, dokuma sektörü mamulleri ve halılar ve ayakkabılar dâhil yıldız 

porselen ürünleri gibi dünyanın imrendiği mamulleri üretirdi. Bütün bunların 

yanında da tarım ürünlerini satarken, ne yazık ki tamamının sanki düşman 

istilasına uğramış ülke gibi bütün birikimlerimiz kabul edilen başta 

SÜMERBANK olmak üzere tüm üretim yapan kurumlarımız kapatılmıştır. Tarih 

bunu asla affetmez. Halkapınar’da bulunan İZMİR BASMA SANAYİİ gidin 

görün perişan bir durumda yıkık dökük bir harp mağlubu gibidir. Bunu yapan 

eller bana göre kırılası eller tutulası dillerle cezalandırılmalıdır.  

Kaldı ki SÜMERBANK yurt dışına ihracat yapan dev bir kurumdu. Buna 

ön ayak olanlar tarih önünde sürekli yargılanacaklardır. Yukarıda belirttiğim gibi 

güzelim fabrikalar yurt dışına ihraç edecek mamulleri üretiyor ve pazarlıyordu 

bir hain el uzatıldı ve hepsi bir bir satıldı. Yerle yeksan olan endüstri durdu ve 

açık Pazar olarak her şey yurt dışından getirilerek satıldı bu vahim durum devam 

etmektedir. Bir yabancı proje olarak uygulamada olduğu yönünde kamuoyunun 

büyük bir bölümünde oluştuğu yönünde saptamalarımız giderek artmaktadır. 

(Bkz. Sümerbank Tarihçesi). Oysa bu dönemde yeni kurulan Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tek kişi yöneten erkin eline geçerek devletin başında 

bulunanlara yeni “İNŞAAT” Hamlesi gibi villalar ve yüksek katlı “görüntü 

kirliliği” binalarıyla bir fırsat açılmıştır. Zira parlamento artık devre dışıdır. Tek 

kişiye biat ederek “çevre tahribatı” giderek artmakta şehitlerimizin bize emanet 

ettiği bütün birikimlerimiz ne yazık ki bir bir acımasızca kaybedilmektedir. 

Bunun düzeltilebilmesi zaman almakla birlikte yirmi yılıdır yöneten kadroların 

da artık görevden Türk Milleti tarafından alınmasını da gerektirmektedir. İnşallah 

yeni gelecek iktidarla ülkemizin yararına olmayan tüm proje ve programlar 

durdurulmalı ve eğer yolsuzluk varsa çorap söküğü gibi ortaya çıkarılmalıdır. 

Hep olumsuzluklardan söz etmemizin yanında Türk Halk Müziğinin ruhumuzu 

dilendirdiğini belirtiyor ve aklıma bir türkü geliyor: yol göründü gurbet ele 

giderim, kadir Mevla’m yarsız nasıl ederim aman aman! Bizim gerçek yârimiz 

ülkemizdir!  

Bu nedenlerle öncelikle siyasal çekişme ve sürtüşmeler yerine uzlaşma ve 

birleşme paralelinde davranışlar oluşmalıdır. İşte bunun yolu aşağıda ele 

alacağımız konumuzla doğrudan ilgilidir. 

DEVLET HAYATINDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN 

CUMHURİYETE BAKIŞI KORUNMALI NE MUTLU TÜRKÜM 

DİYENE TOPLUMSAL AİDİYET BİLİNCİNE ÖNEM VERİLMELİDİR  
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''Milliyetçiliği ayaklar altına” alan, cumhuriyetin kurucularına, 

siperlerde bizatihi askeriyle birlikte savaşarak onlara komutanlık yapan tarihin 

övgü dolu sayfalarının sahiplerine “iki ayyaş” gibi “ahlak” kategorisinden uzak 

ve “ilkel insan” tipolojileri örneklerinin ifadesiyle hiç kimse ve hiçbir iktidar 

mensubu “siyasal tarih sürecini” böyle aşağılayıcı bir sözle(!) asla kirletmez. 

Çünkü tam tersine ''Cumhuriyet ahlak ve fazilet rejimidir”. Bu bağlamda 

aslında gazetecilik ise en genel anlamıyla Basın-Yayın haberleşme ile bilgi akışı 

demektir. Daha da önemlisi “Yasama yürütme ve yargı” üçgeninin 

denetlenmesinde en büyük ve en önemli bir diğer ayak “dördüncü kuvvet” 

ifadesiyle “basın” gündeme gelmektedir. Bu bağlamda kısacası gazetelerde 

yayınlanacak haberlerin seçilmesindeki ilişkileri ve işleyişi ele alan çalışmalar 

1950’li yıllara dayadığı görülmektedir. Psikolog Kurt LEWİN  Birinci Dünya 

Savaşı sonrasında ilk olarak bir “Kapı Bekçiliği” sürecini önerdi. 

Kurt Lewin Planlı değişim yaklaşımına olan ilginin azalmasına da neden oldu. 

Ölümüne kadar sürdürdüğü bu çalışma LEWİNE  1950'lerin sonlarında ortaya 

çıkan “benzersiz bir iyileştirme” olarak “organizasyon el” stratejisi olarak 

görüldü (Bkz. Kurt LEWİN, 1947; WHİTE, 1950).  

Bu konuda yapılan çalışmalarda yani gazetecilikte “EŞİK BEKÇİLİĞİ” 

gibi bir kavramın ortaya atıldığını da görüyoruz. Haber mahiyetinde bir iletinin 

kitle iletişim araçlarından bireysel dinleyici ve izleyiciye geçerken bu haber ve 

mesaja kimin, neden ve nasıl müdahale ettiklerini kapsayan bir terimdir eşik 

bekçileri. Kısacası bir iletinin göndericiden alıcıya giderken geçtiği kişi ya da 

grupların algılanması istenilen haber ve mesaj türü farklı olabilir. İşte bu eşiğin 

ana görevi ve ana işlevi bir bireyin aldığı haber, mesaj ve iletiyi süzgeçlerden 

geçirmek görevini üstlenmektedir. İşte Türkiye’de görülen “anomik” bir durum 

yani bir diğer ifadeyle gerek bireysel ve gerekse toplumsal “normlar arasındaki 

uyuşmazlık” yaşanmaktadır. Daha da önemlisi tarafımızdan özellikle önemine 

binaen üzerinde durulan “bir ülkeye bir değere ve bir kültüre” ait olma yani 

“aidiyet” duygusunu ve düşüncesini kapsar. Özellikle bireylerin davranış setleri 

açısından ait olma yani “mensubiyet bilincinin” önemi büyüktür. Bu bilincin 

törpülenmesi ve farklılaştırılması yönünde siyasal iktidar tarafından kullanılan 

toplumu “kamplaşma” ve “ayrıştırmaya” yönelik olduğundan bu dil asla 

siyaset dili olamaz. Çünkü bu dilin tam tersine “birleştirici” ve “uzlaşmacı” 

vatandaşların tamamını kapsayan bir dil olması elzemdir.  Bu süreç ifade 

ettiğimiz gibi şayet gerçekleşemez ise muhalefet tarafından dile getirilen 

“söylem” ve “demokratik eylemler” haklılık payı kazanır.   

Bunun için siyasal hayat içinde yer alan birey ve gruplar ile bilimsel alan 

içinde bulunan kişi ve gruplarla ortaklaşa yapılan istişareler paralelinde ortaya 

çıkarılması yönünde çalışmaların yapılabilmesi esastır. Çünkü iktidarda 

bulunanların sürekli aynı “statüde” kalmak ve bu ünvanlı tatmin olmak gibi bir 

“İktidar Zehirlenmesi” yaşarlar. İknaının psikolojisi yazarları bakın neler 

söylüyor? Unvanlar edinilmeleri aynı zamanda hem en zor hem de en kolay olan 
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“otorite” simgeleridir. Bir unvan elde etmek olağan koşullarda yıllarca süren 

çalışma ve başarı gerektirir. Fakat böyle bir çaba göstermemiş olan bir kişi de 

kendine bir etiket yakıştırıp otomatik bir saygınlık kazanabilir. Görmüş 

olduğunuz gibi TV reklamlarında oynayan oyuncular ve usta dolandırıcılar bunu 

her zaman başarıyla uygulamaktalar. (Bkz.Robert B., Cıaldını, PH. D. 

MediaCat Kitapları, 2001, Ankara). 

“Usta Dolandırıcılar” böylece bu yönde tezahür eden “fikir, düşünce ve 

görüşlerin” ayrıştırıcı ve ötekileştirici dil kullanarak farklı algılamalar ve 

yönlendirmelere neden olacak tarzda “söylem ve eylemleri” ülkemizin tüm 

birikimlerinin “milli kültür” aleyhinde gelişebilecek bir erozyonu da ortaya 

çıkarır. Bu bağlamda diğer bir ifadeyle bugün temel nedeni siyasal erki ellerine 

geçirmiş, milli birikim ve kazanımları hovarda bir tüccar(!) gibi kullanan bir 

iktidar vardır. Ülkemizde çıkar saikiyle ve etnisite ve inanç temelli çözülmeyi 

yani bir diğer ifadeyle “siyasal anomiyi” yaşadığımızdan da söz edebiliriz. 

Kuralsızlığın boyutu toplumsallıktan çıkmış siyasal söylem ve eylemler olarak 

karşımıza çıkmıştır. Dil acı biber dilidir. Dil güzel Türkçemizden çok uzaktır. 

Bağıran çağıran yazılmış bir dilin etkisi olumlu değil olumsuzluk, güvensizlik ve 

bıkkınlık getirmiştir. Temel bir kural işletilememektedir. Nedir o kural? “İyi bir 

yönetim iyi bir denetimle mümkündür”. Kim yapacak bu denetimi sorusu 

içinde cevabımızın da kendisidir. “Stres” aslında “Korkuyu” tetikler (KORKU, 

Pıerre MANNONNI, İletişim Yayınları, Yeni Yüzyıl Kitaplığı). Diğer yandan da 

bu psikoloji bireylerin “yalnızlaşmasını” körükler.  

Daha da ileri düzeye taşındığında ise “Algı Bozukluğu” ve 

“yabancılaşmayı”, hatta ana kültürden uzaklaşılarak “Kültürel Sapmayı” 

gündeme getirebilir ve giderek toplumsal hayatımız içinde “yozlaşmayı” da 

çağrıştırıyor olabilir. Bu başlıkta ele aldığım çalışmama ülkemizde ne yazık ki 

yaşanan bu duruma “3Y” prensibi diyorum. Kısacası “yalnızlaşma, 

yabancılaşma ve yozlaşma” üçgeninde Türkiye! 21. Yüzyıl incelendiğinde 

çağımızın hastalığının nedenlerini daha rasyonel inceleyebiliyoruz. Kısacası 

dünyamızda görülen ve teknoloji pazarlayan ülkelerin lehine gelişen teknolojik 

ürünler örneğin cep telefonu, bilgisayar donanımları ve internet ağları vb. gibi 

teknolojik buluş ve gelişmeler insanı kendi küçük evrenine kilitlemiştir. Özellikle 

bu süreç insanı toplumsal, kurumsal ve grupsal yapılardan ne yazık ki 

uzaklaştırmış; sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel tüm sorunlarımızla karşı 

karşıya bırakmıştır.  

Ege Üniversitesinde yapılan Cumhuriyet ve Atatürk Günleri kapsamında 

her yıl düzenlenen Atatürk’ün “Dil, Tarih ve Kültür” Üçgeninde Cumhuriyete 

Bakışı konulu verdiğim konferanslar büyük ilgiyle izlenmişti. Sürekli devamının 

mutlaka yapılmasını tüm dinleyiciler talep etmişlerdi. Bu etkinlikler görevde 

olduğum sürece her yıl muntazaman yapıldı. Büyük ilgi ve hararetle izlenen 

yapılan etkinliklerde “Atatürk sadece Türk milletinin değil tüm mazlum 

milletlerin yolunu aydınlatmıştır” diyerek bu liderin ufkunu ifade ettim. Çünkü 
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ülkemizin yönetiminde ülkeyi yönetenler uzunca bir dönemi “devlet aygıtına bir 

bütünlük” içinde adeta koruyucu zırh olarak bakmış üzerinde yaşadığı 

toprakların ve insanın “Ortak Yaşam Alanı” olarak görmüştür. Uzunca bir 

süredir siyasal hayatın işletilmesine yönelik gözlemlerimizle ele aldığım “siyasal 

şizofrenik algılar” “algı yanılsaması” nedeniyle devleti kendi malı(!) gibi gören 

bir “siyasal patolojik algı” oluşuyor.       

Bu tarz yönetme arzusu ne yazık ki demokrasiyle ilgisi olmayan bir 

uygulama(!) ve çaresizliği ortaya çıkarmaktadır. Oysa rahmetli Süleyman 

DEMİREL demokrasilerde çare tükenmez derdi. Demek ki bu rejim 

demokrasiyi asla temsil etmiyor. Bu yöntemle “parti içi demokrasi” de 

uygulanmadığından köhnemiş bir idare şekli giderek şiddetini arttırıyor ve hala 

devam ettirilmek istenmektedir. Oysa devletin sahibi Türk Milletidir. Çünkü 

devlet asla sahiplik ölçüsü ile değerlendirilemez. Devletin sahibi tektir o sadece 

Türk Milletidir. Bu bağlamda Cumhuriyet tarihi boyunca bu yönetim tarzına 

girilmeden ülkemiz çok daha onurlu ilişkiler kurarak derin saygı gösterilirdi. 

Çünkü “örf adet ve geleneklerine” bağlı çağdaş ülkelerle eşdeğer ve onurlu 

“özgürlüğü” esas alan” “Kurtuluş savaşıyla” kurulan “Türkiye Cumhuriyeti” 

“Büyük Atatürk’ün Önderliğinde saygınlık kazanmış “büyük Türk milleti” 

olarak değer bulmuştur.  İşte bu nedenlerle “değişe bilirlik hızı ve oranı 

“demokrasi” olduğuna gör derhal seçimlere gidilmeli ve Türk halkının iradesi 

ortaya çıkarılmalıdır.  

Çünkü ülkemiz daha büyük zararlar görmeden seçimler hiçbir şaibeye 

meydan vermeden adil bir çerçeve içinde yapılmalıdır. Kısacası “İktidar 

değişimi” mutlaka gerçekleştirilmeli bu dönemde yapılan eylem ve işlemler de 

denetim altına alınarak hukuk başta gelenek ve göreneklerimize tüm mevzuatlara 

aykırı kurumsal bir inceleme-araştırma komisyonları tarafından raporlaştırılması 

mutlaka sağlanmalıdır. Çünkü çağdaş demokrasiler hesap verme kapsamı içinde 

idare edenleri en başından kapsar. Hesap verebilenler alınları açık olarak bu 

ülkede yürürler. Ancak eksik veya hata yapanlar ise yasalar çerçevesinde 

işlemlere tabi tutulurlar. Çünkü İyi bir yönetim iyi bir denetimle mümkündür. 

Devletin yönetilme süreci parça parça olmamalıdır. Yönetemeyen erkler hiçbir 

zaman asla görevde bırakılmamalıdır... Bugün ne yazık ki iktidarda olanların dahi 

bilmediği davranış setlerine etki eden kavramlar vardır. Örneğin ALEGORİ 

bunlardan birisidir.  

Bugün bırakınız halkımızı devleti yönetenler başta bu kavramın taşıdığı 

anlam ile olması gereken davranışları dahi bilmiyorlar ne yazık ki. Alegori; bir 

düşüncenin davranışın, hissin, kavramın veya nesnenin simgelerle, semboller ile 

ifade edilmesidir. Örnekler: resim, heykel ve benzeri güzel sanatlarda bereketi 

başak simgesi ile ifade etmek, adaleti terazi ile sembolize etmek, iskelet resmi ile 

ölümü çağrıştırmak. Gibi. Bunları neden dile getiriyoruz acaba? Devlet yönetimi 

bakkal yönetmeye benzemez. Devlet bir şeyler satmak için kurulmaz. O bir işyeri 

değildir. Kamusal alana ait görevleri vardır. Bu görev sadece onu seçene değil 
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tüm toplum üyelerine de aittir. İşte devleti yönetenlerin bu kültürü benimsemeleri 

ve bu bağlamda hizmet verebilmeleri onları temsil etmelerini sağlar. 

ALEGORİK ANLATIM ASLINDA SANAT VE EDEBİYAT YÜKLÜ 

BİR İLETİŞİM DİLİDİR: Çünkü ülkeleri bölen değil birleştiren insanlar ve 

yönetenler iz bırakır! Bu bağlamda Alegorik Anlatım” çok çok önemlidir.  

Alagori adı verilen sembollerle fikirlerin, eylemlerin, duyguların, kavram 

ya da nesnelerin anlatım yöntemine “Nezaket” yüklü “etkileyici” bir “dil” ile 

gelişen “davranış setlerini” temsil eder ki işte buna “alegorik anlatım” 

denilmektedir. Bu anlatımın ifade ettiği anlam ise özellikle alegorik anlam olarak 

çeşitli “güzel sanatlar” eserlerinde ortaya çıkmaktadır. Örnekler: Yahya Kemal 

BEYATLI 'nın Sessiz Gemi, Ahmet HAŞİM 'in Merdiven adlı şiirleri, DANTE' 

nin meşhur İlahi Komedya adlı eseri. Kısacası alegorik denilen edebi türün 

kurucusu olan EZOP antik masalın en ünlüsü bu zaman diliminin babası didaktik 

masalın da lideri olduğu kabul edilmektedir. EZOP geniş gözlemci ruhu ile 

yaşadığı topluma her zaman “ahlaki” bir ders olarak basit hikâyelerle öğüt verme 

yeteneğini de ortaya koyuyor. Bugünü ifade eden bir EZOP* masalına bakalım. 

(Bkz. (EZOP Masalları), DORLİON Yayınları, Editör: Hasan KAİLİ; SAYFA 

13). 

Bir kartal yüksek bir kayalıktan bir kuzuya doğru saldırmış ve onu kapmış. 

Bir karga onu görmüş, kıskanmış ve o ne yapıyorsa aynısını yapmak istemiş. 

Büyük bir hızla koça saldırmış. Böylece karganın pençeleri koçun yününe 

takılmış, hareket edemiyormuş ve uçabilmek için umutsuzca çırpınıyormuş. 

Kargayı bir çoban görmüş, onu yakalamış ve kanatlarını koparmış. Akşam olunca 

kargayı doğruca eve, çocuklarına götürmüş. Çocukları sormuş: Bu hangi kuş 

baba? Baba onlara şu yanıtı vermiş: -Benim fikrimi soracak olursanız bu bir 

“karga” ancak o kendini “kartal” sanmış. Bu günkü yönetime bundan daha çok 

yakışan bir cümle olamaz. Kibar ve etkili bir dil. Bugüne ait ne kadar güzel bir 

örnek. Devleti ele geçirenler de kendisini vazgeçilmez devletin sahibi tek adam 

zannediyor! Bu başlığın temel ilkesi seçilenlerin hesap verebilir olması, devletin 

şahsi malıymış gibi algılamaması ve seçimlerle değiştirilmesinin zamansal 

diliminin de uzatılmamasını gerektirir. Özellikle bugün başlığımızın tam tersine 

Türkiye’yi yönetenler tarihimizin ibret dolu asla değişmeyecek sayfaları arasında 

son derece “sığ, örf adet ve geleneklere” hatta kurumsal yapılara aykırı adeta 

“kalabalık” içinde “dağınıklığı” ve “kabalığı” ifade etmektedir.  

Aslında insani vasıfları dahi olmayan adap ve edebe yönelik nezaketi bile 

bilmeyen, tanımayan, bağırmayı marifet sayan “plan ve programlardan” hiç mi 

hiç anlamayan geleceğe yönelik ufuk düzeyleri çok düşük bir güruhtur bu tipe 

girenler. Bu ülke vatandaşlarına karşı aşağılayıcı bir dil kullanımıyla nükte yerine 

kabaca sözlerle pervasızlık içinde konuştuğunu zannedenler aslında kara bir leke 

olarak siyasi tarihimize geçecektir. Bu gözlemlerimizi halkın büyük bir 

kesiminden aldığımız yüz yüze temaslarla ortaya koyduğumuzu yönetime de 
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uyarı mahiyetinde sosyolojik ve psikolojik değersizlik içinde gelişen bu gidişten 

dönülerek ülke sorumluluğu taşıyarak yön değiştirmelerini aslında önermekteyiz. 

Oysa devlet hayatında tam tersine kurumsal bir gereklilikle herkezin içinde 

bulunduğu “güç birliği” oluşturulmalıdır.  

Özellikle ve öncelikle partiler ve kurumlar içinde “parti içi demokrasi” 

uygulanmalı alanında yetişen değerli insanları sistem içine alabilmelidir. Daha da 

önemlisi temel haklar açısından vatandaşların duygu ve düşüncleri öğrenilmeli 

onların beklentilerine cevap verilmeli kısacası demokrasilerin temel ayaklarından 

birisi olan kurum ve kurluşlar içinde bulunan muhalif görüşlerini de almak ve 

dinlemek “gelişmiş demokrasilerin” ayrılmaz parçasıdır (Bkz.Tuncay, Parti İçi 

Demokrasi ve Türkiye, Gündoğan Yayınları, 1996, Ankara).   

Muhalefet ile “görüşmeyen”, hatta “kavgalı” “hiyerarşik üstünlük” 

algısı olan bir parlamento “demokratik” olabilir mi? Sorusu oldukça 

düşündürücüdür. Hemen hemen her yerde ve hatta bütün zaman dilimlerinde olur 

olmaz eleştirel sözlerle iktidarlar asla yürütülemez. Karşısında bulunan partiler 

de bu ülkenin insanlarını temsil ederler. Yönetene asla yakışmayan kaba bir 

davranış ve ifadeyle “iki ayyaş gibi” bir ifadeyi aklı başında olan hiç kimse 

kullanamaz. Bunu sadece akıl zafiyeti olanlar söyleyebilir(!) Dikkatlice 

dinlendiğinden şark kurnazlığı yapılarak kurnazca isim vermeden akıllılık 

sandığı davranışın sözel ifadelerine yer veren bir parti(!) başkanı bırakınız ahlaki 

vasıflarını, yönetime ait davranışlarında görülen ve tasvip edilmeyen sözcüklerle 

temellendirdiği olumsuz halleriyle tarih sayfalarında yer alacak “gafları” ile 

anılacaklardır. Oysa siyasi partilerde hangi tip bölünmelerin siyasal 

gruplaşmalara yol açtığını da saptamak gerekiyor (Bkz. Ali Yaşar SARIBAY, 99 

Soruda Siyasal Partiler, Radikal, 1977, Şubat, Bursa). 

Özellikle sanayileşmeden uzak geleceğini sadece her nedense? “İnşaat’a” 

ayıran ve topraklarımızı yok pahasına “Parayı Veren Düdüğü Çalar” algısı 

içinde kanla alınan bu vatan topraklarını satan ve her bölgede doğa tahrip edilerek 

fabrika kurma yerine inşaat ve vilları öne alan bir planlama aslında “Çevre 

katliamını” yaratan çıkar odaklı faaliyetlerdir. Bu eylem ve uygulamalar siyasal 

yönden çok başarısız ve affedilmez olarak tarih Sayfalarında kalacaklardır. 

Çünkü öngörü yetenekleri olmayan Türkiye’yi ateşe ve kardeş kavgasına 

sürükleyen; “etnisite” ve “cemaatleşme” tezleri(!) içinde vatandaşını 36 etnik 

parçaya bölüp birbirine düşürmek istemesi bir iktidara değil bir vatandaşa da asla 

ve asla yakışmaz.  

Bu yanlış ifadeleri diline bile alamayan yağcı ve hatta gözyaşı döken 

çıkarcı çevreler vardır. Bu çevrelerle beraber dünyayı ateşe atabilecek girişimleri 

destekleyenlerin ne yazık ki “Türklük Bilinci” taşımadıkları da apaçık 

eleştirilecek konular arasındadır. Oysa yüce milletimizin asaleti asla tartışılmaz. 

Hiç kimsenin yüzünün karasını “İslam Ümmeti” kimsenin yüzüne sürmez. 

Onlara oy verip seçen kulları affetse de yüce Allah affetmez. Derken uyandım. 
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Baktım ter içinde kalmışım. Kapı çalındı neden böyle rüya görüyorsun? 

Demezler mi? Billahi nutkum tutuldu. Anladım ki; rüyalarımızın aydınlık sabahı 

bunlar. Filmin sonu acıklı mı bilmem ama param yok ikinci bölümü seyretmeye. 

Başka evim de yok yatağım da hiç mi hiç niyetim yok bu yurdu terk etmeye, sen 

gidersen git! Benim niyetim hiç yok kardeşim! Hele yeni giysilerle donanmış 

yeni şarkılarla davullarla davulcular ve zurnacılarla gitmeye! Bir şarkı daha 

besteleyemeyiz. Aklımıza yeni melodiler gelmiyor ama düşünüyorum! Çünkü biz 

“beraber yürürdük!” bu yollarda trafik var ayrılsak da beraberiz çıldırsak da 

beraberiz! Bu ölümsüz şarkılar sana bana çok şey hatırlatıyor…  Ha bir de 

aklımda bir şarkı vardı onu da ekleyeyim. Nereden sevdim o zalim kadını bana 

zehretti hayatın tadını. Sormayın söylemem ben asla adını. Sesi güzel olmasa da 

çünkü “bana çok şey hatırlatıyor”! Türk, Oku, Kazan ve İlerle! Hayret?  Ne 

güzel “TOKİ” çıktı baksana!  

Biraz rahatlayalım ne dersiniz? Başka bir iş ve söz zaten gerekli değil! 

Sesim olsa da olmasa da söylerim “beraber yürüdük bu yollarda” beraber 

yürüttük bu insanları bakın görün dinleyenlerim takipçilerim ağlayanlarım bile 

var ya! Allayıp pullamalıyız. Ucuna bir “sevda çiçeği” ekleyip onlara 

yollamalıyız... Dün dündür demişti bir yüce hakan. Aslında doğrudur da. Oysa 

değişim dünü dünde bırakır. Bugün dünden de güzel baksana gökyüzüne yıldızlar 

bile pazarlanıyor. Rüya görmeyin kardeşim artık yüce hakan onları da azarlıyor... 

Ekonomik açıdan sıkıntıya düşen halk özgür seçimden ne anlar? Halk ekmek mi 

özgürlük mü sorusunu soranlara biat eder! Ne yazık ki özgür iradeyi ekonomik 

bağımlılık kilitler. Unutmayayım ekmeğimiz bile zora düştü baksana buğday 

ambarı ülkemiz dışarıdaki çiftçiyi besliyor buğday alıyor(!). Neden mi ben ne 

bileyim belki taraftarları azaldı. Dış destekler arıyordur herhalde...Sözün kısası 

“İstihdam” yaratamayan bir siyaset ancak “acizliği” ve “tek sesliliği” gündeme 

getirir. Oysa “demokrasi çok sesliliktir”. Ama biat edenlerin özgürlüğün 

değerini ortaya koyabilmesi özellikle bürokratik ve oligarşik yapılarda hiç 

mümkün değildir. Ülke mi çıkar mı? Soruları çok önemlidir. Üniversite 

gençliğinin hüzün içinde olduğunu görmüyor musunuz? Bu gençleri Kimliksiz 

ve kişiliksiz, yabancılaşmış, yalnızlaşmış, popüler kültüre teslim edenler siz değil 

misiniz? İdeoloji pazarlayanların kamuda ve üniversitelerde ne işi var? 

Kendilerine çok güveniyorlarsa basıp istifalarını aday olsunlar diledikleri 

partilerden! Ama aldıkları maaşı helal ediyorlar mı? Köylerimiz hüzünlü, 

kentlerimiz karmakarışık, kurumsal yapılar neredeyse iflas etmiş herkes kendi 

işgal ettiği makamı korumak peşinde bunlar size göre demokrasi mi?  

Demokrasinin bir diğer önemli göstergesi de yanlışa düşen, ayrıştıran, fikri 

kabiliyetleri yok olan, artık eskiyen bu yüzlerin istifa etmesi de bir katkı değil 

midir? Özellikle devletin bütünlüğü ve sınırları ile ilgili bir zafiyete yönelik 

söylem ve davranış veya buna imkân verecek bir sürece sessiz kalmak bile asla 

bağışlanamaz. Bir eylem ve söylem aslında bağımsızlık kapsamında ele alınıp 

bakıldığında vatana ihanet cezasını da gerektirebilir mi sorusu gündeme gelir. 
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Çünkü bugün iktidarı elinde tutanların “Büyük Ortadoğu Eş Başkanlarından 

bir tanesiyiz. Biz bu görevi yapıyoruz” diyerek farklı bir devletin uydusu 

durumuna gelerek ABD’ni adres göstermesi Türkiye Cumhuriyeti’ni adeta “Muz 

cumhuriyeti” gibi görmek demektir. Kaldı ki tüm dünya ülkelerinin ortak 

kanaati paralelinde “emperyalist bir güç” olan ABD eyalet sistemi iflasların ve 

çöküntünün diğer adıdır. Zira onlardan alınan her şey aslında “zehirli bir virüs” 

gibidir sanki. Kısacası emperyal yani sömürü odaklı ve de devletler sistemi içinde 

karşılığı olmayan eşitliğe ve dayanışmaya dayanmayan üstünlük sendromu 

“siyasal şizofrenik” hastalığı olanların “kan ve gözyaşının” adresidir!  

Oysa devletler hukuku içinde her devletin kendi değerlerini ve 

politikalarını yürüten bir şahsiyeti vardır.Tekrar biz sözün önüne ve özüne 

dönersek, bir vahim söylemin(!) eyleme dönüştürülmek istendiğini görürüz ki bu 

hem kuruluşumuza ve hem değerlerimize olduğu kadar “ULUS DEVLET” 

kapsamı içinde Atatürk ilkelerinde de kesinlikle aykırıdır. Kısacası 36 etnik yapı 

diyen ve bu İstiklal savaşıyla ATATÜRK tarafından kazanılan güzel ülkeyi 

yönettiklerini sananlar gizli ajandalarında ülkemizi 36 parçaya ayırırlar ama onlar 

36 parça parça olup yok olur ve köleleşir yutulurlar. Emperyal tepsilerde pişirilen 

baklava beklerken ne yazık ki acı biber (karşılarına çıkar)yakar bir yerlerini.  

ATATÜRK ve HEDEFLERİNİN KALKINMA VE REFAH İÇİN 

TÜM TOPLUMUMUZ TARAFINDAN ÖZÜMSENMESİ TEMEL BİR 

HEDEFİMİZ VE KUTSAL BİR GÖREVİMİZ OLMALIDIR. 

Atatürk ile ilgili yapıtlar Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının ve iktisadi 

gelişmenin önemli bir yanını oluşturur. Dünya çapında bir SÜMERBANK bu 

deha devlet adamı tarafından kurulmuştur. Ama ne yazık ki kendini bilmez 

hadsizler bu 44 müessesesi olan dış ülkeler dahi ihraç eden kurumu özelleşme 

sevdasıyla kapattılar. Bu dönemde görev alanları bu yüce Türk Milleti asla 

affetmez. Oysa gerçek vatanperverler bu yüce insanı tüm yapıtlarda; onu 

bağımsızlık savaşçısı, halk önderi, devrimci, kalkınma sevdalısı ve barışçı kişiliği 

dile getirilir. Ayrıca kültür ve sanata âşık olan bu devleti kuran Atatürk’le ilgili 

yapıtlar arasında pek çok ünlü şairlerimizin de ürünleri yer alır. Çünkü Türk 

Milleti vefa dolu bir millettir. (Bkz. Şiirler ve Özdeyişler ile ATATÜRK; 

Hürriyet yayınları, 1992).  

Çünkü Türk milletinin bir büyük ulusal özelliği daha vardır. Rahmetli 

Anayasa Hukuku hocam Orhan ALDIKAÇTI hep söylerdi: “TÜRKLERDE 

DEVLET KURMA DEHASI VARDIR”. Demiştir(Anayasa Ders Notları). 

 Türeyiş destanları gibi yok sayıldıkları anda yeniden doğarlar. İşte bu 

nedenle bu hayalet projesine tabi ki bu ihanet çetesine “Büyük Türk Milleti” 

izin verirse ve aforoz etmek zorunda kaldıkları ve adına sonradan maske düşünce 

söyledikleri “terör örgütü elebaşı” dedikleri hoca efendilerinden aldıkları 

güçleri yeterse! İşte aşağıdaki perçinleşmiş atasözümüz parolamızdır. Bu 

öngörüsü yüksek cesaret ve azim dolu iradesiyle işgal güçlerini yerle bir eden 
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kahraman asker ve büyük devlet adamı bundandır. Bizler vatanperver bir öğretim 

üyesi olarak ne maaş ne zaman mevhumuna önem bile vermeden sadece ülkemiz 

ve çocuklarımızın geleceği için hep çırpındık durduk. İşte o faaliyet ve 

etkinliklerden bazıları şunlardır.  

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda 

gerçekleştirdiğimiz etkinlikler içinde yoğun olarak yer verdiğimiz “ATATÜRK 

ve HEDEFLERİ” başlıklı konferanslarımızda yaptığım konuşmalar büyük ilgi 

çekiyordu. Atatürk’ün ülkesini ve İzmir şehrini çok sevmesi nedeniyle “Yol 

Düşüncesi adlı” Yahya Kemal Beyatlı’nın kaleme aldığı şiirden bir mısra 

okuyarak konuşmamda bu şiire de yer vermiştim. ATATÜRK “Dil, Tarih ve 

Kültür” Üçgeninde Cumhuriyete Bakışı, Cumhuriyet ve Ulusal Çıkarlar, 

Atatürk’ün Cumhuriyet ve Dış Politika İlişkisi, Cumhuriyet ve Mensubiyet 

Bilinci İlişkisi, Atatürk ve Cumhuriyet, Cumhuriyet ve Gençlik, Cumhuriyetin 

Dayanakları, Cumhuriyet ve Kültür gibi alt başlıklarla ele alınmasının gerekli 

olduğunu ifade tekrar ifade ediyorum.  

Bu bağlamda ATATÜRK devrinde basının nasıl Algılandığı başlığı 

altında basın hürriyetinin önemini şöyle vurgulayabiliriz. “Atatürk basın 

hürriyetinin bazı “sakıncaları” olduğunu düşünmekle beraber; bunun çaresini 

basın hürriyetini ortadan kaldırmakta değil, aksine bu hürriyeti sürdürmekte, 

hatta daha da genişletmek gerekmektedir. Bu bağlamda daha çok araştırmak, 

daha çok okumak ve daha çok yazmakta bulmuştur” demek gerekiyor.  

Bunun gerçekleşebilmesi için en temel ilkesi de “TÜRKÇE Düşünmek, 

TÜRKÇE Konuşmak, TÜRKÇE Üretmek” olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü 

“algı eşiği” zayıf olan toplumlar her zaman aldatılmaya uğrarlar. Atatürk’ün 

Cumhuriyet ve Dış Politika İlişkisini şu şekilde sıralamak gerekiyor: 

“Gerçekçilik, Bağımsızlık, Barışçılık, Güvenlik ve Akılcılık” esaslarına 

bağladığını görüyoruz.” Siyaset adamı” olmak değil, “devlet adamı” olmak, 

ulusal gücümüzün unsurlarına dayanmak ve buna göre politika yürütmek, 

“ulusal mensubiyet bilinciyle” mümkündür. Bunun bir tek yolu vardır. Türkçe 

düşünmek, Türkçe konuşmak ve Türkçe üretmektir. Aslında ekonomik 

menfaat dış politikanın, savunmadan sonra gelen hedefidir (Bkz. İnan, Syf 16).       

Daha da önemlisi özellikle uzun süredir içinde yaşadığımız dönemde “Lider 

Sultası” olarak gördüğüm parti yapılarının demokratik teamüllere uygun yeniden 

yapılandırılmasıdır.  

Çünkü ayrıca siyasal sistemin önünü açmak sisteme katılımı sağlamak, 

Türk Diline sanat ve kültürüne yakışır siyasal kültür oluşturabilmek gerekiyor. 

Çünkü kültür ve ruh sağlığı özellikle küreselleşme koşullarında kültürel 

psikiyatrik sorunların da incelenmesini gerektirir (Bkz. Sayar, Shf. 141) 

Cumhuriyetin Türk milleti için “Fazilet” olduğunun altını çizmeliyim.  

Atatürk bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini azimli ve kararlı Türk 

örf ve adetlerine, Türk kültürüne bağlı olan gençlere emanet etmiştir. İzmir (Bkz. 
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İzmir Ege Ajans) Türk kültürünün özünü günümüzde bile Orta Asya’dan beri 

yaşayagelen değerler oluşturur. Türklerin dillerinden başka özellikle efsaneleri, 

töreleri ve adetleri Orta Asya kökenlidir.  Halıcılık, kilimcilik, çinicilik ve 

minyatürcü lük gibi her türlü halk sanatını Türkler Orta Asya’dan birlikte 

getirmişlerdir (Bkz. AKURGAL, Türkiye’nin Kültür Sorunları, 2. Basım,2018, 

İstanbul.   

TÜRKÇE DÜŞÜNMEK, TÜRKÇE KONUŞMAK, TÜRKÇE 

ÜRETMEK 

Atatürk’ün Cumhuriyet ve Dış Politika İlişkisini ise aşağıdaki şekilde 

sıralamamız mümkündür. “GERÇEKÇİLİK, BAĞIMSIZLIK, BARIŞÇILIK, 

GÜVENLİK VE AKILCILIK” esaslarına bağlandığı görülmektedir.  Bunun 

öncelikle iki ayağı vardır. Birincisi “Siyaset adamı” olmak değil, ikincisi de 

öncelikle “devlet adamı” olmak gerekiyor. Çünkü ulusal gücümüzün unsurlarına 

dayanmak ve buna göre politika yürütmek, “ulusal mensubiyet bilinciyle” 

mümkündür. Bunun bir tek yolu vardır. Türkçe düşünmek, Türkçe konuşmak ve 

Türkçe üretmektir. “Korku, Kuşku ve Kaygı” içinde asla yaşamamaktır. 

Kaygının antropolojisi üzerine özellikle batıda kaygı ve korku sorunu ve 

antropolojisi üzerine çalışmalar yapılmıştır (Bkz.Hoimar von Ditfurth, 1991, 

İstanbul). Bize göre tam tersine KAYGI temelinde aslında ele alınması bu 

çalışmayı güçlendirebilir daha geniş bir incelemeye ortam hazırlanabilirdi. 

Çünkü insan ilişkilerinin temelinde “Duygu, Düşünce ve Davranış” üçlüsü 

içinde iletişim kurabilmektir. Son olarak ülkemizin “Görüntü Gürültü ve 

Güvenlik” sorunlarından da kurtuluşunu sağlayabilmektir. Daha da önemlisi 

ülke vatandaşlarının tüm sorunları algılayabilme eşiğini yükseltmekten geçiyor. 

Makalemizden yararlanılmasında yarar görmekteyiz onun için okuma 

zahmetinde bulunanların okumayanlara ulaştırması ülkemizin refah düzeyinin 

artırılması anlamı taşır. “İYİ BİR YÖNETİM İYİ BİR DENETİMLE” 

mümkün olabilir. Yetkili olan tümüyle TÜRK Milletidir. Siyasal sistemin önünü 

açmak sisteme katılımı sağlamak gerekiyor.  Türk Dili ve kültürüne yakışır 

siyasal kültür oluşturabilmek esastır. Aslında Türkler için oldukça önemli olan 

kültür ve medeniyet kavşağında Türk ve İslam görüşlerinin “Bilgiye, İnsana, 

Devlet Yönetimine, İyilik ve Kötülüğe” ait bakışların harmanlandığı ve 

birleştirilerek uzlaştırıldığı bir eserleri ifade eder (Bkz. Kutadgu Bilig, 2006, 

İstanbul). Cumhuriyetin Türk milleti için “FAZİLET” olduğunun altını 

çizmeliyiz.  

Çünkü Atatürk saydığımız bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti’nin 

geleceğini azimli ve kararlı Türk örf ve adetlerine, Türk kültürüne bağlı olan tüm 

“TÜRK” gençlere emanet etmiştir. Temel felsefesi NE MUTLU TÜRKÜM 

DİYENE olmaktadır. Etnisite ’ye dayanmayan bu kavram hangi ülkeye ve 

topluluğa ait olduğunu ortaya koyan algısal “Tutum ve Aidiyete” yönelik 

davranış seti Mensubiyet Bilinci demektir. (İZMİR, Ege Ajans). Sosyal 

Psikolojisinin konusu olan bu alanda değerli hocamız Nuri BİLGİN şöyle bir 
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saptamada bulunuyor: İnsan ilişkileri üzerine odaklaşan bir disiplin olarak 

“sosyal psikoloji” bu niteliğiyle, çağdaş toplumların en önemli bilim dallarından 

biri olmaya doğru hızla ilerliyor. Sosyal Psikolojinin ele aldığı “olgu ve olaylar”, 

her insanın günlük yaşamının dokusunu oluşturduğu da görülmektedir. Bu 

ölçüde, hepimiz her an sosyal psikolojinin dünyasında duruma göre aktör veya 

seyirci, özne veya obje olarak yer alıyoruz” (Bkz. Nuri BİLGİN, 1999, Sf. 1, 

Sosyal Psikolojide Yöntem ve Pratik Çalışmalar, Ege Üniversitesi Basımevi, 

İzmir).  

Konumuzu bu bağlamda ele aldığımızda yönetenlerin ülke vatandaşlarına 

ayrı bir kimlikle bakması ve hizmet üretmede eşitsizliği çağrıştırması hatta 

uygulamaya koyduğu kararlarla o bölge ve belde de oturanların duygu ve 

düşüncelerine yer vermemesi asla insani olmadığı kadar, bilimsel açıdan da 

sosyal psikolojinin ele aldığı konular olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle 

ülkemizde yöneten erk tarafından alınan kararlar “açıklık rejimi” içinde ele 

alınmalı o bölge ve belde de yaşayanların da fikrine yer verilmesi “sosyal 

psikoloji” açısından da gereklidir. Seçilenler kendilerini tatmin etmek için 

değil, ülke insanlarına hizmet edebilmek için onlara yetki verilmiştir. İktidar 

gelenlerin tahakkümü bağlamında bir sürece yol açmamak içim yöneten erkin 

“sosyal Psikoloji” bağlamında bir kurstan geçirilmesi elzemdir. Çünkü ne yazık 

ki Türkiye üzerinde oynanan oyunlar sadece dış politikada değil, iç politikada da 

çıkar odaklı düşünce yapılarında oluşan kısacası bu yönde eylemleri olanların 

bilerek veya bilmeyerek bu beklentiye hizmet ettiklerini de ne yazık belirtmemiz 

gerekiyor.  

Son SÖZ:“İLGİ, BİLGİ SEVGİ” Üçgeninde Büyük “TÜRKİYE” 

diyoruz. 18 OCAK Salı Günü ortaya koyduğum çalışmalarımdan dolayı 

“Uluslararası bir program için teşekkür ediyorum.  Gerek “makalelerim” ve 

gerekse “şiirlerim” konusunda yaptığım yayınların dikkat çektiği bana ülkem 

adına mutluluk vermektedir. Bu bağlamda yeni yayınlanması planlanan 

TOPRAĞIN SEVDASIDIR YAĞMURLAR” adlı şiir kitabımın hazırlıkları da 

bu programdaki konuşmamda yer aldı. Ülke ekonomisi ve yönetimi 

değerlendirildi. Aslında çok anlamlı bir röportaj yapıldı. Dinlemek isteyenler 

aşağıdaki linke girebilirler (TUGCE AKKAS) Düşünenlerin düşüncesi oldukça 

düşündürücüdür.TUGCE AKKAS tugceakkas@hotmail.com  

KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT VE YÖNETİM BİLİMİ BAĞLAMINDA 

ŞİİR DÜNYASI VE DR. SUAVİ TUNCAY  

(Alıcı: suavituncay@yahoo.com; TÜRKBİLİM BAŞ EDİTÖRÜ).   

RÖPORTAŞ: Tuğçe AKKAŞ 18 Ocak Salı 11:49 (Dr. Suavi TUNCAY                  

(18 OCAK 2022).wav): Ropörtaj 

 

mailto:tugceakkas@hotmail.com
mailto:suavituncay@yahoo.com
https://1drv.ms/u/s!AuC93OhzaR82g1yCZcQJPY3c2SJJ
https://1drv.ms/u/s!AuC93OhzaR82g1yCZcQJPY3c2SJJ
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   Özellikle kurumsal yapılarda ve DEVLET yönetiminde son derece titiz 

ve sorumluluk bilinci içinde görev yapmamız gerekiyor. Bu bağlamda “DİL 

TARİH KÜLTÜR” üçgeni içinde olay ve olguları değerlendirmemiz 

kaçınılmazdır. Çünkü davranış bilimleri ve siyaset ve kent bilimi hocası olarak 

aşağıdaki devletin temsili ile ilgili hususları da ifade etmeden geçemeyeceğim. 

Gelişmiş bir toplumda aranması gereken en önemli davranış kalıbı nezaket ve 

saygı içinde ilgi göstermek katkı yaparak iletişim kurabilmek sorunlarımıza 

böylece çözümler bulabilmektir esastır çünkü 

NEZAKET EN BÜYÜK ZENGİNLİKTİR TÜRK 

MİLLETİNİ YÖNETENLER İÇİN! 

ULUSLARARASI TÜRKBİLİM 28. SAYIMIZDAN BİR ANI 

(ANEKDOT) BU DÜŞÜNCEMİZE ÖNEMLİ BİR ÖRNEKTİR. 

Türklerin “DOĞA VE İNSAN” sevgisi öncelikle ülkemizi yönetenler 

başta yeniden genç kuşaklara ve tüm ulusumuza kazandırılmalıdır. Çünkü 

ülkemize asla yakışmayan “KAYIKÇI KAVGASI” algısını andıran her gün 

izlemek zorunda kaldığımız üzülerek izlediğimiz bu ülkemize yakışmayan ilkel 

aşağılayıcı bir dilin oluşturduğu gerilimden yakışmayan davranışlardan mutlaka 

bir an önce kurtarılmalıdır. “YENİ BİR DİL, YENİ BİR SÖYLEM VE 

EYLEM” yepyeni bir iktisadi ve sosyal dayanışmaya ve inşaat sektörünün 

dışında topyekûn kalkınmaya dayalı eylem planı ile ülkemiz huzura sağlıklı 

günlere ve geleceğe kavuşturulmalıdır. Aşağıdaki tarihi resimler işte “DEVLET 

ADAMLIĞINI” gösteriyor. 

 

Son Not: 1970 li yıllarda iki parti ağırlıklı olarak NEZAKETİ ASLA 

BIRAKMADAN siyasal bir çekişmeyi yatırımlar ve hizmet paralelinde denetim 

yönetim iklimi yaşardı. Ancak nezaket kurallarına son derece bağlı bir “TÜRK 

KÜLTÜRÜNE” de çok önem verirler ve öyle davranırlardı.  
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Asla hakarete kadar uzanacak eylem, söylem ve davranış göstermezler tam 

tersine insani vasıflarını ortaya koyarlardı. Bugün paranın gerçekten pul 

olduğunu, işsizliğin had safhada olduğunu ve tutunacak bir dal aradıklarını ne 

yazık ki parti hüviyeti taşımadan tüm vatandaşlarımız yaşıyorlar. Daha da acısı 

üstelik satılmayan “Cumhuriyetin Birikimleri” de ne yazık ki elden çıkarıldı. 

İşsizlik had safhadadır. Kısacası tutunacak dal kalmadı. Neredeyse her gün acı ve 

kavgacı bir dil kullanılmaktadır. Oysa Türk milletinde “Dil, Tarih ve Kültür” 

içinde gelişen onur ve saygı dolu “nezaket” en büyük zenginliktir. İşte o 

günlerden kalan iki tarihi resim siyaset sahnesindeki iki devlet adamı nezaketini 

göstermekte bu tablo bizi düşündürmektedir. Türkiye’de son dönemlerde 

günümüz siyasal hayatımızın gerilim içine girmesi oldukça düşündürücüdür. 

Adeta Türk toplumuna benimsetilmek istenen bir politika olarak bu kaba ve 

gerilim setlerinin uygulanması tesadüf değildir bize göre. Siyasal üstünlük 

kazanılması adına kullanılan bu kaba dil, vatandaşlar üzerinde büyük bir üzüntü 

ve umutsuzluk kaynağı olarak görülmektedir. Ne yazık ki siyasal hayatımız 

aşağılayıcı ve ötekileştirici Türkçeye yakışmayan bu dil ile adeta değersizlik 

yanında kavgalaşma ve hiddet içinde tarihsel birikimi olan engin Türk kültürü ve 

birikimin kaynağı olan Türk toplumunda sürdürülmesi oldukça hazin bir durum 

olup geniş kitlelere üzüntü vermektedir. (Bkz.Türkbilim, Aralık 2018).  

Son olarak şu hususları belirtmem gerekiyor: ATATÜRK VE TÜRKÇE 

DİLİNİN ÖNEMİ ‘’DİL TARİH VE KÜLTÜR ÜÇGENİNDE TÜRKİYE 

Konulu bir konferansımda söylemiş olduğum cümlelerimi burada öneminden 

unutulmayan ANILAR sebebiyle tekrar ediyorum; Çünkü TÜRKÇE 

UZLAŞMA DİLİDİR. Asla kavga dili olamaz! 

“CUMHURİYET” Türkçe demektir ve Türkçenin önemi demektir: 

Cumhuriyetin tek dayanağı “Türk Dili”, olduğunu söyleyerek Mustafa Kemal 

ATATÜRK’ ün çok önemli özgün diliyle ilgili özdeyişleriyle örülü şu sözlerine 

yer vermem gerekiyor: 

‘’ Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. 

Bizim ahenkli, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir.’’ 

‘’Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti 

geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, 

çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde 

korunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin, kalbidir, zihnidir.’ ‘’ Gaye, 

bugünkü ve yarınki Türk’ün medeniyetini kucaklayacak en güzel ve en önemli 

ahenkli Türkçedir.’’ Özellikle de ‘’Zengin sözlüğümüzün toplandığı gün, milli 

varlığımız en kuvvetli bir dal kazanacaktır.  

Bizim milliyetçiliğimizin esası dil birliğinin korunmasıyla mümkün 

olacaktır.’’ Ayrıca Cumhuriyet ve Halk iradesine önemine değinmemiz 

gerekiyor. Çünkü Atatürk; bunu Türk halkına dayanmak olarak esas almış, ancak 

özellikle yüksek ahlaki değerlere ve dürüstlüğe dayandırmıştır.   
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ATATÜRK DEMEK TÜRK VE TÜRKÇE DEMEKTİR:  

ATATÜRK’ü anlamanın tek yolu Türk milletini ve Türkçeyi anlamak 

gerekiyor. ATATÜRK’ ün ‘’ Büyük Türk milletinin dili TÜRKÇEDİR. TÜRK 

DİLİ DÜNYADA EN GÜZEL, EN ZENGİN VE EN KOLAY 

OLABİLECEK BİR DİLDİR. ONUN İÇİN HER TÜRK, DİLİNİ ÇOK 

SEVER VE ONU YÜCELTMEK İÇİN ÇALIŞIR.’’ Şeklinde bir düşünceyi 

ATATÜRK ortaya koyabildiğinden bir deha devlet adamıydı.  

Ona ve arkadaşlarına hiçbir kimse hakaret anlamında gelen sözleri önce 

insan olarak sonra Müslüman olarak söyleyemez. Kaldı ki İslam olduğunu 

söyleyenler asla ölenin arkasından rahmetten hariç, toprağı bol olsun dışında bir 

söz asla söylenemez! Sözüyle bu tezimizi güçlendiriyoruz. 

UYUM VE BARIŞ DİLDE SAKLIDIR: Toplumsal barışın tek bir ortak 

dille sağlanacağına değinerek bu vatandaşlarımızın yüksek ideallere taşınmasıyla 

doğrudan ilgilidir diye söz ediyorum. Çünkü ortak alanın ortak dili Türkçedir. Bu 

aynı zamanda anayasal bir zorunluluktur. Sosyal yapılarda toplumsal 

dayanışmanın kurulması ve çağdaş normlara ulaşarak tarih sahnesinde yer 

alabilmesi bağımsız büyük bir devlet olarak dünya kültürüne sanat ve edebiyatına 

daha da önemlisi bilime katkısı ve yaşam standartlarını temsil eden her türlü etki 

ve katkıyı yapabilmesi gerekir.  

Çünkü bütün bu saydıklarımız değerler manzumesi “uyum” ve “iş 

birliğinden” büyük Türk Milletinin hasletlerinden ve ana kültüründen kısacası 

mensubiyet bilinci algısının biçimlendirdiği sevgiden ve saygı temelli 

davranışlardan kaynaklanır.  Bugün olduğu gibi yeni rejim (bize göre asla eşitliğe 

yer vermeyen ana parti ve muhalefeti dinlemeyen çok ilkel bir modeldir(!). Bu 

ne olduğu belli olmayan kuvvetler ayrılığına dayanmayan denetimsiz bir 

yönetimdir(!) Dünyada ancak geri kalmış ilkel yapıların kullandığı bir tatmin 

cihazı olarak görülmektedir. Aslında şu hususu da belirtmeliyim. Halkoyuna 

gidildiğinde muhalefet partilerinin tepki koyarak istifa etmesi ve ülkeyi yeni bir 

seçime götürme koşullarını araması doğru olurdu.  

Ancak bunun sonuçlarını ne yazık ki öngöremediler. Türkiye’nin asla 

rejim değişikliğine ihtiyacı olmadığı gibi bu tarihi birikimlerimizi ve kahraman 

milletimizin zaferlerinin de göz ardı edilerek tehlikeli bir yolun tercih edilmesi 

ülkemizin dünya ülkelerinden kopuşu demektir! Türk Dış Politikası, Davranış 

Bilimleri Siyaset Psikolojisi ve Sosyoloji ders hocası olarak bu bağlamda yapılan 

konuşmamın büyük alkış topladığını da belirtmeliyim.  

ATATÜRK’ÜN CUMHURİYET SEVDASI:  

Her milletin onu kötü gidişatından veya içinde bulunduğu zorluklardan 

kurtaracak, silkilip ayağa kalkmasına önayak olacak bir lidere bazı dönemlerde 

ihtiyaç olmuştur. İşte Türk milleti de böyle bir lidere ihtiyaç duymuştur. 

Türklere kim olduklarını hatırlatacak, millî Mücadele ateşini yakacak bir 
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lidere, cesareti, azmi ve yollarını aydınlatacak düşünceleriyle, yıkılmaya yüz 

tutmuş bir imparatorluğun küllerinden yeni bir devlet kurmalarına yardım 

edecek bir gerçek lidere ihtiyaç vardı.  

İşte Mustafa Kemal ATATÜRK böyle bir beklenen liderdi (Bkz. Halil 

BAL, ATATÜRKTEN Türkiye’ye ışık tutan konuşmalar, Truva Yayını. 

2009, İstanbul).  

Çünkü Atatürk’ün Cumhuriyet sevdasına dokunmak ve onu silmek 

isteyenler bu ucube uygulamayı getirmek istiyorlardı. Oysa Atatürk’ün önderlik 

ettiği Cumhuriyet devrimi, iki temel üzerine oturmaktadır. Bunlardan birincisi 

“BAĞIMSIZLIK”, ikincisi de “VATANIN BÖLÜNMEZLİĞİ” dir.  

Bu iki kavram mazlum halklara yol gösterici anti-emperyalist çizgi ve 

“yüksek idea” ve “vazgeçilmez hedef” olmuştur. Daha da önemlisi tüm dünya 

uluslarına etki etmiş, Arap ülkelerinde, Latin Amerika’da ve uzak doğu 

ülkelerindeki «Kurtuluş Hareketlerinde Yol Gösterici» olmuştur. Bu giderek 

daha kötüleşme görüntüsü kazanan uygulamalardan derhal vazgeçilip gerçek 

demokrasiye derhal geçilmelidir. Muhalefetin yeniden uyanışıyla “Millet 

İttifakının” kurulması demokratik denge açısından da oldukça doğru ve sonuç 

almayı kolaylaştıran sorumluluk bilinci taşıyan bir süreci temsil etmektedirler. 

Dil, Tarih ve Kültür” üçgeni içinde ancak başarabiliriz. Örneğin bugün Latin 

Amerika’daki Bolivarcı anti-küreselci hareketin esin kaynağı, siyasi ve ekonomik 

yönlerden tam bağımsızlıkçı ATATÜRKÇÜLÜKTÜR.’’ Ayrıca Cumhuriyet’in 

temel dayanağı demokrasinin olmazsa olmazı olarak, “ulusal ahlakı” da esas 

alabilmeyi seçilmişlere gösterdi.  

Bu bağlamda Dil, Tarih ve Kültür üçgeninde TÜRKİYE tüm halkımızı 

kapsayacak bir sevda seliyle sarmaş dolaş olabilmeyi sağlayacak yönetimleri 

mutlaka arayıp bulmalıdır. Çünkü demokrasilerin temel özelliği olan 

denetlenebilir olmayı gerçekleştirmelidir. Devletimizin kurucusu ve banisi 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Her yıl coşkuyla anılmalı. Onun işaret ettiği 

fikir ve gösterdiği yola sahip çıkılmalıdır. İslam dininde ölenin arkasından 

konuşulmaz. Müslüman olduğunu dini terimler kullanarak bir söylem 

geliştirilemez. Devletimizin kurucusu ve banisi büyük önderimize asla 

yakışmayan sözleri iktidarda bulunanlar kullanamazlar.    Devleti yönetenlerin 

ahlak temelli davranması “AHLAKİ DEĞERLERİNİ” mutlaka korumalarını 

ve özellikle temsil ettiği ulusun vatandaşlarına saygılı olmasını öneriyoruz.  

Tüm yüreğimizde tarihin altın sayfalarını yazan büyük önderimiz Mustafa 

Kemal ATATÜRK yüreğimizde saklanıyor vefa borcumuz olarak ardından onu 

sevgi ve saygı ile şükranla anıyoruz. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE! 

Türkiye son yirmi yılı aşkın çok başarılı ve dünyaya nam salan bir kadro 

tarafından yönetiliyor(!). Yiğidi öldür hakkını yeme! Güzel bir Türkçe deyimidir. 

Kısacası iyiye iyi kötüye de kötü demek oluyor bu anlamlı sözler. Türkiye toplu 

iğne üretemez dediklerinde bu ülkeyi düşman süngüsünden ve ülkesinden 
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kovanlar ve kurtaranlar Koskoca fabrikalar üretim tesisleri kurdular. Örneğin 44 

müessesesi olan dünyaya nam salan, mamullerini dış pazarlara satan ve ülkemize 

döviz getiren SÜMERBANK hemen her ilimizde kumaştan pamuklu dokumaya, 

ayakkabıdan porselene, bin bir çeşit halı kalitesinde rengârenk solmayan hala 

evlerimizi süsleyen yün halıları dünyaya pazarladılar. Oysa şimdi ihracaat değil 

hiç ilgisi olmayan şeylerin ithalatına yönelen hatta “buğdayı” bile “ithal” edecek 

bir ortamı yaratan teessür içinde bir zaman dilimini yaşıyoruz. 

Bir kara rüzgâr esip aklından kuşku duyduğumuz zavallı tiplerin yönettiği 

bir dönemde çok bildiğini söyleyerek “özelleşme sevdasına” tutulan bir güruh 

ne yazık ki bugünün alt ve üst yapısını inşa(!) etti. Türkiye varını yoğunu kaybetti 

toprak satarak kan döken şehitlerini de ne yazık ki kahretti. Kısacası binbir 

emekle kurulan dev fabrikalar bir bir kapatıldı gözleri inşaatlara çevrilerek rant 

alanı haline getirildi. Oysa ülkemizin yüz akı fabrikalar şimdiye kadar en iyi 

kalitede mal üretip dış ülkeler pazarlayarak adeta dünya ile yarışa girmişlerdiler. 

Bugüne baktığımızda aynı eski kafa dediklerini bile aratan- en azından devlette 

çalışmış, farklı etnik kökenli sayıları bile bilinmeyen Türkiye’nin her 

köşesine dağılmış, kayıtları tutulmamış bir sorun yumağı oluşturmuş ve ev 

al vatandaş ol gibi asla değeri olmayan bir yol izlemiştir.  

Daha da vahimi kanla alınmış topraklarımız köylüsünden 

arındırılarak büyük arazi satışlarına yönelmemiştir.  

Bir normal bakış ve tanımlamanın mümkün olamayacağı bir kafada hayali 

bir düşünce dünyası ile ne yazık ki seçme seçilme hakkı bu birikim(!)lerle iş 

başına geldi. Hani derler ya! Beterin beteri vardır.  Bu esen rüzgâr kasırga oldu 

ve ülkemizin tüm dayanakları birer birer ne gariptir ki yıkıldı ağaçlar topraklar 

ormanlar hâsılı ne birikim varsa harabeye döndürüldü yok oldu. Ne olduğu belli 

olmayan hiçbir ülkede görülmeyen bir bencil hırs ve güç temerküzü hastalığını 

inşa eden tek kişinin iki dudağı arasında devleti idare edebileceğini 

zannetmektedir. Bu asla tüm dünyada eşi görülmeyen dikta rejimlerde olan, 

ancak ne gariptir ki bugün ülkemizde uygulanan “CUMHURUN BAŞI” 

sistemine geçildi. Oysa kralların bile bir danışma kurulları vardı. Bu güç 

temerküzü sendromu psikolojik ve sosyolojik sağlık açısından bakıldığında 

normal davranış setlerinin “güç zehirlenmesinden” kaynaklanan bir “davranış 

bozukluğu” oluşturacağı kaçınılmazdır. İşte bunun adına da ucubenin az kaldığı 

“siyasal şizofrenik” bir tek yönetim olgusu oluşturuldu. Ne fabrika kaldı ne ağaç 

ne çimen kaldı ne de ot ne dağ kaldı ne tepe satılmayan.  

Suriyeliler ve Afganlar ve hızla artan doğumlarıyla korkunç bir sayıya 

ulaşan bu göçle gelen akım ülkemizin genetik kodları dâhil sosyolojik, kültürel 

ve etnik yapısına ve ekonomik açıdan da Türk vatandaşlarının yerlerde 

sürünmesine yoksulluğa ve çaresizliğe yol açtı. Aslında Kimlik ve göç aslında 

sosyal şiddeti arttırır. Bu anlamlı konu için çok önceleri sosyoloji konferansları 

adı altında ele alınmış Türkiye gerçeği ortaya konulmuştur (Bkz. Sosyoloji 



 
 
 
 
 
 
 
Türkbilim Nisan 2022 

 

28 

 

Konferansları, Otuz Altıncı Kitap, 2007, İstanbul, Üniversitesi İktisat Fakültesi, 

Sosyoloji Araştırmaları, 2008).  

Oysa günümüzde yaşanan yabancı kökenli göç dalgası ne miktar olarak ve 

nerelere yerleştirildikleri belli olmayan hatta belli bir meblağ ödeyerek 

vatandaşlık verilenlerin artmasıyla ülkemizi zor günler beklemektedir. Her 

köşede bu yabancıların ucuz işgücü çıkarını önde tutan işverenlerin de desteğiyle 

ülke vatandaşları adeta yabancılaştırılmakta ülkemizin genetik kodları da 

tehlikeler içermektedir. Çünkü miktarının sekiz on milyon olduğu kamuoyunda 

dillendirilmekte her birisinin iki üç çocuk yaptığı da ifade edilmektedir. İleride 

ülkemizde bir iç kalkışmanın dahi oluşabileceği kuşkusunu vatandaşlarımızla 

yaptığımız yüz yüze görüşmelerimizde bildirilmektedir. Çünkü sığınmacı olarak 

gelenlere “Oy” kullandırılmaya kadar kullanılmaya başlanılacağı kuşkusuna 

yönelik söylemleri giderek şiddetini artırmakta olduğunu da belirtmeliyiz.  Bu 

yönetim ülkemiz tepe tepe! Kullanıyor. Yok, mu buna dur diyecek! Çığlıkları 

artıyor. Yol yapmak devletin temel görevidir ulaşımı sağlamak.  

Önce Atatürk döneminde yol yapım projeleri nelerdi onlara bakması 

gerekir yönetenlerin. Hem kalıcı ve hem de daha ucuz maliyeti olan bu proje aynı 

zamanda benzin ve mazotu dışarıdan alan bir ülkenin öncelikli projesi bu 

olmalıdır. Millî Mücadelede ortaya koyduğu destansı özgürlük savaşıyla yeniden 

onurlu “Bağımsız” bir “Devlet” olarak çıkan “TÜRKİYE CUMHURİYETİ” 

Osmanlı döneminde olduğu gibi emperyalist ülkelerin çıkarları doğrultusunda 

değil; “ülke menfaatleri” doğrultusunda ve gerçek ihtiyaçlara cevap verebilecek 

tarzda, milli ve bağımsız bir demiryolu politikası izlemiştir. Bu dönemde Onbeş 

yıl gibi kısa bir zaman içinde. Türkiye Cumhuriyeti toprakları kuzeyden güneye, 

batıdan doğuya demir bir ağ ile örülmüştür” (Bkz Müşerref AVCI, Atatürk Yolu 

Dergisi, Bahar, 2014, Shf.39-58).                                                                                                                                    

Ancak özellikle son yirmi yıl içinde böylesine önemli bir proje adeta terk 

edilmiş, benzin ve mazot ağırlıklı bir seyahat düzenine geçilmiş, neredeyse 

herkes toplu taşıt kullanma yerine özel araçlarıyla ulşım sağlıyorlar. Böylece çok 

daha yüksek düzeyde benzin ve mazot tüketimiyle hayatın normal akışını daha 

pahalı ödeme yapmamıza neden olunmuş dışa bağımlılık arttırılmıştır. Adeta 

inşaat ve yol yap yolunu bul felsefesiyle hizmetler(!) örtüştürülmüştür. Sürekli 

inşaat ve paralı oto yollar yaparsan eğer kan ve gözyaşı ile ve savaşlar sonucu 

alınan bu topraklar çıkar karşısında değer kaybeder. Çok şanslı üç beş 

müteahhidin görevli olduğunu gündeme getirenlerce talan edilir oldu.  

Devlet yönetiminde özellikle ekonominin temel dürtüsü ola çok özel bir 

temel felsefesi vardır. Buna “ihtiyaçlar hiyerarşisi” denir! Acaba bunu devleti 

yönetenler biliyor mu? Kupon arazilere iştah kabartan sözüm ona yüklenici(!) 

denilen zatlar adeta koşudaki atlar gibi üzerine kapanarak cumhurun onayı ile 

şehit vermiş köylerimiz ağlarken onların ekmeğini bile düşünmeden işe 

koyuldular. Kaldı ki “Çevre Tahribatı” asrın en büyük haksız eylemi ve kamuya 
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yönelik hırsızlığıdır.  Çevre-Kent Siyaset ve Kamu Yönetimi alanında birikimleri 

olanları dinlemeden daha da önemlisi yerel halkın onayını almadan kamusal 

arazilerin talan edilmesi hakkını hiçbir yetkili kullanamaz.  

Verilen unvan Büyük Türk Milletine hizmet içindir. Tam tersine 

topraklarımızı dış mihraklara satmak için değildir. Büyük Türk Milletinin kan 

dökerek savaşla aldığı bu vatan topraklarını hiç kimse asla parsel parsel 

ormanlarımızı yok ederek özellikle yabancılara satamaz. Hiç kimse topluca hiç 

kimseye vatandaşlık veremez. Bunun hesabı demokratik nizam içinde mutlaka 

sorulur ve hiç kimse bundan kaçamaz. Devleti yönetenlerin öngörüleri çok çok 

önemlidir. Geçmiş zaman dilimi içinde elde edilen tecrübeleri gelecek kuşaklara 

sorumluluk bilinci olarak aktarmak gerekiyor. İşte bu bağlamda da bakın büyük 

Atatürk yüzyıl önce neler söylüyor: bakınız! “Efendiler, uzun gafletlerle ve derin 

lakaydı ile geçen asırların iktisadi bünyemizde açtığı yaraları tedavi etmek, tedavi 

çarelerini aramak ve memleketimiz içindeki memuriyete, milli bir refaha, saadete 

ve servete ishal edecek yolları bulmak vuku bulacak mesainizin çok kıymetli ve 

muvaffakiyet dolu netice vermesini temenni eylerim”. (Bkz. Halil BAL, 

“ATATÜRK’ ten Türkiye’ye Işık Tutan Konuşmalar”, Truva Yayınları). 

Kamuoyunu ve vicdanları tatmin edecek işlem ve eylemleri bu yüce millet 

seçimle gelenlerle tamamlayacaktır. Bu asla unutulmasın neden mi? Rahmetli 

Devlet adamı Süleyman DEMİREL söylerdi. “Keser döner sap döner bir gün 

gelir hesap döner”! Türk Milleti yüce ATATÜRK devrinden sonra devlet 

adamı olarak rahmete kavuşmuş iki Türk liderini hala anmaktadırlar. 

Rahmetli Süleyman DEMİREL ve rahmetli Bülent ECEVİT nurlar içinde 

yatsınlar. Devlet adamı öldükten sonra hayırla anılan yönetenlerdir. 

Umutsuz olmayın ülkemizin yeniden toparlanması ve büyük Türk Milletinin 

ayağa kalkması çok çok yakındır. İnşallah çok çok İYİ olacak. 

SONUÇ  

Geçmiş tarihi ve derinlikli devlet hayatı olan Türkler iyi yönetildiği zaman 

dünyanın önünde saygı ile eğildiği bir büyük devlet olarak görülüyor. Bunun için 

vatandaşlarımızın derin tarihini okuması ve incelemesi gerekiyor. Bütün bunların 

bireysel ve kurumsal bağlamda ANILARI da ele alması onlardan yararlanması 

toplumsal aidiyet duygusunu artırmakta ve “AİT OLMA” yani aidiyet bilinciyle 

davranış ve düşüncelerini mobilize edebilmektedir. Dayanağımız ve gücümüz 

kendi “örf ve adetlerimiz” ve en önemlisi de bize bu güzel ülkeyi kazandıran 

ATATÜRKE borçlu olduğumuzu başta yönetenler anlamamız gerekiyor.  

Bu bağlamda ele aldığımız konuları sonuç olarak özetle tekrar vermekte de 

yarar görüyoruz. Çünkü cumhuriyet tarihinde görülmeyen denetimsiz bir “göç 

dalgası” ülkemizin tüm değerlerini alt üst etti. Şöyle ki, Psikolojik algı 

sorunlarının kültürel analizi ve göç olgusunun “AB” sürecine etkileri 

bağlamında “Göç” konusu çokça işlenmesine rağmen, bu olguya dayandırılan 

ya da dayandırılmak istenen ve dünyada giderek artan sorunlar bütün herkesi ve 
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ülkeleri yakından ilgilendirmektedir. Bize göre kategorik olarak ekonomik, 

sosyo-kültürel ve her ikisini de içeren sorunların aslında, “psikolojik algı” eşiği 

sorunları olduğu gerek “etnik” ve gerekse “kültürel” uyumun ve üstünlük 

sendromuna sahip demokratik hayatın gereği olan muhalefetin görüş ve 

düşüncelerine yer vererek dinlemesi gereken yönetimlerin bu hususu uygulamak 

bir yana çekişmeleri öncelemektedir. Oysa bu ele aldığımız konular iktidarların 

başarısı için bu kavramların anlaşılması ile kabullenilmesi sonucu ancak 

gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Bu bağlamda hitabet dili içinde olmaması 

gereken ötekileştirici hatta ilkel bir tarzın özellikle yönetenler tarafından 

kullanılmaması gerekmektedir.  

Bu bağlamda Türkçe dilin ve yaşanan ülke dilinin en iyi bir şekilde 

kullanılması gerektiği, siyasal politikacıların kamuoyunun biçimlendirmekte bu 

kavramları olumsuz mesajlar vererek tüketmemeleri ve düşmanlıklardan 

beslenmemelerinin gerektiği artık geçte olsa görülmelidir. Avrupa nın tarihsel 

sürecinde bin yıldır Türk “öteki” olarak algılanmış, İslam ise adeta 

“Hıristiyanlık” karşıtı ve aşağılanan bir konum ile değerlendirilmiştir. Bugün 

“AB” sürecinde Kuşaklar arası kültür, uyum ve birlikte yaşanması gereken 

dünyayı aydınlatan yol öncelikle insana saygıdan kaynaklanmakta, bu eylemin 

anahtarı da psikolojik algı bağlamında açıklayıcı olmaktadır. Gerek iç ve gerekse 

dış politikalar karşılıklı saygıya ve kabule dayandırılmalı, ulusal çıkarların 

karşılıklılık esasına dayalı olduğu gerçeği asla unutulmamalıdır. Çünkü 

siyasetçiler, bürokratik yöneticiler ve özellikle medya dahil olumsuz ve de 

kışkırtıcı açıklamalardan mutlaka kaçınmalıdır. (Bkz. Tuncay, Dergi Park, 

Sosyoloji Konferansları, Yıl 2008, Sayı:37, 2011).  

İletişim, çevre etkileşimi ve ulusal mensubiyet bilincinin 

algılanması çalışmamızda ise ortaya koyduğumuz görüşlerimiz hala 

geçerlidir. Çünkü günümüzde yaşanan kavram kargaşası ulus birliğini bile 

tehlikeye düşürecek boyutlarda giderek artmaktadır. Tamamen dil 

prensiplerinden ve Türkçe 'den ıızaklaşılmakta argo tabir edeceğimiz ifadelerle 

yüklü veya yabancı kelimelerin ağırlıkta olduğu bir iletişim kurulmaktadır. Ortak 

yaşadığımız çevre ve bu çevrede yaşayan bireyler olarak artık her kavramın 

bilimsel bir tanımını ve bu tanıma uygun bir algılamayı öğrenmek ve öğretmek 

bu yönde "algısal ürünleri" almak ve/veya pazarlamak zorundayız. Bilgi 

sosyolojisi kuramları kısacası “ilgi, bilgi ve sevgi” çerçevesinde kentlilik bilinci 

arttırılarak mensubiyet duygusu mutlaka inşa edilmelidir.  

Bireylerin yani vatandaşların demokratik özgürlüklerinin sınırları 

toplumsal sorumluluk ve uyumluluk bilinciyle örtüştürülmelidir (Bkz. Dr. 

Tuncay, Dergi park Sosyoloji Konferansları, Yıl;2005. Sayı. 31). 

Sonuç olarak yapısal reformların mutlaka değerlendirilmesi de 

gerekmektedir. Çünkü ekonomik yapılar ve bir toplumun üretim biçimiyle üretim 

ilişkileri başka toplumlarla sürdürülen ekonomik Pazar ilişkisi ve üretim 
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kaynakları, kısacası bölüşümlerde aldığı pay ile arz ve talebe etki een denge ve 

istihdam sorunları mutlaka planlanmalıdır. Çünkü bütün bu faaliyetler dinamik 

bir ekonomik yapının olmazsa olmazıdır (Bkz. Mahfi EĞİLMEZ, Yapısal 

Reformlar ve Türkiye, Remzi Kitabevi, Remzi Kitbevi, İstanbul, 2022). 

Aslında bu değerleri içimizde taşımamız devlet hayatımızı sadece TÜRK 

MİLLETİNE HİZMET ETMEKTE BİR DEĞER olarak görmemiz ve bu 

değerlere mutlaka bağlanmamız gerekmektedir... ÇÜNKÜ  

   MİLLETİMİZ ÇOK BÜYÜKTÜR. HİÇ KORKMAYALIM. O, 

ESARET VE AŞAĞILIĞI KABUL ETMEZ. EY YÜKSELEN YENI NESIL, 

GELECEK SIZINDIR. CUMHURIYETI BIZ KURDUK; ONU 

YÜKSELTECEK VE SÜRDÜRECEK SIZSINIZ! 

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK” 

Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği zarafetle yapmak da lazımdır... Son 

sözümüz iyilikle ilgilidir. Norveç aile bakanlığının hazırladığı çocuk gelişimi 

film önemli saptamada bulunuyor! (Bkz Psikolojisi@behavioral scientist).                                                                           

Ülkeyi yönetenlerin seçimle geldiği bir yere “ANI” nasıl ve ne derece önemlidir 

felsefesini örtüştürmemiz gerektiğini düşündürmez mi? Çünkü bu üstlendiğiniz 

makam sizi ayrıştırmaya değil tam tersine görev yapmaya eşitlik ilkesi 

çerçevesinde halka davranmaya Türk Milletini Birleştirmeye yöneltmelidir.  

Kavga ve aşağılama dili kişinin düzeyini değil düzeysiz ve bilgiden azade 

bir konumunu da hatırlatır ki bu yönetene asla yakışmaz! Ondan dolayıdır ki, 

ATATÜRK yüzyıllara sığmayacak bir TÜRK! Büyük önder “BİLGE İNSAN” 

ülke ve Türklük aşığı kalkınma ve refah toplumunu ortaya getiren büyük 

komutan! Nurlar içinde uyu Büyük Türk Milleti senin yüksek ufkundan asla ve 

asla ayrılmayacak daima senin koyduğun ilkeleri koruyacaktır! Rahat uyu atam! 

Senin yolunda şerefle yürüyenler her türlü zorluğu aşacak ve mutlaka 

büyük Türk Milletine hesap verebilecek yönetimleri iş başına getirerek 

aidiyet duygusunu refah ve mutluluğu kısacası Türklük bilinciyle aklını her 

yer ve zaman içinde ortaya koyacaktır. 
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ÇEVİRİ SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN TOLEDO ÇEVİRMENLER 

OKULU 

Nalan ÖZPINAR  

Faruk YÜCEL  

ÖZET 

Bu çalışmamızda, Batı’nın bilim tarihinde önemli bir yere sahip olan 

Toledo Çevirmenler Okulu’nu çeviri tarihi ve sosyolojisi açısından 

irdelenecektir. Batı dünyasında siyasi ve dini baskıların egemen olduğu Orta 

çağ’da, bazı Doğu ve İslam ülkelerinde sekizinci yüzyıldan başlayarak onuncu 

yüzyıla kadar devam eden bir aydınlanma dönemi yaşanmaktaydı. Bu dönemde 

belirleyici bir yere sahip olan çeviri faaliyetleri birçok yeniliği ve değişimi 

tetikleyen etmenlerin başında gelmektedir.  

On ikinci yüzyılda Toledo’nun Araplar’ın egemenliğinden çıkmış 

olmasına karşın, orada var olan çok dilli ve kültürlü ortamın sürdürülmesiyle 

değişimin odağı burası olmaya başlamıştır. Burada kurulan Toledo Çevirmenler 

Okulu daha önce oluşmuş olan birikimin sürdürülmesine ve Batı’da 

yaygınlaşmasında yol açmıştır. Burada yapılan çeviriler sayesinde Batı dünyası, 

Antik Yunan dönemine ait kaynaklara çeviri aracılığıyla tekrar kavuşmakla 

kalmaz, aynı zamanda Doğu ve İslam dünyasının düşünürlerin farklı alandaki 

çalışmalarının da Latinceye çevrilmesi, Batı bilim tarihi açısından bir dönüm 

noktasıdır.  

Bu çalışmada, Toledo Çevirmenler Okulu’nun çeviri tarihi açısındaki 

rolünü betimlemenin yanında söz konusu edilen okul farklı bir açıdan çeviri 

sosyolojisi bağlamında irdelenecektir. Bu çerçevede, Bourdieu tarafından 

sosyoloji alanı için öne sürülen ‘habitus’, ‘sermaye’ ve ‘alan’ gibi kavramlar 

Toledo Çeviri Okulu açısından tartışılacaktır. Makalenin odağında, bu bağlamda 

Toledo’da oluşturulan sosyo-kültürel ortamın çevirmen kimliklerini ve çeviri 

stratejilerini nasıl biçimlendirdiği sorgulanacaktır. Burada özellikle toplumsal 

koşulların sonucunda oluşan normların çevirmenlere ve kuruma nasıl yansıdığı 

ele alınacaktır. Bu açıdan bakıldığında, okurda görev yapan çevirmen imgesinin 

ve profilin neden farklı olduğu açıklanmaya çalışılacaktır. 

  

Anahtar Kelimeler: Toledo, Çevirmen, Arapça, Habitus, Bourdieu, Doğu-Batı, 

Bilim Tarihi 
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HE TOLEDO SCHOOL OF TRANSLATORS IN TERMS OF 

TRANSLATION SOCIOLOGY 

ABSTRACT 

In this study, the Toledo School of Translators, which has an important 

place in the history of science in the West, will be examined in terms of 

translation history and sociology. The enlightenment period was experienced 

in some Eastern and Islamic countries starting from the eighth century to the 

tenth century when political and religious pressures were dominant in the 

Western world throughout the Middle Ages. Translation activities had been a 

hallmark that triggered many innovations and changes in this period. Although 

Toledo had not been under the sway of the Arabs in the twelfth century, it 

began to be the driving force of changes through the maintenance of the 

multilingual and cultural environment that existed before. The Toledo School 

of Translators led to the continuation of the previous knowledge and its 

dissemination in the West. The Western world regains the sources of the 

Ancient Greek period through translation carried out here, furthermore, the 

translation of the works of the Eastern and Islamic world thinkers in different 

fields into Latin is a turning point in the history of Western science. In this 

study, in addition to describing the role of the Toledo School of Translators in 

the history of translation, the school in question will be analyzed in the context 

of translation sociology from a different perspective. In this context, concepts 

such as 'habitus', 'capital' and 'field' put forward by Bourdieu for the field of 

sociology will be discussed in terms of the Toledo Translation School. The 

focus of the article will be to question how the socio-cultural environment 

created in Toledo shapes translator identities and translation strategies. It will 

be discussed how the norms formed as a result of social conditions are reflected 

on the translators and the institution. From this point of view, it will be tried to 

explain why the image and profile of the translator working in the school are 

different.   

Keywords: Toledo, Translator, Arabic, Habitus, Bourdieu, East-West, History 

of Science 

 

GİRİŞ 

Farklı disiplinlerde uzmanlaşmış bilim insanları bir araya gelerek, kendi 

alanlarında yaşadıkları sorunları diğer disiplinler aracılığı ile açımlamaya ya da 

farklı çözümler bulmaya çalışmaları söz konusu olabilmektedir. Özellikle farklı 

dillerde yazılmış bilimsel yapıtların başka bir dile aktarılmasında birçok bilim 

dalının birbiriyle etkileşim içerinde olduğu görülmektedir.  
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Bu bağlamda, çeviri olgusu da birçok bilim dalının konusu olduğundan bu 

etkileşimden ayrı olarak düşünülemez (Akdağ, 2018: 262). Zira etkileşimin ve 

iletişimin en büyük aracı olan dilin, dolayısıyla bununla ilintili olan çevirinin her 

alan için farklı bir önemi olduğu, bilinen bir gerçektir. Bu açıdan bakıldığında, 

diller ve alanlar arasında iletişimin vazgeçilmez aracı olan çevirinin yeri 

tartışılmazdır. Bilginin dijitalleşme süreci ile birlikte yaygınlaştığı küreselleşen 

dünyada, uzmanlık alanlarına göre değerlendirilen disiplinlerin başka disiplinler 

ile iletişime geçmesi birçok nedene dayanmaktadır. Genel anlamda bakıldığında, 

disiplinlerarası çalışmaların olası nedenleri arasında; “başka bir disiplinin 

yaklaşım ve yöntemlerini kullanarak yeni bir ilişki biçiminin oluşması daha 

yenilikçi ya da farklı bir anlayışın ortaya çıkmasına yol açma, başka bir anlatımla, 

alana artı değer katma düşüncesi” (Yücel, 2015: 66-67) bulunmaktadır.  

Her ne kadar günümüzde birçok alan için zorunlu olan disiplinler arası 

çalışmalar, geçmişte de karşılıklı etkileşim ve yardımlaşmanın sonucunda 

başvurulan bir yoldu. Çünkü bilimlerin gelişimi büyük oranda bu etkileşime 

dayanmaktaydı. Belli dönemlerde ortak bilim dili olarak kabul edilen Latince ve 

Arapça gibi diller bu etkileşimi hızlandırmıştır. Bu dillerden ya da bu dillere 

yapılan çeviriler sayesinde bilgiler ulaşılabilir olmakla kalmamış, aynı zamanda 

yaygınlaşabilmiştir. Dahası bazı kaynaklar bu aktarım yardımıyla 

korunabilmiştir. Bu nedenle çeviri olgusu ve ediminin, bilginin sınırlı oranda ve 

belli bir kesim için ulaşılabilir olduğu dönemlerde öncelikle ortak dile, daha sonra 

ise ulusal dillere yapılmasıyla yenilikçi birçok gelişme ve düşüncenin 

oluşmasında önemi artmıştır. Bu bağlamda, çeviri olgusu, salt diller arasındaki 

etkileşimi geliştirmesinin yanısıra disiplinlerin çeviri aracılığıyla birbirinden 

etkilenmesine de yol açmaktadır.  

Bu da, Even-Zohar’ın da altını çizdiği gibi özellikle belli dönemlerde 

çeviriye olan gereksinimi zorunlu kılmaktadır (2008: 128-129). Çeviri yoluyla 

‘ithal’ edilen bilgiler, yeni bilginin üretilmesinde ve gereksinimin giderilmesinde, 

disiplinin geliştirilmesine ve sorunların belli bir süre için çözülmesine yardımcı 

olabileceği gibi, var olan bir boşluğu da doldurabilir. Çeviri olgusu, başka 

disiplinleri etkileyebileceği gibi, kendisi de başka disiplinlerden 

etkilenebilmektedir. Burada özellikle toplumsal bir olgu olan dilin, dar anlamda 

çevirinin, en çok etkilendiği disiplinlerden birinin toplumbilimin olması hiç 

şaşırtıcı değildir. Sosyal bilimlerin, fen bilimlerine oranla yorumlanmasının ve 

anlaşılmasının daha karmaşık etmenlere bağlı olduğu bilinmektedir. Benzer 

koşullarda ya da aynı nedenlerin geçerli olduğu ortamlarda, toplumların 

bunlardan farklı etkilendiği ve buna bağlı olarak farklı sonuçların elde edildiği, 

kabul edilen bir gerçektir. Bu nedenden dolayı, sosyal bir bilim dalı olan çeviri 

bilimin ve çevirinin gelişimi farklı normların biçimlendirmesiyle farklı bir süreç 

içerisinde değerlendirilmelidir.  
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Toplumsal koşul ve etmenlere bakarak çevirmenin kararlarını ve bir 

çevirinin yapılış nedenlerini ve biçimini sorgulamak için bu süreci sorgulamanın 

yollarından biri toplumbilimin ortaya koyduğu yaklaşımlardan yararlanmaktır. 

Son yıllarda özne ve eyleyici olan çevirmene ilişkin yapılan araştırmalarda 

yaygın biçimde yararlanılan kuramcılardan biri olan Fransız sosyolog Pierre 

Bourdieu’un toplum bilimsel çözümlemelerinde kullandığı Habitus kavramının 

çeviri bilimde sıkça başvurulması bir rastlantı değildir. Bourdieu’nun Habitus 

kavramını irdeleyen Gönenç, söz konusu kavramın kişinin duygusu, bireyin 

geçirdiği dönüşümleri, bulunduğu zamanın deneyimini, girdiği alanın etkilerini 

ve peşini bırakmayan geçmişini içermekte olduğunu vurgulamaktadır (2018: 30). 

Habitusun biçimlendirilmesinde bireysel etmenlerin dışında, kişinin aile, sınıfsal 

konum, din, eğitim, toplumsal çevre gibi konuların belirleyici olduğuna işaret 

etmektedir. (Bourdieu, 2018: 30). Başka bir anlatımla, bir bireyin habitusu, 

çocukluktan yetişkinliğe kadar içinde bulunduğu aile ve çevrenin katkısıyla 

biçimlenen yaşam tarzını, tercihlerini, beğenilerini, amaç ve beklentilerinin 

yanısıra bireyin sahip olduğu dünya görüşünü de kapsamaktadır. 

Bu çalışmada çeviri olgusu, çeviri sosyolojisi odağında Bourdieu’un 

geliştirdiği alan, sermaye ve habitus gibi yaklaşımları temel alarak, Batı’nın 

kültür tarihinde önemli bir rol oynamış olan Toledo Çevirmenler Okulu’nda (La 

Escuela de Traductores de Toledo) on ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda 

gerçekleştirilen çeviri etkinliğini ele alınacaktır. Zira Bourdieu'nun “habitus”, 

“alan”, “sermaye”, “oyun” ve “özdüşünümsellik” kavramları, çeviri sosyolojisi 

çevirmeni görünür kıldığı gibi (Yılmaz Kutlay, 2015: 428) onun farklı kararlar 

alabilen ve bulunduğu toplumun değerlerini görece olarak yansıtan bir birey 

olarak yorumlanmasında ve açıklanmasında belirleyicidir. Bu açıdan 

bakıldığında, yapılacak çalışmada, söz edilen kavramlar, Antik Yunan’a ve 

Doğu’ya dünyasına ait bilimsel ve felsefi kaynakların Arapçadan Latinceye 

aktarılması  ve Toledo Çevirmenler Okulu bağlamında tartışılacaktır. 

Farklı medeniyetlerin bir araya geldiği ya da yollarının kesiştiği 

zamanlarda farklı kültür ve dillerin buluşmasıyla çeviri etkinliği kaçınılmaz bir 

araç ve gereksinim durumuna gelmiştir. Özellikle bir arada yaşayabilme 

kültürünün geliştiği ve hoşgörünün yaygın olduğu toplumlarda çeviri olgununu 

gelişmesi için uygun bir zemin oluşturmuştur. Böyle ortamlar, dini ve siyasal 

yasakların egemen olduğu Ortaçağ gibi dönemlerde bilimsel çalışma yapan 

insanlar için bir kaçış yeri olmuştur. Bizans İmparatorluğu’nda devletin katı 

kurallarına göre yönetilmesi sonucunda, çok tanrılı ve farklı inançlara karşı 

yasaklayıcı bir anlayış egemen olmuştur.  Özgür bir ortamda bilimsel çalışma 

yapmayı engelleyen bu durum, birçok aydının başka ülkelere gitmesine yol 

açmıştır. Uzun süre Araplar’ın egemenliğinde kalan ve İslam anlayışında bilime 

olan olumlu bakış açısının toplumda yaygınlaştığı Toledo’da yedinci yüzyıldan 

itibaren Doğu ile Batı kültürünün kaynaştığı bir ortamın varlığından söz 

edilebilir.  



 
 
 
 
 
 
 

Türkbilim Nisan 2022 

39 

 

Başlangıçta farklı ülkelerdeki değerli kitapların getirildiği ve toplandığı bir 

kütüphane olarak kurulan Toledo’daki okul zamanla gelişmiş, yalnızca kitapların 

Latinceye çevrildiği ve çoğaltıldığı bir yer olmakla kalmayıp aynı zamanda bilim 

tarihinin biçimlemesinde önemli bir rol oynamış, astronomi, matematik, felsefe 

ve tıp gibi farklı kaynakların Latinceye gerçekleştirilen çevriler ile Batı’da 

bilimsel çalışmalar açısından bir dönüm noktası olmuştur. Toledo Çevirmenler 

Okulu’nda yapılan çalışmaları ele almadan önce, Toledo’nun tarihsel ve o 

dönemdeki farklı konumuna değinmekte yarar vardır. Çünkü Toledo’da çevirmen 

ve aydınların bir araya gelerek ‘özgürce’ nasıl çalışabildiklerini anlayabilmek 

için bu okulun oluşmasını yaratan tarihsel koşulları ve gelişmeleri irdelemek 

gerekir.  

TARİHSEL AÇINDAN TOLEDO ŞEHRİ 

Toledo şehri, İspanya'nın ortasında Kastilya-La Mancha bölgesinin 

(Comunidad autónoma) merkezinde bulunmaktadır. Uzun bir geçmişe dayanan 

şehir, Romalılar zamanında Toletum olarak adlandırılmaktadır. Milattan sonra 

sekizinci asırdaki Müslüman Arap fethinden sonra şehrin adı Tuleytula olarak 

varlığını sürdürmektedir. 711-712 yıllarında Kuzey Afrika’dan gelen Mağripliler, 

İber yarımadasını fethederek yaklaşık 150 yıllık Vizigot Krallığı’na bir son 

vermişlerdir (Işık, 1992: 37). Mağripli krallar kitap tutkunu oldukları için birçok 

yerden getirttikleri ve aldıkları kitapların korunacağı bir kütüphane kurmuşlardır. 

Bu kütüphane zamanla büyüyerek dönemin en önemli merkezi durumuna 

gelmiştir. Bunun en belirgin kanıtı, 1058 yılında İspanyollar Toledo’yu ele 

geçirdiğinde 300 bin ciltlik yapıttan oluşan kütüphanenin el değiştirmesine yol 

açmış olmasıdır (Açıkgenç, 2019: 42).  Toledo altın çağına, Ma’mun döneminde 

ulaşmıştır. Hıristiyan, Müslüman ve Museviler’den oluşan karma bir nüfusa sahip 

olan Toledo, Ortaçağ Avrupası’nda, bilim ve sanat açısından doruğa ulaşarak 

dönemin en önemli bilim merkezlerinden biri durumuna gelmiştir.  

Toplumun farklı alanlarında da etkisi fark edilebilen bu nitelik, şehrin 

görünümüne yansıdığı gibi şehrin ününü de artırmıştır. Şehrin bir gökbilimci 

tarafından kentin tam karşısında yer alan bir tepenin yamacında bulunan bir köşke 

yapılan su saati (clepsydra) ile bütün Endülüs'te meşhur olan Toledo, aynı 

zamanda, çağın en büyük ziraat uzmanları tarafından bakılan muhteşem kraliyet 

bahçeleriyle süstenmiş bir şehirdi (O’Shea, 2006: 183). O’Shea’nın vurguladığı 

gibi Toledo şehri, salt güzelliği ile ün yapmamış aynı zamanda on ikinci ve on 

üçüncü yüzyıllarda bilim alanında Avrupa'nın önde gelen diğer başkentlerine 

rakip olduğu gibi o dönemde çok dilli akademik çalışmaların yürütüldüğü 

Palermo'yla boy ölçüşebilecek duruma gelmiştir (2006: 191). Toledo’nun diğer 

şehirlerden farklı ve önemi, onun Hristiyanlar tarafından geri alınmış ilk 

Araplaşmış şehir olmasıdır. Kastilya Kralı VI. Alfonso’nun, kendini “üç dinin 

imparatoru” olarak ilan etmesinin nedeni, bir anlamda buna dayanmaktadır. 
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TOLEDO ÇEVİRMENLER OKULU’NUN KURULUŞU 

Toledo Çevirmenler Okulu, bildiğimiz anlamda bir okul olmaktan çok, 

Arapça bilen Mozaraplar, Yahudiler, Süryaniler ve Latin yazarlar arasındaki 

iletişimin kurulduğu, piskoposluk ve kraliyetin desteğiyle çeviri etkinliğinin 

gerçekleştirildiği bir yerdi. Öztunalı’nın da altını çizdiği gibi, “Toledo 

Çevirmenler Okulu denilince akla, öğretmen ve öğrencilerden oluşan kurumsal 

bir okul gelmemelidir; söz konusu kütüphanelerde çalışan çevirmen, entelektüel 

ve bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışmalardır” (2017: 1324). Dolayısıyla bu 

okulda çeviri eğitiminden söz edilemez. Burada metinler erek dile aktarılırken 

daha çok çeviri eleştirisinin yaygın biçimde gerçekleştirilmektedir. Bunun nedeni 

olarak, alanında uzman kişiler tarafından yorumlanan ve çevrilen metinler ortak 

bir çalışmayla aktarıldığından, bir ifadenin ya da kavramın nasıl aktarılması 

gerektiğinin tartışılması gösterilebilir.  

Okulun kuruluşuna gelince, Ortaçağ’da okuyan ve eğitim alan kesimin din 

adamları olduğundan dolayı böyle bir okulun bir din görevlisi tarafından 

kurulması ya da buna öncülük etmesi, anlaşılabilir bir olgudur. Bu nedenle, 

yaklaşık 1140’ta Toledo Başpiskoposu Don Raimundo (1125-1151) Toledo 

Çevirmenler Okulu kurulduktan (Açıkgenç, 2016: 17) sonra yüzyılda 

Raymond'un yönetiminde Akdeniz ülkelerinden ve Avrupa’nın birçok yerinden 

gelen düşünürler/çevirmenler, Arapçaya çevrilmiş ya da o dilde yazılmış ve o 

dönemde az bulunan ya da kaynak metinleri farklı nedenlerden dolayı yok olmuş 

olan belgeleri çevirmeye başlamışlardır. Özellikle Yunancadan Arapçaya 

çevrilmiş olan bazı metinler burada İbraniceye, Latinceye ve bazı yerel Latin 

dillerine çevrilmeye başlanmıştır (O’Shea, 2006: 192). O’Shea’nın haklı olarak 

işaret ettiği gibi, ‘’İslam kültürü, Toledo, Palermo ve beş altı tane küçük tercüme 

merkezi aracılığıyla, Batı’ya emsalsiz bir hediye verilmiştir: Kendini tanıma’’ 

(2006: 194).  

Toledo Çevirmenler Okulu’nu genel anlamda üç döneme ayırmak olasıdır. 

On ikinci yüzyılı kapsayan dönem, Raimundo’un (Francis Raymond de Savvetát) 

dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bu dönem 1130 ile 1187 yılları arasındaki 

çalışmaları kapsamaktadır. İkinci dönem, 1252 ile 1287 yılları arasında yapılan 

çalışmaları kapsayan X. Alfonso dönemidir. 1187 ile 1252 yılları arası ise geçiş 

dönemi olarak değerlendirilmektedir.  

ÇEVİRİDE KULLANILAN YÖNTEM VE STRATEJİLER 

Toledo, kitaplarıyla ün kazanmış bir şehirdir. Batı dünyası Toledo’da 

toplanmış olan kitaplardan başta Aristotales’in, Eukleides’in olmak üzere Antik 

dünyaya ait birçok yapıta ulaşma fırsatı bulmuştur. Yunancadan Arapçaya 

çevrilen kitaplar, salt dilsel olarak aktarılmakla kalmamış, alanın uzmanı olan 

çevirmenler aynı zamanda Yunan yazarlarının yapıtlarını yorumlanmaya, 

açıklamaya ve zenginleştirmeye çalışmışlardır.  
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Dolayısıyla Toledo Çevirmenler Okulu, bilginin korunmasını sağladığı 

gibi, bilginin üretilmesinde ve geliştirilmesinde önemli bir işlev de taşımıştır. 

Arapça, İbranice ve Latince bilen bilgelerin bir arada çalışma olanağını yaratan 

bu okul, Hıristiyanlar’a daha önce bilmedikleri yepyeni bir dünyanın kapılarını 

açmıştır. Bu kapının açılmasında için çeviri açısından nasıl bir yol izlenmiştir, 

sorusu akla gelmektedir. Burada çevirinin iki aşamalı bir süreçten geçtiği 

görülmektedir. İlk aşama, daha önce de vurgulandığı gibi, Toledo’dan çok önce 

başta Beyt’ül Hikme gibi Doğu’daki bazı merkezlerde Yunancadan Arapçaya 

yapılan çevirilerden oluşmaktadır (Işık, 1992: 40).  

Bu çevirilerin yapılmasında, özellikle medreselerde görev yapan Suriyeli 

ve İranlı aydınlardan yararlanılmıştır. Buralarda Platon, Eukleides, Hippokrates, 

Aristoteles gibi düşünürlerin yapıtları Arapçaya çevrilmiştir. Çeviriye verilen 

önemin sekizinci yüzyılda El-Mansur’un ve ardından gelen Harun Reşit’in 

halifeliği döneminde yoğunlaştığı bilinmektedir. Dokuzuncu yüzyıldan on ikinci 

yüzyıla kadar Arap ve Musevi kökenli düşünürler antik Yunan kültürüne ait 

yapıtları, kendi kültürlerinin kaynaklarından da yararlanarak, yorumlayıp 

geliştirmişlerdir. Işık’ın bu bağlamda belirttiği gibi, aralarında Kindi, Farabi, İbn 

Sina, Gazali, İshak El İsraili gibi Doğulu düşünürlerin yanı sıra, İber 

yarımadasında yetişen İbn Cebirol, Memun, İbn Bacce, İbn Zühr (Avenzoar) gibi 

Batılılar da bulunmaktaydı (1992: 41). 

S OSYO-KÜLTÜREL KOŞULLARIN YANSIMASI OLARAK 

ÇEVİRMEN HABİTUSU VE İMGESİ 

On ikinci yüzyılın ilk yarısında Toledo’da oldukça kapsamlı çeviri 

çalışmaları yapılmış olmasına karşın, bunların herhangi bir ön hazırlık 

yapılmadan gerçekleşmesi dikkati çekmektedir (Sezgin, 2003: 1399). Uygulanan 

çeviri faaliyetlerinin başarısı, Toledo’da çeviri yapanların daha çok alanda uzman 

olan düşünürler tarafından yapılmasına dayanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, 

çeviri eylemi, belli niteliklere sahip çevirmen habitusları ile ilişkilendirilebilir. 

Swartz, Bourdieu’nun habitusunu “sosyalleşme yoluyla tabakalaşmış bir 

toplumdaki belirli bir grup için neyin olanaklı, neyin olanaksız olduğunu gösteren 

geniş parametreler ve sınırlarla ilgili içselleştirilmiş yatkınlıklar olarak 

[tanımlamıştır]” (akt. Seçkin, 2019: 127).  

Bu açıdan bakıldığında, sahip olunan belli yatkınlıklar, kişilerin düşünce 

sistemini etkileyebileceği gibi davranışlarını da biçimlendirmektedir. Karmaşık 

ve değişken bir nitelik gösteren bu olgu, habitusun oluşumunda birincil öneme 

sahiptir. Çevirmenler geçmişte yaşadıkları deneyim ve elde ettikleri birikimler 

sonucunda çevirecekleri metinleri farklı yorumlayabilmektedirler. Dolayısıyla 

bir metnin nasıl alımlandığı, salt metne bağlı bir olgu değil, alımlayanı da 

kapsayan bir sürece bağlı görece bir olgudur. Bu sürece bağlı olarak, her 

çevirmenin çeviride farklı kararlar alması kaçınılmazdır.  
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Bu bağlamda, Bourdieu’yin vurguladığı gibi, “eyleyicilerin tercih yapıları 

bireysel ve kolektif tarih aracılığıyla onları üreten ve onların da yeniden üretme 

eğilimi gösterdikleri nesnel yapılarla karmaşık bir zamansal diyalektik içinde 

oluş(maktadır)” (Bourdieu ve Wacquant, 2014: 113).Geçmiş deneyimlerden 

edinilen bilgiler, habitus aracılığıyla içselleştirilerek günümüze uygulanmaktadır. 

Bu uygulama, belli davranış kalıp ve davranışlar tarafından 

biçimlendirilmektedir. Bu nedenle farklı durumda karşılaşılan sorunların 

çözümünde benzer kararların alınması söz konusudur.  Bu bağlamda, 

“habitus(un) geçmiş deneyimlerle bedenlere işlenmiş algı, takdir ve eylem 

şemaları sistemlere” (Bourdieu, 2016: 167) işaret ettiği söylenebilir. Eyleyiciler, 

bu şemaları bilinçli ya da bilinçsiz biçimde kullanarak, bunları uygulama ve 

eylemlerine yansıtmaktadır. Öte yandan günlük uygulamalarını sürdüren 

eyleyiciler, herkes için geçerli ve aynı olan kurallar ya da normlar yerine, 

geçmişten gelen pratik bilgi ve deneyimler temelinde hareket ederek, davranışın 

nedenine odaklanmadan, ne yapacaklarını sezgisel olarak davranmaktadırlar 

(Swartz, 2011: 143).  

Çeviri yapan düşünürlerin geçmişlerine bakıldığında, habitusun nasıl 

biçimlendiği, okulda yaratılan geleneğin nasıl sürdürüldüğü, daha iyi 

anlaşılacaktır. Farklı bölgelerden gelip Toledo’da toplanan çevirmenlerin okulda 

sürdürülen geleneğin geçmişteki deneyimlere dayandığı, dolayısıyla okulda belli 

kuralların geçerli olduğunu kabul ettikleri anlamına gelmektedir. Toledo 

Çevirmenler Okulu’nda çalışan Yahudi çevirmenlerin büyük bir bölümü, Beyt’ül 

Hikme’de (Bilgelik Evi) çalışan çevirmenler gibi dönemin tanınmış 

düşünürleriydi. Batı dünyasında bilim dili olan Latince gibi Arapçanın Doğu’da 

yaygın olmasının yanında Toledo’da Arap kültürün varlığını sürdürmesi göz 

önüne alındığında, Arapça bilen aydınların sayısının yüksek olduğu söylenebilir. 

Ancak burada her iki dile yeterince egemen olan çevirmenlerin azlığı nedeniyle 

ara dilden çeviri yöntemi uygulanmıştır. Bu çerçevede, Arapçayı iyi bilen, ancak 

ortak bilim dili Latinceyi bilmeyen çevirmenler, okudukları metindeki anlamı 

erek dilde sözlü olarak önce İspanyolcaya çevrilmekte, ardından bu ara dilden 

söylenenleri anlama odaklanarak yorumlamaya çalışan bir rahip, İspanyolca 

duyduğunu Latinceye çevirmekteydi. Öztunalı, özellikle okulun ilk döneminde 

genel olarak kullanılan çeviri metodunun bu olduğunu belirtmektedir (2017: 

1330).  

Kaynak metnin bilinmediği ya da yeterince bilinmediği durumlarda 

çeviride bir ara dilin kullanılması, diğer bir deyişle, iki dil arasında üçüncü bir dil 

kullanarak yapılan sözlü çeviri” (Berk, 2005: 146) olarak tanımlanmaktadır. 

Genellikle sözlü çeviride ya da nadir dillerden yapılan çevirilerde kullanılan bu 

yöntemde bazı kayıplar ya da yanlış yorumlamalar söz konusudur.  
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Burada ara dil, bir amaç olmaktan çok, son çevirinin yapılmasında 

kullanılan bir araç konumundadır. Bu tür çevirilerde yaygın olarak iki sorunla 

karşılaşılmaktadır. Bir yandan, bir dilden diğerine yapılan çeviri için, doğrudan 

aktarıma göre çok fazla çaba harcanır, öte yandan, çevirinin alımlanmasında 

kaynağa bağlı çeviriye göre,  alıcıya ulaşma sürecinde anlam ve bilgi kaybının 

daha fazla olması kaçınılmazdır. Çevrilen metinlerin uzmanlık metinleri olduğu 

düşünüldüğünde, bu metinlerin içerik açısından karmaşık olması, bu görüşümüzü 

haklı kılmaktadır. Burada iki, belki üç aşamalı bir çeviri sürecinden söz edilebilir.  

Birinci aşamada, Antik Yunancadan Arapçaya çevrilmiş olan metinler 

öncelikle o bölgenin yerel dili olan İspanyolcaya ve onun şivelerine 

çevrilmekteydi; ikinci aşamada ise yerel dilden Latinceye anlamın aktarıldığı 

ham çevirinin yapılması söz konusu olmuştur; son aşamada ise Latinceye çevrilen 

metnin, alanında bir uzman gözüyle yorumlandığı ve böylece eklemelerin de 

yapıldığı bir süreçten geçtiği söylenebilir. Son aşamada Antik Yunanca 

metinlerin büyük bir bölümüne ulaşılamadığı için, çevirmenler/düşünürler 

metnin anlamsal tutarlılığını gözeterek metni tamamlayan görüşleri eklemeleri 

büyük bir olasılıkla gerçekleştirilmiştir. Bunların dışında başka çeviri 

yöntemlerinin de kullanıldığı bilinmektedir. Özellikle Yunanca kaynağın 

bulunduğu durumlarda, kaynak metnin anlaşılmasında ve çevrilmesinde sorun 

yaşandığında, daha önce aynı metnin Arapçaya yapılan çevirilerden de 

yararlanılmaktaydı.  

Dolayısıyla ara dilin çeviride kullanılması, diğer bir deyişle araç 

sallaştırılması salt dilsel bir karşılaştırmanın yanında Arapça çevirilerde 

çevirmenlerin metne ekledikleri kendi yorum ve notların bulunması, Yunanca 

metni daha kolay anlamalarına da yol açmıştır. Diller arasında yapılan 

karşılaştırmalar sayesinde kaynak metinlerin bir anlamda doğruluğu ve 

güvenilirliği sınanmaktaydı. Aynı zamanda, bu yolla ünlü düşünürlere ve 

yazarlara atfedilen ve gerçekliğinden kuşku duyulan apokrif (uydurma) yazmalar 

da ayıklanmış olmaktaydı (Hamuroğlu, 2016: 164). 

Bu açıdan bakıldığında, çok dilli biçimde gerçekleştirilen çeviri 

etkinliğinde Hıristiyanlar, Yahudiler ve Araplar birlikte çalışarak bildikleri 

dillerden yararlanılmaktaydı. Uzmanlık alanı bilgi ve birikimlerini burada 

kullanmaktaydılar. Böylece bir anlamda diller ve alanlar arasındaki sınırlar 

ortadan kalkmış oluyordu. Hamuroğlu’nun da işaret ettiği gibi, bu dönemde 

çevirmenler, derleyiciler ve yazıcılar, dinlerine bakılmaksızın el üstünde 

tutuluyordu (2016: 163-164). Çevirmenlere verilen bu değer, akıllara 

Bourdieu’nun sermaye kavramını getirmektedir. Çünkü Toledo Okulu’nda 

yaratılan gelenek, belli bir birikimin oluşmasına neden olmaktaydı. Bu da 

Swartz’ın sermaye tanımına uygun olarak, “eyleyicilerin sahip olduğu kaynaklar 

‘toplumsal iktidar ilişkisi’ işlevi gör(mekteydi)” (2011: 109).  
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Bu sürecin sonucunda çevirmenler bulundukları sosyal çevreyi etkileyerek 

bölgenin sosyal sermayesini artırmaktaydılar. Bu sermaye, zamanla bir yatırıma 

dönüşerek sözgelimi ilk üniversitelerde okutulan kaynakların buradan çıkması 

gibi, yeni gelişmelere yol açmıştır. Aynı zamanda bireyin sosyal ve kültürel 

sermayesi onlara yaptığı yatırımla gelişme kaydeder. Sosyal sermayenin artması, 

beraberinde toplumda ve kurumlarda yeni gereksinmeler doğuracağından, 

eyleyicilere ve içinde bulundukları çevreye doğal olarak belli bir oranda 

ekonomik sermayeye de yol açacaktır. 

Toledo Okulu ya da farklı kurumlarda yapılan çevirilerin özellikle Batı’da 

bulunan eğitim kurumlarında görev yapan araştırmacıların/eğitimcilerin eleştirel 

okumaları, yapılan çevirilerin niteliğinin sorgulanmasına da neden olmaktaydı. 

Bu bağlamda, özellikle ilk yapılan çevirilerde sorunların fazla olmasından dolayı 

bunların beğenilmemesi ve eleştirilmesi söz konusu olmuştur. Bunda 

Açıkgenç’in belirttiği gibi, çevirilerde Latincenin yetersiz kalması çevirmenlerin 

bundan şikâyet etmelerine yol açmaktaydı (2016: 18). Batı bilim adamları 

tarafından yapılan bu olumsuz eleştiriler, çeviri alanında egemen olan güç 

mücadelesinin bir sonucu olarak değerlendirebilir. Bu mücadele, Bourdieu’nun 

alan kavramı ile açıklanabilir.  

Çünkü alan kavramının habitus ile yoğun bir ilişki içinde bulunması, 

alandaki güç mücadelesini somut bir biçimde ortaya koymaktadır. Ona göre, “her 

alan, örneğin bilimsel alan, bir güç alanıdır; alandaki güç dengesini dönüştürmek 

veya muhafaza etmek için girişilen mücadelelerin alanıdır” (Bourdieu, 2013: 69). 

Her alanın “kendi egemenleri, hükmedilenleri, muhafazakârları, yenilikçileri, 

yıkıcı mücadeleleri ve yeniden üretim mekanizmaları” (Bourdieu, 2014: 214) 

bulunmaktadır. Bir eyleyici olan bir çevirmen, alanda bulunan tarafların birinde 

kendini konumlandırmaktadır. Yer alacağı konuma göre, alanın yapısını 

korumaya, yıkmaya, değiştirmeye ya da yeniden üretmeye çalışabilir. Bu 

bağlamda, alandaki rekabet, sermaye türleriyle ve çevirmen habitusu ile de 

ilişkilendirilebilir. Swartz alandaki bu mücadeleyi şu sözlerle açıklamaktadır:  

Alanı koruma ve yıkma mücadeleleri mevcut iktidarı ele geçirmek 

amacıyla sürdürülür. Bu gücü elinde bulunduranlar, yani hâkim 

konumdakiler onu kaybetmemek için koruma mücadelesine girişirken 

gücü elde etmek isteyenler de onların karşısında konumlanır. Alanda 

hâkim konumdakiler koruma stratejilerini, alana yeni katılanlar izleme 

stratejilerini, hâkim gruptan beklentisi olmayanlar da bozgun 

stratejilerini benimser. (2011: 177) 

Bu yaklaşıma göre, baskın konumdakiler yeniden üretime hizmet 

ederken, diğer konumda bulunanlar alanı dönüştürmeye çalışmaktadır. 
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ÇEVİRMEN KİMLİKLERİ VE İLGİ ALANLARI 

Çevirmen habitusu’nu daha iyi anlamak için, onların ne tür metinleri ve 

kimleri çevirdiklerine bakmak gerekir. Çevrilen düşünürlerin başında 

Aristoteles’in olduğu görülmektedir. Hemen hemen bütün yapıtlarını 

yorumlamakla ünlenmiş Endülüslü Arap filozof İbn Rüşd (Lat. Averroes) 

gelmektedir. 1126 yılında Kordoba’da doğan İbn Rüşd’ün hukuk, din, felsefe, tıp 

konularında yüz elliden fazla yapıtı olduğu bilinmektedir. Aristoteles’in 

yapıtlarının Avrupa’da tam anlamıyla anlaşılıp yayılması, Öztunalı’nın 

vurguladığı gibi on ikinci yüzyılda Toledo Çevirmenler Okulu’nda İbn-i Rüşd’ün 

gerçekleştirdiği Latince çevirileriyle başlamıştır (Öztunalı, 2017: 1331). 

Aristo’nun Orta çağ Batı dünyasındaki alımlanması büyük oranda burada yapılan 

çevirilere bağlı olduğu söylenebilir. Aristo’yu Latinceye çevirmeden çok önce 

Arapçaya yapılan çevirilerin, aynı zamanda İslam dünyasının o dönemde 

Batı’dan ne kadar ileri düzeyde olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu 

görüşün haklılığını, O’Shea’nın şu alıntısı açıkça ortaya koymaktadır: 

Toledo'daki yazınsal kazılardan önce, gerçekten çok okumuş bir Batılı, 

ancak Aristo'nun M.S. 6. yüzyılda Latinceye çevrilmiş mantık üzerine 

altı denemesini bilebilirdi. İnanılmaz bir açık fikirlilik sergileyen 

Piskopos Raymond, Hıristiyan Ortodoksluğu’na hizmet etmek adına 

sansür uygulamak veya yazılanlara müdahale etmek için hiçbir sebep 

görmüyordu ve onun gözetiminde Aristo'nun ansiklopedik ürünlerinin 

çok daha fazlası dolaşıma girdi: Fizik, Metafizik ve Ruh Üzerine ve 

ayrıca filozofun doğal bilimler hakkındaki çalışmaları ve siyaset ve ahlak 

üzerine denemeleri de. Bunların hepsi, yüzyıllardan beri Müslüman 

başkentlerinde zaten hayranlıkla okunmaktaydılar. (2006: 192). 

Arap-İslam yazılarını Latinceye çeviren en önemli isimlerden biri 

Gerhard von Cremona’dır. Toledo Çevirmenler Okulu’nun ruhani lideri rahip 

Raymond'dan sonra görev yapan Gerard de Ceremona (1114-1187), çevirdiği 

kitaplar ve yetiştirdiği öğrencilerle ünlenmiştir. Yaptığı değerli çalışmalar ve 

verdiği katkılardan dolayı kendisi Avrupa kültür tarihinin temel taşlarını atan biri 

olarak anılmaktadır (Hamuroğlu, 2016: 164). Çevirilerin ilk baskılarının 

bazılarında adı yazmasa da 71 başlık altında adı bulunmaktadır. Bunlardan: 20 

tanesi dialetica (mantık ve geometri), 12 tanesi astroloji (ağırlıklı olarak 

astronomi), 11 tanesi felsefe ve 28 tanesi fiziktir (tıp ve ekleri) (Sezgin, 2003: 

142-143). Toledo’da oluşan kültür sermayesinin yaratmış olduğu ortam ve 

gelenek bazı düşünürlerin çeviriye başlamalarına neden olmuştur. Örneğin 

Cremona gibi çevirmenler, çevirinin önemini ve bunun yeni kaynaklara ulaşmada 

yaratacağı olanakları anladıktan sonra Arapçayı İspanya’da öğrenmişlerdir.  

Toledo’da salt Batı dünyasına ait metinler çevrilmemiştir. Arapçadan 

yapılan çevirilerin burada yapılmasıyla Doğu kültürüne ve dünya görüşüne ait 

metinlere ulaşma olanağına da kavuşulmuştur. Bu bağlamda, dünyevi metinlerin 
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dışında kutsal metinlerle tanışma da bu yolla gerçekleşmiştir. 1141-1147 yılları 

arasında İspanya’da yaşamış olan İngiliz Robert von Chester (Robertus 

Castrensis), Hermannus Dalmata ile ilk kez Kuran’ı Latinceye çevirmiş olmaları 

dikkate değerdir (Sezgin, 2003: 139). Chester, aynı zamanda simyaya ve 

Muammad b. Musa al Hwarizmi’nin cebire ilişkin yapıtları ilk kez Arapçadan 

İngilizceye çevirmiştir. Batı dünyasında kullanılan “Algebra” terimini (cebir) 

Latinceye o kazandırmıştır (Sezgin, 2003: 139). Bir diğer ünlü çevirmen ise, 

eğitimini İspanya’da yapmış ve bu nedenle Arapçaya egemen olan Michael 

Scotus’tur (Hunke, 1972: 337). Bunun dışında, Arap kültürüyle ve dolayısıyla iki 

dilli yetişen Museviler, sadece tüccar sıfatıyla değil, Hunke’nin de öne sürdüğü 

gibi, düşünür ve hekim sıfatıyla farklı alanda Arap ilim ve kültürüne ilişkin 

yapıtları Batı’ya aktarmaları açısından Toledo'daki büyük çeviri faaliyetine dahil 

olup, bu çevirilerin yayılmasında önemli katkıda bulunmuşlardır (1972: 448-

449). 

Toledo Çevirmenler Okulu’nun ilk döneminde felsefi yapıtların 

çevrilmesine önem verildiğinden dolayı Toledo Okulu’nun kurucusu Domingo 

Gundisalvo’nun (Dominicus Gundissalinus), ilk kez İbn-i Sina, Gazzalî, Fârâbî 

ve İbn Cebirol’un yapıtlarını Latinceye çevirerek İslam bilim ve felsefesinin 

Avrupa’ya yayılmasına yol açılmaktadır (Öztunalı, 2017: 1330). Bu dönemde, 

felsefenin yanında özellikle tıp ve astronomi alanında yapılan çeviriler sayesinde 

Arap-İslam kaynakları Batı’ya ulaşmıştır. Sezgin, tıp alanındaki Arapça 

kaynakların 711 yılından 1085’e kadar Toledo’da hüküm sürmüş olan Araplar 

aracılığıyla alımlanabildiğini görüşünü savunmaktadır. Bu kaynaklar, on ikinci 

yüzyılda Arapçadan Latinceye çevrilmeye başlanmıştır. Söz gelimi, bunlar 

arasında Aristoteles külliyatının bir uyarlaması olan Kitab as-Sifa’ des Abü ‘Ali 

Ibn Sina (Avicenna, 980-1037)’dır (Sezgin, 2003: 95). 1267-1268 yıllarında X. 

Alfonsa’nın isteği ile çevrilen, aslında Arap-İslam bilimlerinin bir derlemesi olan 

«Libros del saber de astronomía» adlı kitapta özel bir başlık altında bir su saati, 

bir cıva saati, bir mum saati ve iki güneş saati olmak üzere beş saat 

anlatılmaktadır (Sezgin, 2003: 108). 

Toledo uzun zamandan beri astronomiye ilgisi olan bir şehirdi. Me’mun 

yönetiminde gökyüzü gözlemleri ve yıldız haritaları, Toledo “Tabioları” olarak 

adlandırılan bir kitapta derlenmişti. Yapıtın büyük kısmı, Batı’da Arzachel diye 

bilinen Ebu İshak İbrahim bin Yahya en-Nakkaş ez-Zerkali'nin kaleminden 

çıkmıştır. Su saatinin de mucidi bu büyük gökbilimci ve mucit, aynı zamanda 

yassı usturlabı da mükemmelleştirmiştir. Yassı usturlap, başka işlerin yanı sıra, 

günün saatinin, yeryüzü şekillerinin yüksekliğinin ve gök cisimlerinin tahmini 

yerlerinin hesaplanmasında kullanılıyordu. Çevirmenlerin Zerkali'nin usturlapla 

yaptığı çalışmalara dikkati çekmesiyle söz konusu alet sonradan bütün Avrupa'da 

üne kavuşmuştur (O’Shea, 2006: 194). 
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SONUÇ 

Tarihsel süreç içerisinde birçok alanın gelişmesinde çeviri olgusunun 

önemli bir işlevi ve rolü olmuştur. On ikinci yüzyılda öncelikle kütüphane olarak 

kurulan Toledo Çevirmenler Okulu, ardından kaynakların artmasıyla bunların 

korunması, çoğaltılması ve çevrilmesi için farklı birimlerin oluşmasına neden 

olan bir kuruma dönüşmüştür. Bu okul aracılığıyla yedinci yüzyılda Babil’de 

bulunan Beyt’ül Hikme çeviri okulunda Yunancadan Arapçaya çevrilen Antik 

Yunan dünyasına ait kaynaklar on ikinci yüzyılda Toledo’da Yunancaya 

çevrilmiştir. Dolayısıyla Batı dünyasına ait kaynakların Arapçaya çevrilerek 

korunması sağlandıktan sonra bunların yine Batı dünyasının ortak bilim dili olan 

Latinceye aktarılmıştır. Bu açıdan bakıldığında Toledo Çevirmenler Okulu’nda, 

Ortaçağ’da Batı’da unutulan ve önemsenmeyen antik kaynakların çevrilmesi, 

Batı’da bilimsel düşüncenin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bunun yanında 

Toledo, Doğu ve İslam dünyasına ait kaynakların Latinceye çevrilmesiyle ilk kez 

Batı’da okunmasına ve tartışılmasına yol açmıştır.  

Bu çalışmada, Bourdieu’un sosyolojide öne sürdüğü sermaye, alan ve 

habitus gibi kavramların Toledo Okulu bağlamında nasıl ele alınabileceği 

irdelenmiştir. Özellikle eyleyici olarak bireyi kuramsal olarak önceleyen bu 

yaklaşım doğrultusunda Toledo’nun tarihsel ve kültürel konumunun yanısıra, 

orada çeviri yapan uzmanların kimliklerinin belli nitelikleriyle farklı bir profil 

yansıttığı görülmüştür. Uzman konumunda olan çevirmenler ortak bir çalışmayla 

ve çok dilli bir yöntemle kaynak metinleri çevirirken onları yorumladıkları ve 

tartıştıkları görülmektedir. Özellikle kimlerin ne tür metinleri nasıl çevirdiklerini 

sorgulayarak Toledo’da oluşan çevirmen habitusu hakkında bize bilgi 

vermektedir.  

Burada oluşan kültürel sermayenin çevirilerle geliştiği ve Batı’ya 

aktarıldığı ortaya konmuştur. Toledo’da Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi 

aydınlarının birlikte gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar, orada çok kültürlü ve 

dilli bir alanın varlığına işaret etmektedir. Bu bağlamda, çevirmenler ve 

düşünürler için bir çekim merkezi durumuna gelen çevirmenler okulu, çevirinin 

niteliğini ve niceliğini artırmada özgür ortamın ne kadar önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır. Böyle bir ortamda kültürel ve bilimsel alışverişin gerçekleşmesi 

için uygun bir zemin oluşmuştur.  

Yapılan çeviri sayesinde Arapçadan birçok kavram Latinceye geçtiği 

gibi, astronomi, tıp, tarım, matematik gibi alanlarda gelişmiş düzeyde olan Doğu 

ve İslam kaynaklardaki bilgiler de Batı’ya aktarılmıştır. Bu kaynaklar Batı’da 

kurulan ilk üniversitelerde ders kitapları olarak ve okutulmuştur. Toledo’daki 

kültürel sermayenin yaratmış olduğu ortamda bilimsel tartışmaların önemli bir 

aracı olma işlevi gören çeviri, çevirmenlerin kimliklerini oluşturan habitusları 

sayesinde bilimsel gelişmeyi tetiklemiştir. Çünkü bu çevirmenler salt aktarıcı 

konumunda olmayıp, aynı zamanda çevirirken bilgi üretmişlerdir 
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BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMALARINDA YAPAY ZEKÂ 

TEKNOLOJİSİ 

Canan S. GÜR 

Ahmet ÖZ 

ÖZET 

Yapay zekâ (Artificial Intelligence), günümüz dünyasında hemen her 

alanda tercih edilen oldukça önemli bir teknolojidir. AI uygulamaları, sanal 

ortamlardan, makine kullanımına kadar geniş kapsamlı bir kullanım imkânı 

sunmaktadır. Tüm olumlu taraflarıyla birlikte yapay zekâ ve makine öğrenimi 

teknolojileri Biyoteknoloji, Biyomühendislik’te, İlaç Endüstrisi ve Sağlık 

Bilimlerini içeren farklı bakış açılarına sahiptir. Günümüzde, özellikle ilaç 

keşfinde, yapay zekâ algoritmalarına yapılan yatırımların arttığını görmekteyiz. 

Hem zaman hem de iş gücü bakımından tasarruf imkânı sağlaması bakımından 

bu tip yatırımların mantıklı olduğu bir gerçektir. Ayrıca, ilaç üretiminin dışında, 

diğer sağlık uygulamalarında örneğin tedavi süreçlerinin takip edilip 

karşılaştırılmasında yine AI yöntemlerinin güçlü destekçiler olarak görüldüğü 

kabul edilmektedir. Bunlara ek olarak, genetik analizlerin yapılmasında ve 

kontrollü mutasyonların oluşturulmasında yapay zeka tarafından kontrol edilen 

algoritmaların ve kıyaslama şemalarının var olduğu bilinmektedir. Bunlardan 

anlaşılacağı üzere AI kullanımı, genel olarak Bilişimsel Biyoteknoloji adı altında 

toplanabilecek bir yeni araştırma alanın yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu derleme 

makalesinde, AI teknolojisinin ne olduğu kısaca anlatıldıktan sonra, biyolojik 

veriler ile yapay zekâ arasındaki entegrasyon gözden geçirilmiş ve ilaç keşfi başta 

olmak üzere biyoteknoloji alanlarında AI teknolojisinin kapsamı tartışılmıştır.                    

Anahtar Kelimeler; Yapay zekâ, makine öğrenimi, Biyoteknoloji, ilaç keşfi 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY IN 

BIOTECHNOLOGY RESEARCH 

ABSTRACT 

Artificial intelligence is a very important technology preferred in almost 

every field in today's world. AI applications offer a wide range of uses from 

virtual environments to machine use. Together with all its positive aspects, 

artificial intelligence and machine learning technologies have different 

perspectives including Biotechnology, Bioengineering, Pharmaceutical 
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Industry and Health Sciences. Today, we see that investments in artificial 

intelligence algorithms are increasing, especially in drug discovery.  

It is a fact that such investments make sense in terms of providing 

savings in both time and labor. In addition, it is accepted that AI methods are 

seen as strong supporters in other health practices other than drug production, 

for example in following and comparing treatment processes. In addition, it is 

known that there are algorithms and comparison schemes controlled by 

artificial intelligence in performing genetic analyzes and creating controlled 

mutations. As can be understood from these, the use of AI has led to the spread 

of a new research area that can be gathered under the name of Computational 

Biotechnology in general. In this review article, after briefly explaining what 

AI technology is, the integration between biological data and artificial 

intelligence is reviewed and the scope of AI technology in biotechnology 

fields, especially drug discovery, is discussed.  

Keywords; Artificial intelligence, machine learning, biotechnology, drug 

discovery   

 

1. Giriş  

Yapay zekâ (artificial intelligence, AI), doğrudan doğruya bir bilgisayarın 

ya da bilgisayar kontrolündeki bir/birkaç robotun işlevleri sonucu, cansız olan 

sanal ve/veya robotik ortamın insan eli yerine insan kabiliyetlerini yerine 

getirebilmesi için kullanılan bir sistemler bütünüdür. Teknolojinin hemen her 

aşamasında ve tüm sektörlerde otonom sistemlerin yaratılmasında tercih edilen 

temel bir olgudur. Biyoteknolojik açıdan yapay zeka; laboratuvar ortamında 

yapılan in vitro deneylerden, cerrahi operasyonlara ve daha farklı şekillerde ilaç 

üretimine kadar çok geniş yelpazede kullanılan yardımcı bir unsurdur. Ayrıca, 

sanal ortama aktarılan biyolojik verilerin birbirleriyle karşılaştırılmaları ve 

özellikle genetik araştırmalarda bilgisayar ortamında oluşturulan gen 

dizilimlerinin yine sanal ortamda test edilmeleri açısından son yıllarda giderek 

artan bir öneme sahip olmuştur. Bu noktada, artan biyoteknoloji ve bilgi 

teknolojisi birikiminde etkisi vardır. Biyoloji alanlarında yapılan araştırmaların 

sanal ortamlarda veri haline getirilmeye başlanmasıyla beraber, önceleri yıllar 

sürecek deneme-yanılma aşamasını günümüzde günlerle ifade edilebilecek hale 

getirmiştir. Bu durum, sağlık uygulamalarında hastalardan alınan örneklerin 

sanal ortamlara aktarılması ile paralel bir şekilde gelişmiştir.  

Bu verilere bakılarak ilaç üretiminde gerekli olan temel olan klinik 

araştırmalar, sağlık kayıtları, genetik profiller, klinik öncesi çalışmalar ve diğer 

birçok bilgi kolay bir şekilde elde edilebilmektedir. Ayrıca bu veriler kullanılarak 

sanal ortamda, ilaçların efektifliği daha kısa sürede, daha az maliyetle ve etik 

sorunlara çok müdahil olmadan takip edilebilmektedir. Günümüzde, ilaç keşfi 
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için, klinik çalışmalardan akademik yayınlara kadar geniş yelpazeli verileri analiz 

edebilen yapay zekâ platformları mevcuttur. Bu platformlar yeni molekülleri 

tasarlamak için çeşitli matematiksel algoritmaları kullanmakta ve genler, 

potansiyel hedefler, hastalıklar, proteinler ve ilaçlar arasında bir milyardan fazla 

ilişkiye dayanan hipotezler çıkartmaktadır. Bu haliyle AI teknolojisi, ilaç 

keşiflerini daha hızlı, daha ucuz ve daha etkili hale getirmesi sebebiyle Eczacılık 

ve Biyomühendislik’te önemli bir yere sahiptir. Bazı eczacılar ve ilaç firmaları 

bu konuda hala şüpheci olsada, çoğu uzman bu araçların giderek daha önemli 

hale gelmesini beklemektedir. Bu tekniklerin geliştirilmesi sonucunda, AI ve 

makine öğrenmesinin gelecekteki ilaç keşfi çağında daha hızlı, daha ucuz ve daha 

etkili olacağı tahmin edilmektedir. AI teknolojisi, tüm ilaç keşif sürecini 

değiştirme ve geliştirme potansiyeline sahiptir. İlaç üretiminin en başındaki 

teorik aşamalardan, ileri evrelerde moleküler analizlere kadar hemen her aşamada 

yapay zekâyı kullanmak mümkündür.  

Ayrıca, bir makinaya AI kazandırma açısından bakıldığında, mekanik 

parçaların kendiliğinden belirli bir yazılım doğrultusunda insanı kabiliyetleri 

verme konusunda ki gelişimi ilaç keşfinin yanında üretimini de daha kolay hale 

getirmektedir. Makine öğrenimi ile birlikte araştırmacılar bir hasta havuzu 

üzerinde deneme yapabilmekte, birbirinden farklı sonuçları karşılaştırabilmekte 

ve hastaları daha sağlam bir zeminde tanımlayarak, tek bir birey özelinde genetik 

etkileşimleri ortaya çıkarabilmektedir. Bu durum, önümüzde ki yıllarda artması 

beklenen genetik tedaviler için oldukça önemli bir potansiyel göstermektedir. 

Diğer taraftan, biyoteknoloji ve biyomühendislik çalışmalarında AI ve makine 

öğrenimi, yapay doku üretiminde, biyoyakıt çalışmalarında ve invaziv tekniklerin 

geliştirilmesinde artan bir fenomen olarak görülmektedir. Bu derleme 

çalışmasında yapay zeka teknolojisinin biyoteknoloji ve sağlık bilimleri 

alanlarında kullanımı değerlendirilmiştir. İlaç üretiminde yapay zekanın önemi 

üzerinde durulmuş ve ayrıca Biyomühendislik’te çalışmalarında görülen AI 

gelişmeleri tartışılmıştır. 

2. Biyolojik Verilerin Yapay Zekâ Uygulamalarına Entegrasyonu 

Görülen odur ki günümüzde nükleotid ve proteomik data eldesi giderek 

armaktadır. Avrupa Biyoinformatik Enstitüsü (EBI) verilerine göre her geçen yıl 

sanal platformlarda depolanan biyolojik verilerin iki kat arttığı belirtilmektedir. 

(Oliveira, 2019) Tüm dünyada biyolojik verilerin depolandığı 2000’e yakın 

platform bulunmaktadır. Bunların 1700’den fazlası Nucleic Acids Research 

tarafından oluşturulmuş veri tabanlarıdır. (Fern and Rigden, 2018) Bu veri 

tabanları yaklaşık rakamlarla, omurgasız genomikler (280), protein sekansı (214), 

insan genleri ve hastalıkları (176), molekül ve protein yapısı (172), metabolik ve 

sinyal yolakları (168), DNA nükleotit sekansı (157), bitkiler (131), omurgalı 

genomları (116), RNA dizisi (104), mikrodizi ve gen ekspresyonu (60), 

immünoloji (31), proteomik (28), organeller (20), hücre biyolojisi (8) ve diğer 

moleküler biyoloji bilgilerini (92) içermektedir. (Oliveira, 2019)  
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   Bu veriler, gerektiği zamanlarda farklı kullanıcılar tarafından kendi 

çalışmalarında değerlendirilmek üzere kullanılabilmektedir. Bu noktada, 

günümüzde artan bilişim teknolojilerinin yeri büyüktür. Ancak, çoğu durumda 

araştırmacılar, kendi çalışmaları için kendi veri kümelerini oluşturmayı tercih 

etmektedir. Bu şekilde hem biyolojik veri bankaları zenginleşmekte hem de 

araştırmacılar kendi özel verilerini elde edebilmektedir.  İnsanlardan toplanan 

veriler, öncelikle saflaştırılmakta ve ardından belirli bir düzen dahilinde veri 

platformlarına yüklenmektedir. Veriler hastaların; DNA, RNA, protein 

dizilimleri, gen ekspresyonları veya protein ekspresyonlarından toplanabileceği 

gibi; görüntüleme teknikleri sonucunda elde edilen görüntülerin düzenlenmesi 

sonucunda elde edilen bilgilerde biyolojik veri tabanlarına işlenebilmektedir. Bu 

durumda, araştırmacılar istedikleri tipte veriye ulaşabilme imkanına sahip 

olmaktadır. Elde edilen veriler genellikle iki sınıf altında toplanmaktadır. 

‘İstekli’(eager) ve ‘İsteksiz’(lazy). (Lapatas vd., 2015)  

Bu iki sınıf arasında ki farklılık, verilerin toplanma biçimiyle alakalıdır. 

İstekli (eager) sınıfı verilerde, elde edilen datalar tüm dünyanın erişebileceği 

global platformlarda depolanmaktadır. Bunun aksine isteksiz (lazy) sınıfındaki 

veriler ise, tek bir kaynakta değilde, dağınık, yerel platformlarda bulunmaktadır. 

Bu sebeple, araştırmacılar istekli veri tabanlarından verileri tek seferde 

alabiliyorken; isteksiz veri tabanlarında bulunan bilgiler diğer kaynaklarla 

karşılaştırılarak ayrı ayrı platformlardan toplayabilmektedir. ‘Lazy’ sınıfı 

biyolojik verilerin elde edilmesinde, devamlı olarak bilgilerin doğruluğu 

sorgulanmakta ve dağınık kaynaklarda bulunan verilerin tek bir tabanda 

toplatılabilmesi için uğraşılmaktadır. Ancak yine de ‘eager’ yaklaşımı ile 

depolanan verilerin elde edilmesi de çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu 

zorlukların belki de en önemlisi bu sınıfta bulunan biyolojik verilerin sürekli 

güncel tutulabilmesi ve de kirli bilgilerden korunabilmesidir. (Lapatas vd., 2015) 

Veriler, bulundukları platformlardan alındıktan sonra, çalışılacak deney 

grubu ile entegre edilir ve bir organizasyon şeması ile birlikte deneyde 

kullanılacak diğer tüm veriler ile birlikte yapılandırılır. Bu noktada, söz konusu 

organizasyonu sağlamak için çok fazla teknik bulunmaktadır. Ancak bunlar 

arasında en yaygın kullanılanları, ilişkisel veri tabanları, yıldız şemalarına 

dayanan veri ambarları ve kaynak açıklama çerçevesi (RDF) şemalarıdır. 

(Oliveira, 2019) Bu derlemde çalışmasının kapsamı açısından bu tip tekniklerin 

incelenmesi konu dışında kalmaktadır. Ancak genel olarak ilişkisel veri tabanları 

daha basit ve az sayıda verinin bulunduğu çalışmalarda, farklı platformlardan 

elde edilen dataların birbirleriyle doğruluk oranları bakımından karşılaştırılması 

için tercih edilen bir yöntemdir. Ancak bu yöntemde daha fazla verinin 

bulunduğu çalışmalarda aksaklıklar meydana gelebilmektedir.  

Yıldız şemaları olarak bilinen yöntem ise, daha çok sayıda verinin 

bulunduğu durumlar veya daha karmaşık testlerin yapılacağı çalışmalar için 

tercih edilebilmektedir. Son olarak, RDF şemaları, diğer iki söz konusu 
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yöntemden daha kapsamlıdır ve ikisinin yerinede kullanılabilmektedir. Bu 

yöntem özellikle şematik verilerin yapılandırılması açısından oldukça önemlidir.  

3. Biyolojik Verilerin Tespit Edilmesi 

Yeni biyolojik verilerin elde edilmek istenmesinin nedeni, hem güncel 

araştırmalarda hemde gelecekte yapılacak olan araştırmalara kapsamlı ve 

güvenilir veri tabanlarının oluşturulabilmesidir. Bu noktada veri kavramı oldukça 

geniş kapsamlıdır ve önceden beri yapılan kan testleri yada görüntüleme 

teknikleri gibi uygulamaların sonuçlarını da içermektedir. Günümüzde halen 

daha sağlık merkezlerinde yapılan klinik test sonuçları ve akademik 

araştırmalarda ortaya çıkarılan moleküller, gen dizilimleri, protein ve DNA 

ekspresyonları ile birlikte yeni biyolojik verilerin toplanması mümkündür. Yine 

de bu tür durumlarda çalışmalar hem oldukça yavaş hemde fazlasıyla zahmetlidir. 

Sonuçta, modern bilişim çağının getirdiği yeniliklerle birlikte artık araştırmacılar 

yaygın olarak yapay zeka ile oluşturulmuş makine öğrenimine başvurmaktadır. 

Bu şekilde makine öğrenimi ile veri elde edebilmenin çok çeşitli yolları bulunsa 

da; genel anlamlarıyla ‘denetimli’ (supervised) ve ‘denetimsiz’ (unsupervised) 

olmak üzere iki yönteme başvurulmaktadır. (Oliveira, 2019) 

Denetimli makine öğrenimi kapsamında yapılan çalışmalarda, elde 

edilmek istenen sonuç, önceden bilinen ve/veya daha küçük kapsamlı verilerden 

daha genel bir kural ortaya çıkarmaktır. Makine öğrenme algoritmaları, her biri 

belirli bir sınıfa ait olarak etiketlenmiş bir örnek tablosu ile sağlanmaktadır. 

Yapay zeka, daha sonra elde var olan verilerden yeni data bilgileri elde edebilmek 

için etiketler türetir. Basit bir örnekle, her hücrenin kanserli veya normal olarak 

etiketlendiği bir hücre topluluğunda gen ekspresyon seviyeleri veri tabanına 

erişebilmek mümkündür. AI ile birlikte, söz konusu hücre topluluğunda bulunan 

hücrelerin hangisinin kanserli hangisinin ise sağlıklı olduğu makineye 

öğretilebilmektedir. (Kotsiantis, 2007).  

Hatta bu durumda, makineye bazı hücrelerin kanserli bazı hücrelerin 

sağlıklı hücreler olduğunu göstermek için kullanılan bu veri tabanı ‘eğitim’ seti 

olarak isimlendirilmektedir. Bir kez bu ayrımı gördükten sonra denetimli makine 

öğrenme yöntemleri ile birlikte, normal veya kanserli sınıfa ait olarak spesifik 

gen ifadeleri değerleri ile karakterize edilen yeni ve daha önce bilinmeyen veri 

etiketleri ortaya çıkartılabilmektedir. (Oliveira, 2019) Bu yöntem gelecekte ki 

çalışmalar için çok büyük potansiyel vaad eden oldukça geniş kapsamlı bir 

tekniktir. Ayrıca denetimli makine öğrenimi teknikleri, regresyon ve karar 

ağaçlarından vektör makinelerini ve derin sinir ağlarını desteklemeye kadar pek 

çok farklı yöntemle kuvvetlendirilebilir. Diğer taraftan denetimsiz makine 

öğrenimleri de biyolojik verileri elde etmede kullanılabilir ancak bu teknik 

denetimli makine öğrenimine göre daha az tercih edilen ve daha az güvenilir bir 

yöntemdir. Denetimsiz makine öğrenme yöntemleri, denetimli tekniklerin aksine 

bir etiket grubu gerektirmez. Bunun yerine, eğitim setinde sağlanan örnekleri 
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benzer özelliklerine göre bir araya getirmektedir. Kümeleme, iyi bilinen bir 

denetimsiz makine öğrenme yöntemidir, ancak yaygın olarak kullanılan farklı 

denetimsiz makine öğrenim teknikleride bulunmaktadır. Kümelenme, daha önce 

bilinmeyen yeni bilgileri keşfedebilecek düzenliliklerin keşfedilmesinde önemli 

katkıları olan bir denetimsiz makine öğrenimi tekniğidir. Örnek olarak 

kümelenme yöntemi ile birlikte protein gruplarının hidrofilik veya hidrofobik 

oluşlarını ayırt etmek mümkündür. Bu tür bir teknik, proteinlerin her birini 

karakterize etmek için kullanılan özelliklerin değerlerine göre ayrı ayrı 

kümelenmesinin bir sonucudur. Dolayısıyla, denetimsiz makine öğrenimi ile 

birlikte, önceden bilinen verilerin veri bankasına girilmesinin bir sonucu olarak, 

araştırmacılar yeni keşfettikleri bir proteinin gen dizilimini kümelenme yöntemi 

ile önceki bilgilerle kıyaslayarak söz konusu proteinin su ile etkileşimi AI 

yardımı ile kolaylıkla ayırt edebilmektedir. 

4. İlaç Endüstrisinde Yapay Zekâ Kullanımı 

Eczacılık ve ilaç üretimi, insanlık tarihinin her döneminde farklı şekillerde 

ve farklı teknolojilerle gelişen çalışma alanları olmuştur. Günümüzde artan nüfus 

ile birlikte, hastalıkların seyrini takip etmek daha kolay hale gelmiş olsada, tedavi 

uygulamalarında daha yüksek verime sahip tekniklere ihtiyaçta paralel olarak 

artmaktadır. Önümüzde ki on yıllarda, tedavi yöntemlerinin biyokimyasal 

ilaçların yanı sıra genetik uygulamalar ile birlikte gelişeceği tahmin edilmektedir. 

Bu durum, yüksek verime sahip AI platformlarının güncel sağlık 

uygulamalarında kullanımının önünü açmıştır. Bu doğrultuda, dünyanın en 

büyük ilaç geliştirme şirketlerinden olan Roche ve Pfizer’in yakın zamanda ileri 

teknoloji yapay zeka platformları kullanmaya başladığı bilinmektedir. Roche 

2014’ten bu yana yapay zekânın ilaç geliştirilmesi ve keşfinde kullanımı için bu 

teknolojiyi kullanan bazı Amerika ve İsviçre firmalarını satın almış ve ortak 

programlar başlatmıştır.  

Pfizer ise, immüno-onkoloji ilaç keşfi araştırması için IBM Watson ile iş 

birliği içindedir. Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Berg'deki 

araştırmacılar, 1000'den fazla kanserli ve sağlıklı insan hücre örneği üzerinde 

yapılan testleri kullanarak daha önce bilinmeyen kanser mekanizmalarını 

tanımlamak için bir model geliştirmiştir. Merck & Co firmasının ise yeni küçük 

moleküllerin keşfedilmesi için derin öğrenme teknolojisini kullanan bir proje 

üzerinde çalıştığı bilinmektedir.  

Johnson & Johnson firması “IBM Watson Health” bulut servisi ile ortak 

hazırlanan bir platformda, hastanın sağlık verileri, mobil telefon üzerinden 

toplamakta, elde edilen bilgiler bulut üzerinde yapay zekâ araçları ile işlenmekte 

ve doktorun kararıyla belirlenen ilaç dozunun hastaya verilmesi sağlanmaktadır.    

IBM ile birlikte göğüs kanserli hastaların tedavisinde “IBM Watson 

Health” platformunu kullanılmaktadır. Bayer ise, önlenebilir hastalıklar ve 

kanser araştırmaları için hazırladığı “Grant4Apps Accelarator” adlı bulut 
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ortamındaki yapay zeka platformunu geliştirmiştir. Bu gelişmeler, AI 

teknolojisinin ilaç ve eczacılık sektörünün en önemli liderlerinin projelerine dahil 

edildiğini ve böylelikle gelecekte daha fazla amaca hizmet edebileceğini 

göstermektedir. Yapay zekânın ilaç geliştirme ve üretiminde daha şimdiden 

yaygın şekilde kullanılmasının sebebi, AI teknolojisinin ilaç üretimi için gerekli 

olan hemen her aşamada başarılı bir şekilde kullanılabilmesidir. Söz konusu 

aşamalar; literatür verisi, tedavi edilecek hedeflerin belirlenmesi, taşıyıcı 

maddelerin tespiti, klinik katalizör üretimi ve biyobelirteç madde kullanımıdır. 

4.1 Yapay Zekâ Teknolojisinin Literatür Analizinde Kullanımı 

Günümüzde çok iyi seviyelerde olan haberleşme ve kaynak erişimi 

dolayısıyla her an tek bir araştırma konusunda bile çok sayıda makalenin, kitabın 

ya da raporun yayınlandığını bulabilmekteyiz. Bir grup insanın bu araştırmaları 

sıklıkla ve detaylıca takip edebilmesi ve çok sayıda kaynaktan hangilerinin 

kendilerine yardımcı olabileceğini tespit edebilmesi hem çok zor hemde çok uzun 

sürebilecek bir süreçtir. Yapay zekâ ile birlikte sanal ortamda günümüzde 

literatür taramalarını yapmak artık çok daha kolaydır. Üstelik ileri seviye AI 

platformlarında farklı kaynaklardan ortak bir analiz elde edilebilmek bile 

mümkündür. Bu amaç için kullanılan sanal platformlarda, yapılan en güncel 

çalışmalar kolaylıkla tespit edilebilmekte ve en önemlisi birbirleriyle 

kıyaslanabilmektedir. Hastalardan alınan veriler ile birlikte, ilaç üretiminde 

kullanılacak olan moleküllerin ya da diğer hammaddelerin özellikleri kısa süre 

içerisinden analiz edilebilecek hale gelmiştir. Böylelikle, araştırıcılar, deneysel 

çalışmalarına başlamadan çok daha önce, üzerine çalışacakları konunun verimini 

belirleyebilmektedir.  

4.2 Tedavi için Hedeflerin Belirlenmesinde Yapay Zeka Kullanımı 

Bir hastalığı tedavi edebilmenin ilk önemli adımı, hastalığın tanısını ve 

anatomik veya biyokimyasal kökenini bulabilmektir. Günümüzde, genetik ve 

moleküler analizleri iyi yapılmış hastalıklarda özellikle protein ve amino asitleri 

tespit ederek hastalığın sanal ortamda tanısının konulabilmesi mümkündür. Bu 

şekilde, AI üzerine yapılan çalışmalarda, bilgisayar ortamında kompleks ve fazla 

sayıda moleküler verinin AI tarafından kısa sürede verimli bir biçimde analiz 

edebilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen sanal 

platformlar ile birlikte, hastalıkların teşhisinde ve özellikle hastalık etkeninin, 

tedaviye verdiği dirençlerin gelişmesinin takip süreçlerinde AI uygulamalarının 

faydalı yardımcı sistemler oldukları kabul edilmektedir. Özellikle genetik 

farklılaşmalar bilgisayar ortamında sürekli olarak takip edilebildiği için 

araştırmacıların hastalık etkeni hakkında ki çalışmalarının şekillenmesinde 

programlanmış makine öğrenimi kullanılmaya başlanmıştır.  
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4.3 Taşıyıcı Maddelerin Belirlenmesinde Yapay Zekâ Kullanımı, 

Hastalığın tanısı konduktan ve biyolojik kökeni ortaya çıkarıldıktan sonra, 

üretilen ilacın ya da molekülün, belirlenmiş olan hedef moleküle ulaştırılması 

gerekmektedir. Bu durum, hedef üzerindeki etkileri ve yan etkileri için binlerce 

veya milyonlarca potansiyel doğal, sentetik ve biyomühendislik ürünü bileşiğin 

taranmasını içerir. Bu doğrultuda, yapay zekaya gerekli algoritmaların verilmesi 

sonucunda, bilgisayar ortamında hedef molekül ile en fazla uyumu olan veya en 

az yan etkiye sahip olan taşıyıcı maddeleri başarıyla tahmin edebilmekte ve AR-

GE çalışanları için en binlerce olası molekülü çok kapsamlı bir şekilde 

filtreleyebilmektedir. Bu durum, hem zaman olarak çok büyük tasarrufa yol 

açacağı gibi aynı zamanda çok daha verimli ara maddelerin tespit edilebilmesinde 

etkili bir yöntem sunmaktadır. 

4.4 Klinik Katalizör Oluşturmada Yapay Zeka Teknolojisi 

Bilindiği gibi, ilaç üretimi zaman zaman oldukça uzun sürebilen bir 

süreçtir. Bunun temel nedeni, ilaç potansiyeli olan moleküllerin fazlalığı ve 

dolayısıyla kıyaslanacak çok fazla analiz verisinin var olmasıdır. Ancak AI 

uygulamaları ile birlikte bu karşılaştırmalar çok daha hızlı ve etkili bir şekilde 

yapılabilmektedir. Kimyasal yada genetik yapısı sanal ortamlara aktarılan 

maddelerin hastalık etkenleri üzerinde yine sanal ortamlarda denenmesi ile 

birlikte klinik deneylere gerek kalmadan bir çeşit ön eleme yapılabilmektedir. 

Bunun sonucunda klinik deneylere alınacak moleküllerin sayısında ciddi bir 

azalma sağlanmakta ve buna bağlı olarak ilaç üretim süresi ciddi ölçüde 

düşmektedir. 

4.5 Yapay Zekanın Biyobelirteç Olarak Kullanımı 

Günümüz medikal bilimlerinde, hastalar ancak hastalıklarının kesin tanısı 

konduktan sonra tedavi edilebilmektedir. Bu noktada, tanı ve teşhis 

mekanizmalarına yardımcı olarak kullanılabilen bazı doğal moleküller vardır. Bu 

moleküller bir hastalık etkeninin ürettiği maddeler olabileceği gibi, hastalığı karşı 

immün sistemi tarafından salgılanan biyokimyasallarda olabilmektedir. Bu 

moleküllerin biyobelirteç ya da biyomarkör olarak kullanımı hastalığın teşhis 

sürecini güvenli ve ucuz hale getirmektedir. Hastalığın ilerlemesini tam olarak 

takip edebilmek için kullanılabilmekle beraber ve doktorların doğru tedaviyi 

önceden seçmesinin yanı sıra; tercih edilen tedavi yönteminin işe yarayıp 

yaramadığını bizzat hastanın üzerinde izlemeyi kolaylaştırmaktadırlar. Bununla 

birlikte, biyobelirteçleri keşfetmek, on binlerce potansiyel molekül adayının 

taranmasını gerektirmektedir. Bu noktada bir kez daha, AI, söz konusu süreci 

pratikleştirip hızlandırmaktadır. Özel olarak oluşturulan algoritmalar, 

molekülleri daha iyi veya daha kötü adaylara göre sınıflandırabilmekte ve 

araştırmacıların daha iyi adayları klinik deneylerde kullanabilmesine zemin 

hazırlamaktadır. Bu bağlamda AI teknolojisinin biyobelirteç olarak kullanımı 

farklı şekillerde olabilmektedir;  
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• Tanısal Biyobelirteç (Hastalığın olabildiğince erken teşhisi) 

(Esfandyarpour vd., 2019)  

• Risk Biyobelirteci (Bir bireyde belirli bir hastalığın oluşma 

olasılığı) 

• Prognostik Biyobelirteç (Hastalığın gelişiminin gözlenmesi) 

(Oldenhuis CN, Oosting SF, Gietema JA, 2008) 

• Tahmini Biyobelirteç (Bir tedavi yönteminin hastalığı 

iyileştirebilmesinin tahmin edilmesi) 

Sonuç olarak, potansiyel yeni ilaçlar için veri tabanlarının taranmasıyla 

gerçekleştirilen ilaç keşfi, hem günümüz hemde gelecek açısından önemli bir 

alandır. Yeni ilaç veya ham madde adayları, çalışan ve çalışmayan ilaçların 

etiketlendiği bir veri kümesinde sanal olarak test edilebilir. Benzer bir şekilde, 

kompleks moleküllerin diğer özellikleri, bilinen özelliklere sahip moleküller 

üzerinde eğitilmiş sınıflandırıcılar kullanılarak belirlenebilir. (Oliveira, 2019) 

Makine öğrenim teknikleri, daha sonra laboratuvarda test edilebilecek umut 

verici yeni ilaçları tanımlayan sanal analizler oluşturmak için kullanılabilir. Yeni 

bir molekülün belirli bir yolu etkileyip etkilemediğini veya belirli bir patojeni yok 

edip etmediğini belirlemek, uygun özellikler kümesi kullanıldığında diğer 

moleküller üzerinde eğitilmiş sınıflandırıcılar kullanılarak yapılabilir. (F. 

Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel and O. Grisel, M. Blondel, P. 

Prettenhofer, R. Weiss, 2012) 

5. Diğer Biyoteknolojik Uygulamalar 

Bilişim teknolojileri ile biyolojik verilerin bir arada kullanılması 

sonucunda neredeyse sonsuz sayıda bilgi elde edebilmek ve bu bilgileri sanal 

ortamlarda depolayailmek mümkün hale gelmiştir. Üstelik bu durum daha 

önceleri bilinen tekniklere kıyasla çok daha kolay ve hızlı bir süreçtir. AI 

kullanılarak atılabilecek ilk ve en önemli adımlardan bir tanesi deney 

planlamaktır. Araştırmacılar yapmak istedikleri bir çalışmada deneysel aşamaları 

AI ile önceden planlayabildikleri gibi çoğu durumda bazı hipotezleri laboratuvar 

koşullarında deneye tabii tutmadan bilgisayar ortamında test edebilmektedir. Bu 

şekilde hem maddi hemde zaman açısından tasarruf edebilmek mümkündür. 

Ayrıca, bir kez AI yardımı ile çalışıldıktan sonra, gelecek araştırmalar için kişisel 

veya global veri bankalarının yardımı ile gittikçe daha kolay hale gelerek 

yapılabilmektedir. Diğer yandan özellikle medikal uygulamalar için oldukça 

önemli bir veri tabanı olan Electronics Healths Records (EHRs) ile beraber ilaç 

keşfi, ilaç geri dönüşümü ve ilaç güvenliği araştırmalarında kullanılacak yararlı 

bilgiler elde edilebilmektedir. (Kathrin M.Cresswell, 2017) Bu veriler ile birlikte 

klinik anlamda elde edilen biyolojik veriler birbirleriyle kolaylıkla 

karşılaştırılabilmektedir.  
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Bu durum, hastaneler, sağlık enstitüleri ve devletlerin bakanlık düzeyinde 

ki katkıları ile beraber her geçen gün artan bir klinik yapay zeka destekçiliğidir. 

Genome Wide Association Studies (GWAS) olarak bilinen gen analiz dataları ile 

birlikte protein, enzim, DNA, RNA gibi biyolojik yapıların genetik açılımları 

oldukça kolay bir şekilde gösterilebilmektedir. Bu durum, tüm dünyada kapsamlı 

bir şekilde başlatılan genom projelerinin bir ürünüdür. Günümüzde yapılacak 

biyolojik araştırmalarda, var olan gen bankaları kullanılarak, çalışılacak deney 

grubu hakkında önceden kapsamlı bir bilgi birikimi edinmek mümkündür. 

23andme ve Veritas Genetics gibi şirketler, diğerlerinin yanı sıra, milyonlarca 

kişiden genetik veri toplamayı, yeni bilgiler oluşturmak için kullanmayı ve yeni 

ürünlerin geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 2008'de başlatılan 1000 

Genom projesi ve 2018'de Avrupa'da başlatılan Milyon Genom Projesi, büyük 

miktarlarda bireysel genom bilgilerinin toplanması ve sunulmasını amaçlayan 

birçok araştırma projesinden sadece ikisidir. (Oliveira, 2019) Bu tip çalışmaların 

varlığı, bilgi birikimini arttıracak ve sonuç olarak daha spesifik ve daha verimli 

araştırmalara ortam hazırlayacaktır.  

 

6. SONUÇ 

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik alanları son yıllarda artan bir öneme 

sahiptir. Özellikle genetik ve ilaç keşif çalışmalarında gelinen noktada başarılı 

atılımların olduğu görülmektedir. Yapay zekâ teknolojisi ve makine öğrenimi, bu 

atılımların temelinde değerli bir yer edinmektedir. AI teknolojisi, insancıl 

özellikler kazandırılmış ancak insanlarda var olan zaman, yorgunluk veya hatalı 

düşünme olasılıkları en aza indirgenmiş sanal ortam ya da makineler olara klinik 

ve akademik araştırmalarda kullanılmaktadır. Bilinen tüm yardımcı özelliklerinin 

yanında biyoteknoloji alanında yapay zekâ kullanımının kapsamlı bir yan etkisi 

bulunmamaktadır. Hali hazırda öncesinde sanal ortamlarda test edilip verimli 

bulunan testlerin daha sonra klinik deneyler ile çalışılması, yapaz zekaya henüz 

yüzde yüz güvenilemediğinin bir göstergesi olarak kabul edilse de, bir bakıma 

günümüzde kullandığımız medikal ürünlerin hem AI hem de klasik deneysel 

çalışmalarının birer ürünü olduklarının da belirtisidir. 

 Sonuç olarak, içerisinde bulunduğumuz bilişim çağında, bilgisayar 

yardımı ile yapılan çalışmalarda zaman, ekonomi ve uğraş açısından büyük 

tasarruf  edildiği görülmektedir. Günümüzde, büyük ilaç veya biyoteknoloji 

firmalarının büyük bütçeler ile AI teknolojisinden faydalanmaya başlaması bu 

durumun potansiyel vaad eden bir gelecek olduğunun kanıtıdır. Sonuç olarak 

“yapay zekâ”, kullanıldığı tüm bilim ya da sektörlerde sağladığı otonom 

yardımlara ek olarak biyoloji ve sağlık bilimlerinde de etkileyici sonuçlar 

vermektedir. Ülkemizde, henüz yapay zekâ teknolojisinin, dünyanın diğer 

ülkelerine kıyasla geride kaldığı bir gerçek olsa da istenildiği takdirde global veri 

tabanlarının kullanılabileceği bilinmelidir. Bu derleme çalışmasında özet olarak, 
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biyolojik verilerin sanal veri tabanlarına entegrasyonu ve kullanım alanları 

anlatılmaya çalışılmıştır.  

Dünyada Bilişimsel Biyoloji kavramının ortaya çıkmasında etkili olan AI 

teknolojisinin daha iyi bir şekilde incelenmesi ve ülkemizde bulunan enstitü ve 

sağlık merkezlerinde daha yaygın bir şekilde kullanılması tavsiye edilmektedir. 
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TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ETKİLİ İLETİŞİM 

BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÖNGÖRÜLEN 

STRATEJİLER  

 Kutay GÜROCAK 

ÖZET 

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmeleri, temel olarak 

hizmet ve ürün satışına yönelik sosyoekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü; doğası 

gereği insan ve kültür etkileşiminin yoğun olduğu ticari yapılardır. Bu 

işletmelerdeki kurum içi ve dışı ilişkilerinin sağlıklı şekilde sürdürülmesi; misafir 

ya da müşteri memnuniyetin sağlanması, işletmelerin yönetim anlayışı kadar 

çalışanların iletişim becerilerinin etkili olmasına da bağlıdır. Bu noktada etkili 

iletişim becerilerini geliştirecek politikaların oluşturulması; çalışanların motive 

edilmesi ve iletişim yetkinliklerinin artırılması hem nitelikli hizmet sunumunun 

gerçekleştirilmesi hem de kalıcı ve sürdürülebilir müşteri ilişkisinin kurulması 

açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma, turizm işletmeleri ile burada çalışan 

kişiler ve sektör profesyonelleri açısından etkili iletişim kavramının önemine 

yönelik bir değerlendirme niteliğinde olup; bu bağlamda öngörülen stratejilere 

dikkat çekmeyi hedeflemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Etkili iletişim, iletişim becerileri, müşteri ilişkileri, 

turizm 

 

STRATEGIES FOR IMPROVING THE EFFECTIVE 

COMMUNICATION SKILLS OF EMPLOYEES IN THE TOURISM 

INDUSTRY 

ABSTRACT 

Tourism enterprises operating in the service sector are commercial 

structures where socioeconomic activities are carried out mainly for the sale of 

services and products, and where human and cultural interaction is intense by 

nature. Maintaining healthy internal and external relations in these enterprises, 

ensuring guest or customer satisfaction depends on the effective 

communication skills of the employees as well as the management approach 

of the enterprises. At this point, it is important to establish policies to improve 

effective communication skills, motivate employees and increase 

communication competencies, both in terms of performing qualified service 

delivery and establishing a permanent and sustainable customer relationship. 

This study is an assessment of the importance of effective communication 

concept for tourism enterprises and the people who work here and industry 
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professionals and aims to draw attention to the strategies envisaged in this 

context. 

Keywords: Effective communication, communication skills, customer 

relations, tourism 

 

GİRİŞ 

Sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetleri içeren turizm, insan psikolojisini 

etkileyen; tarihi ve çevresel boyutu olan, politik hedeflerin şekillenmesini 

sağlayan bir olgudur. İnsanın merak duygusunu, gezme ve dinlenme ihtiyacını, 

inanç ve değerler sistemini, eğlenme ve iletişim kurma isteğini de kapsayan bu 

kavram, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel hareketliliğin de konusunu teşkil 

etmektedir. “Turizm, öncelikle seyahat olayıdır. Ancak söz konusu seyahat, 

kişilerin kendi oturdukları yerin dışında olmakta ve devamlı yerleşim amacı 

taşamamaktadır.” (Akat, 2000: 3) Türk Dil Kurumu’ndaki sözlük anlamıyla 

turizm, bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, 

teknik önlemlerin ve yapılan çalışmaların tümüdür1. Buradaki açıklama, ulusal 

turizm politikalarına yönelik olup genel ifadeler içermektedir. Hâlbuki katma 

değer açısından bakıldığında, sektörün birden fazla alanı etkilediği; yerel ölçekte 

faaliyet gösteren turizm işletmelerinin kırsal kalkınmada etkin olduğu; bu alanda 

işgücünü oluşturan bireylerin turist ya da misafirler ile kurduğu iletişim de 

tanıtım faaliyetlerinin ana bileşenlerinden birisi olduğu ortadadır.   

“Turizm, taraflar arasındaki ikili ilişkilere dayanmaktadır. Söz konusu 

ilişki, karşılıklı çıkarlar doğrultusunda şekillenmektedir.  

Turizm etkinliğinde her bir taraf kendi açısından pozitif bir faydaya 

odaklanmaktadır. Örneğin, turist, kendi çıkarları doğrultusunda ulaştığı turizm 

destinasyonunda ihtiyaçlarını gidermeye odaklanırken, turizm işletmecileri, 

turist hareketliliğinden kar elde etmeye  

Odaklanmakta, yerel halk ise yine gerek ekonomik gerekse sosyal 

bağlamda kendi çıkarları doğrultusunda turistlerle ilişki içine girmektedir.” 

(Aktaş, 2016: 299) 

Benzer şekilde; turizmin ana eksinini oluşturan insan faaliyetlerinin ilgili 

mevzuata ve idari işlemlere bağlı kalmadığı; turizm hareketliliğinin ev sahibi 

konumunda bulunan işletmeler ve toplum açısından değer taşıdığı aşikârdır. 

Dolayısıyla turizm kavramının sınırı, önce işletmede sonra da sosyal çevrede 

başlamaktadır. Bu açıdan ele alındığında konaklama tesisi, otel, lokanta, seyahat 

acentesi veya turistik işletmelerin mal ya da hizmet satımına yönelik iş ve 

işlemlerin sürdürüldüğü turizm, gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH), ürettiği iş 

 
1 Türk Dil Kurumu Sözlüğü: https://sozluk.gov.tr/  

https://sozluk.gov.tr/
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sayısına, sahip olduğu insan hareketliliğine ve hizmet verdiği müşteri sayısına 

olan katkısı temelinde, dünyanın en büyük endüstrisi olarak tanımlanmaktadır. 

(Taşkın, 2019:324)  

Türkiye’de bacasız sanayi olarak da adlandırılan sektörün küresel ölçekte 

büyümesinin temelinde ise ulaşım imkânlarının artması, çalışma hayatının 

getirdiği yoğunluğun kişide ‘dinlenme’ ihtiyacına yönelik motivasyon 

oluşturması, kitle iletişim araçlarının varlığı, tanıtım kampanyalarının 

yürütülmesi, kamu teşvik ve destekleri gibi faktörler belirleyici olmuştur. Elbette 

ülke ekonomilerinin büyümesi ya da gelişme hedefini ortaya koyması da bireysel 

ihtiyaçlar zincirinde, turizm kavramını ön plana çıkarmıştır. Böylece toplumdaki 

her birey, turizm sektöründe kimi zaman etkin kimi zamanda potansiyel müşteri 

konumuna gelmiştir. Sektörün mevcut durumu ve ekonomik anlamda elde ettiği 

başarı ise iktisadi hayatın zenginleşmesi, refah ve gelir düzeyinin artması, 

insanların seyahat etmeye yönelik isteği ile de ilişkili olmuştur. Bir anlamda 

“Zaman içerisinde medeniyetlerin gelişmesi, toplumların zenginleşmesi, yoğun 

iş temposunun neden olduğu insanların tatil yapma gereksinimi, ulaşım 

araçlarının çeşitlenmesi, çoğalması ve sistemlerinin gelişmesi, insanların boş 

zamanlarının gün geçtikçe artış göstermesi, teknolojik gelişme ile dünyanın 

çeşitli coğrafyalardaki doğal ve tarihi değerlerin, güzelliklerin tanıtılması sonucu 

turizm sektörü hızla gelişme göstermiştir.” (Karataş ve Babür, 2013:16) Bunun 

sonucu olarak, bu alandaki hizmet kavramının ve çeşitliliğinin önemi artmış; 

misafir/müşteri ilişkileri ile çalışanların iletişim kabiliyetleri ön plana çıkmıştır.  

Aslında “Turizm ve turistik kelimelerinin anlamını açıklamaya, 

tanımlamaya çalışırken dikkat edilecek ilk unsur, hareket ve geri dönüş olayıdır. 

Yani turizm faaliyetinde devamlı kalış şekline dönüşmeyen bir gezme, gidilen 

yerde geçici bir kalış ve sonra sürekli ikamet yerine dönüş söz konusudur.” 

(Sezgin, 2001,13) Dolayısıyla turizm hareketliliği hem kurumsal anlamda süreç 

yönetimini hem de bireysel anlamda iletişimi ve etkileşimi ele almaktadır. Bu 

çerçevede; birçok fiziki gerçeklik ve olguyu içeren eylemler zinciri içinde iletişim 

kavramının sektör açısından hayati önemde olduğunu söylemek mümkündür. 

Elbette bu eylemler dizisindeki çeşitlilik, sektördeki hizmet sunumunu da 

çalışanların kurum içi/dışı iletişim süreçlerini de etkilemektedir. Bu noktada 

görülecektir ki, sektörün birçok alt alanı, disiplini ve dinamikleri bulunmaktadır. 

Örneğin, Türkiye’deki geleneksel turizm anlayışı, daha çok yaz aylarında-

sezonluk olarak-güneşe, denize, doğal güzelliklere ve tarihi yerlere önem 

vermekte; bu gerçekliğe ve mevcut iklim şartlarının takvimine göre 

yürütülmektedir. Bu noktada kitle turizmine odaklanan işletmeler, ciddi 

yatırımlar yapmakta; nitelikli işgücüne ve çalışanlarının eğitimine önem 

vermekte; özellikle yabancı turistlere yönelik faaliyet ve etkinliklerin kapsamını 

genişletmektedirler. Buna karşın; Fransa veya Monaco’da kültür, tarih ve gastro 

turizmi de ön plana çıkmaktadır. Bu ülkelere gelen turistlerin sadece kitle 

turizminin bir ögesi değil; bulundukları destinasyonun bir parçası olma isteğini 
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de taşıdığı düşünülmektedir. Yine Türkiye’de son yıllarda ön plana çıkmaya 

başlayan inanç, sağlık, termal veya kongre turizm gibi yıl boyuna yayılan turizm 

tipleri ise sektörün nitelikli işgücü ihtiyacını bir kat daha artırmaktadır. Benzer 

durum- Türkiye’nin sağladığı ulusal ve bölgesel teşvik ve destekler sayesinde- 

kış, yayla, mağara, dağcılık, golf, inanç, spor ve su altı dalış gibi farklı turizm 

dallarında da ortaya çıkmıştır.  

Butik turizm anlayışının ön plana çıktığı günümüzde; çalışanların etkili 

iletişim becerilerini geliştirecek stratejilerin oluşturulması önem taşımaktadır. Bu 

alanda planlamaların yapılması, temel eğitimden yükseköğretime dek ulusal 

eğitim politikalarında iletişim kavramına ve becerilerini geliştirmeye yönelik 

uygulamalara daha fazla yer verilmesi, sektör temsilcileri ve çalışanları için adeta 

zorunluluğa dönüşmüştür. Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Türkiye’de, bu 

alanın sadece halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim yönetimi başlığı altında 

düşünmek söz konusu değildir. Sonuçta turizmden elde edilen gelir, bireysel ve 

toplumsal refah ve mutluluğun sağlanmasında önemli yeri olduğu ortadadır.  

EMEK YOĞUN SEKTÖR: TURİZM 

Değişimin ve küresel rekabetin üst düzey yaşandığı; ciddi fiziki 

yatırımların yapıldığı, sürekli nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulan turizm sektörü, 

ülke ekonomisine doğrudan sağladığı katkı kadar dolaylı yoldan oluşturduğu 

ekosistem ile de iktisadi hayatın bileşenlerini etkilemektedir. Emek yoğun bu 

sektör, gelişmişlik düzeyinin yüksek olduğu ülkelerin sürdürülebilir ekonomi 

hedeflerinde üst sıralarda yer alırken; gelişmemiş/gelişmekte olan ülkelerin 

iktisadi hayatlarının gelişmesinde itici güçlerden birisi olarak düşünülmektedir. 

Bu durum, katma değeri yüksek sektörlerde gelişim ve hâkimiyetleri olmayan ya 

da sınırlı kalan ülkeler için turizmi, adeta alternatif bir gelişim alanına 

dönüştürmektedir. Bu noktada sektörde faaliyet gösteren işletme ve firmalar ise 

turizm hareketlerinden ve kazancından daha fazla pay almak için çabalamakta 

hem tesislerine hem de çalışanlarına yatırım yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra 

Türkiye’nin de arasında bulunduğu birçok ülke, turizmin çeşitlendirilmesi ve 

gelirlerinin artırılması amacı ile teşvik vermekte veya hibede bulunmaktadır. 

Fiziki yatırımların ve niceliğin ön plana alındığı bu yaklaşımda, hizmet alanının 

sınırı genişletilmek istenmekte; yerel ve bölgesel kalkınmanın ulusal düzeyde 

fayda sağlayacağı öngörülmektedir.  

Özellikle istihdamın artırılarak işsizliğin önüne geçilmesi ve döviz 

girdisinin sağlanarak cari açığın dengede tutulmak istenmesi, sektörün, 

çalışanların ve turistle kurulan olumlu/dostane iletişimin veya diyaloğun önemini 

artırmaktadır. Sonuçta mutlu her turist, bir sonraki turizm sezonundaki potansiyel 

müşteriyi temsil etmektedir. Bu yüzden iletişim kavramı, sektörde çalışanlar ve 

yöneticiler için birden çok ayağı olan bir olguya işaret etmektedir. Tabi ki konuk 

memnuniyetinin sağlanması ve bunun için eğitimli personelin istihdam edilmesi 

başat koşullardır. Şu bir gerçektir; “Turizm sektörünün emek-yoğun bir yapıya 
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sahip olması, işletmelerde yeterli sayıda ve yeterli bilgi-beceriye sahip, eğitimli 

personel istihdamını zorunlu kılar.” (Aymankuy, 2003:51) Dolayısıyla bu 

durumun iki sonucu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, sektörde ara ya da 

nitelikli eleman olarak çalışacak nitelikli kişilerin yetiştirilmesidir. Türkiye’de, 

temel eğitimden yükseköğretime kadar ulusal eğitim politikalarını ilgilendiren bu 

alanda, son yıllarda ciddi yatırımlar yapılmış; lise, önlisans, lisans ve lisansüstü 

programların sayısı artırılarak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün 

oluşturulması ve çalışanların yetiştirilmesi hedeflenmiştir.  

Elbette, Türkiye’de bu girişimlerin ve desteklerin neticesinde sektörün 

imkân ve kabiliyeti genişlemiştir. Bu noktada kamu-özel sektör temsilcileri 

insiyatif almış; yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma planlarına yönelik hazırlıklar 

yapmıştır. Bunun yanı sıra; devletin hizmet sektöründe çalışanların hak ve 

menfaatlerini geliştirmeye yönelik girişimleri, (nitelikli işgücünü destekleyecek 

sigorta prim destekleri, kısmı maaş ödemeleri, tanıtım faaliyetlerine verdiği 

destekler, işbaşı eğitimleri ve staj programları gibi) hem çalışanlar hem de 

işletmeler açısından önemli olmuştur. Öyle ki turizm sektöründe çalışanların 

haklarının etkin şekilde tâkibi ve korunmasına yönelik ‘turizm çalışanları meslek 

birliği’ kurulmasının teşvik edilmesine yönelik adımlardan birisi de 2018 

tarihinde atılmıştır.2 Turizm sektöründe çalışanlara yönelik bu plan, hizmet 

sunumunda ulusal ve uluslararası standartları getirme isteği ile sektördeki iş 

gücünün ölçülebilir ve denetlenebilir şekilde örgütlenmesi hedefleriyle 

uyumluluk göstermiştir. Tabi ki bütün sektörler için ulusal istihdam politikalarını 

ilgilendiren bu durum, kayda değer birtakım pratikleri ve uygulamaları 

gerektirmektedir.  

Şöyle ki, mesleki anlamda yetişmiş iş gücünün istihdamı, ekonomiye 

katma değer getireceğinden ortaya çıkan fayda sadece turizmi, turizmciyi, 

personeli, müşteriyi veya hizmetin çerçevesini belirlemeyecektir. Sonuçta 

turizm, mekanik olmayan çok yönlü bir olgudur. “Turizm sektöründe 

makineleşmenin sınırlı olması, sektörde emek-yoğun üretimin hâkim olması 

nedeniyle turistik tüketim harcamaları, yüksek oranda doğrudan istihdam etkisi 

oluşturmaktadır. Bunun yanında turizm sektörüne mal ve hizmet sunan yan 

sektörlere de yeni iş imkanları sağlayarak dolaylı istihdam etkisi meydana 

getirmektedir.” (Koç ve Eriş, 2008: 62) Dolayısıyla sektördeki nitelikli işgücü, 

diğer alanlardaki istihdam potansiyelinin de ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

Bu gerçeklik aynı zamanda hizmet kalitesini doğrudan gösteren bir husustur. 

Emek yoğun bu sektörde; eğitimli personelin istihdamına yönelik ikinci önemli 

nokta ise özlük haklarının varlığıdır. Bunu açıklamadan önce, sektörün özellikle 

yurtdışı ziyaretçi potansiyeline yönelik durum tespiti yapmakta fayda 

 
2 11. Kalkınma Planı (2019-2023) Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu- 2018 

Erişim Adresi: https://www.sbb.gov.tr/wp-

content/uploads/2020/04/TurizmOzelIhtisasKomisyonuRaporu.pdf  

Erişim Tarihi: 01.11.2021 
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bulunmaktadır. Şöyle ki; son 20 yılda yabancı ziyaretçi ve yurtdışında ikamet 

eden vatandaş ziyaretçi sayısının toplamı, dört kat artmıştır. Türkiye’ye gelen 

toplam ziyaretçi sayısı 2002’de yaklaşık 12 milyon 256 bin seviyesinde iken bu 

rakam; 2019 sonu itibariyle 51 milyon 747 bine yükselmiştir.3 Aynı kıyaslama 

döneminde tesis sayısının yaklaşık 1,5 ve yatak sayısının da yaklaşık 2 kat arttığı 

göz önüne alınırsa; sektöre, ciddi yatırımın yapıldığı ortaya çıkmaktadır. 2019 

sonu itibariyle 34,5 milyar dolarlık turizm geliri elde edildiği Türkiye’de, kişi 

başı ortalama harcama tutarı ise 666 dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu 

rakamlar, yıllar içinde kitle turizmi ile sektörün ne kadar büyüdüğünü göstermesi 

açısından önemlidir.4 Benzer şekilde uluslararası turizm hareketliliğinden önemli 

pay alan Türkiye’deki bu tablonun turistlerin kişi başına düşen harcamalarını 

artırılmasında sektöre, motivasyon sağlayacağı da ortadadır. Akdeniz 

Havzası’nda ekonomik tatilin adresi olarak görülen Türkiye’nin turizminden elde 

ettiği gelirin artırılmasına yönelik her girişimin değerli olduğunu düşünmek 

mümkündür. Ancak şunu belirtmekte fayda bulunmaktadır: “Özellikle kitle 

turizmine hizmet sunan destinasyonlardaki artış, tüketicilere sayısız tatil 

seçeneğinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak da 

tüketiciler birbirlerine benzer bu ürünler arasında tercihlerini kullanırlarken fiyat 

unsurunu göz önüne alarak kararlarını vermektedirler.” (Demirkol ve Oktay, 

2004: 52) Fiyatta rekabet, birtakım sorunları beraberinde getirebilmektedir. 

Sonuçta komşu Avrupa ve Akdeniz’deki komşu ülkelere oranla daha 

düşük(mütevazi) bütçeli tatil imkanını sunulması, işletmelerin gider kalemlerini 

azaltmaları için kurum içine veya tedarik zincirine dönmelerine sebep olmaktadır. 

Bu gerçeklik kimi zaman, sektörde çalışanların özlük haklarına veya çalışma 

şartlarını etkileyebilmekte; kazanç anlamında yapılan planlamalara ilişkin 

iyimser tablonun oluşmasını engelleyebilmektedir. Özellikle de kitle turizmine 

odaklanan işletmelerde her şey dahil sisteminin benimsenmesi ve kimi zaman ‘all 

you can eat’ diye tabir edilebilecek anlayışın güdülmesi; gelir-gider dengesinin 

bozulmasına, uluslararası rekabette istenilen hedeflere ulaşılamamasına ve 

müşteri memnuniyetinin birincil muhatabı çalışanların mutsuz olmasına sebep 

olabilmektedir.  

ÇALIŞANLARIN İLETİŞİM MOTİVASYONU 

Bir işletmenin önemli giderleri arasında- çalışanların özlük haklarını da 

ilgilendiren-personel maaşı, sigorta primleri, yol, yemek, ayni ve nakti yardımlar 

yer almaktadır. Dolayısıyla rekabette avantaj sağlamak isteyen 

işletmelerin/otellerin/turistik tesislerin düşük maaşla personel çalıştırması, 

sektörde uzun vadeli çalışan-işveren ilişkisinin kurulmasını etkilemektedir. Bu 

 
3 Turizm İstatistikleri Genel Değerlendirme-2020 / Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Erişim Adresi: https://yigm.ktb.gov.tr/ 

Erişim Tarihi: 03.11.2021 
4 Küresel koronavirüs pandemisinin uluslararası uçuşların ve seyahatin durmasına/iptal edilmesi 

neden olması sebebiyle 2020-2021 yılı istatistikleri dikkate alınmamıştır.  

https://yigm.ktb.gov.tr/
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noktada ekonomik kaygının olduğu; iş güvenliğinin sınırlı olduğu ya da hiç 

olmadığı bir turizm işletmesinde, uzun çalışma saatleri ya da aşırı efor gerektiren 

kurumsal hedefler, sektör çalışanlarının iletişim noktasındaki tutum ve 

davranışlarını etkileyebileceğini söylemek mümkündür. Sektörde adına ister 

turist ya da misafir isterse müşteri densin; kişinin konakladığı, gecelediği veya 

hizmet aldığı turistik işletmede/hizmette çalışanın kendisi ile sağlıklı ve etkili 

iletişim kurmasını beklemesi doğaldır.  

Buna karşın çalışanların kendilerini zihinsel olarak rahat hissetmemesi 

veya işyerinde mutlu ve huzurlu olmaması kurum içi ve kurum dışı (bazen 

müşteri) iletişimin güçlü olmasını engelleyebilmektedir. Bu durum, aynı 

zamanda müşteri memnuniyetiyle de ilişkilidir ve atılacak her adım önemlidir. 

Katıldığı bir toplantıda çalışanların memnuniyetine dikkat çeken Prof. Dr. 

Kurtuluş Karamustafa, “Biz çalışanları memnun edersek çalışan memnuniyeti, 

çalışan üretkenliği, çalışan sürekliliği dolayısıyla işletmesine sadık, mutlu 

çalışanları ve sundukları hizmet değeriyle ve bunun sonucunda da müşteri 

memnuniyetini, müşteri sadakatini ve sonuçta ciro artışını, kârlılığı 

sağlayabiliyoruz” demiştir. (Dündar, 2020:19) Dolaysıyla personelin etkili 

iletişim becerilerini kullanabilmesi, öncelikle rahat bir çalışma ortamının tesis 

edilmesine; özlük haklarının korunmasına bağlıdır. Bunun yanı sıra insan 

kaynakları noktasında personelin eğitilmesi de önemlidir çünkü eğitim, çalışana 

profesyonel düşünce tarzı kazandırdığından; işletmenin görünür hizmetlerinde 

iletişim sıkıntısının görece yaşanmasını engelleyebilecektir. Bu noktada 

işletmelerin hem pazarlama ve iletişim stratejilerine hem de insan kaynakları 

yönetimine önem vermesi; doğrudan veya dolaylı olarak sektör çalışanlarının 

etkili iletişim becerilerini geliştirmeleri açısından önem taşıyacağını söylemek 

mümkündür.  

HİZMET SEKTÖRÜNDE İLETİŞİM 

Ticari faaliyetleri, toplumsal norm ve kurallar çerçevesinde insan 

ilişkilerinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Bu gerçeklik, insan ilişkilerinin 

yoğun olduğu sektörlerin başında gelen turizm için de geçerlik olup; söz konusu 

temel olgu, iletişim kavramı üzerinde şekillenmektedir. Burada; grup 

iletişiminden, örgüt iletişiminden ve kişilerarası iletişimden söz etmek 

mümkündür. Özellikle turizm işletmelerindeki kurumsal hedeflerin 

oluşturulmasında, müşteri ilişkilerinde, planlamaların ve organizasyonların 

yapılandırılmasında, iletişimin kavramsal ögeleri ve becerileri ön plana 

çıkmaktadır. Tutum ve davranışları, kültür etkileşimini, dili ve bilişsel 

kabiliyetleri kapsayan iletişimin bu yönü, çalışanların misafire, turiste veya 

müşteriye yaklaşımını belirlemektedir. Dolayısıyla insan faktörünün ve 

değişkenliğinin etkili olduğu hizmet sektöründe, hizmet sektörüne yönelik birden 

fazla iletişim tanımı yapılabilmektedir. “İletişim, esasen bir kişinin diğer kişiyle 

bağlantı kurma yoluyla kendini anlatmasıdır.” (John, 2004:13) Diğer bir ifade ile 
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iletişimi, düşünce ve eylemler üzerinden bağ oluşturmak olarak düşünmek 

mümkündür. İletişim ilişkisi ise gönderici ve alıcının iletilerin ortak imalar, 

deneyler, kültür ve dil çerçevesi içinde oluşmasıdır. (Erdoğan ve Alemdar, 

1990:52) Buradaki başat nokta, turizm sektöründeki kültür ögesinin ve dil 

ögesinin ön plana çıkmasıdır ki; çalışanların bu alandaki yetkinlik ve donanımları 

iletişimin yönünü, içeriğini ve kalitesini belirlemektedir. Elbette konuşmayı, 

dinlemeyi, anlamayı, empati kurmayı ve özgüven sağlamayı da içeren iletişim, 

sektör profesyoneli ya da çalışanı için farklı kullanım alanlarında ihtisaslaşmayı 

ve tecrübeyi gerekli kılmaktadır. “Söz konusu turizm endüstrisinde iletişim 

olduğunda sözsüz iletişimden kitle iletişimine, pazarlama iletişiminden kurumsal 

iletişime, ikna edici iletişimden marka iletişimine, çatışmadan kriz iletişime, 

kültürlerarası iletişimden mobil iletişime, sosyal medya iletişiminden 

müşterilerle kurulan iletişime kadar çok geniş bir yelpazeye sahiptir.”  (Yılmaz, 

2016:15) Turizm sektörünün kapsayıcılığı iletişimin bütün unsur ve hususları ile 

birlikte ele alınmasını kılmaktadır ancak insan ilişkilerinin yoğun olduğu bu 

alanda ön plana çıkan öncelikle kişilerarası iletişimin kurulmasıdır. “Genel bir 

tanımlamayla, kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimlere 

‘kişilerarası iletişim’ adı verilir. Karşılıklı iletişimde bulunan kişiler, bilgi/sembol 

üreterek, bunları birbirine aktararak ve yorumlayarak iletişimi sürdürürler.” 

(Dökmen, 2008:41)  

Bu sürecin sağlıklı ve anlamlı olması, tarafların sözlü, sözsüz veya yazılı 

iletişim unsurlarını asgari düzeyde kullanmasına bağladır. “Turizmde mal ve 

hizmetler tüketicilerin ayağına götürülemeyen, bulundukları yerde tüketilmeye 

hazır ve zorunlu olan mal ve hizmetlerdir. Dolayısıyla, bu mal ve hizmetlerden 

yararlanmak isteyenler turistik çekim yerlerine gelmek veya getirtilmek 

zorundadırlar. Tüketicilerin çekim yerlerine getirtilmesinde veya itilmesinde 

özellikle kişisel temas yoluyla tanıtmaya önemli katkılar sağlanabilir. Kişisel 

temas, kişiler arası iletişimin özel ve çok etkili bir biçimidir.” (Rızaoğlu, 2004: 

257) Bu noktada sözcüklerden yazıya; beden dilinden jest ve mimiklere kadar 

çok geniş bir iletişim yelpazesinden söz etmek mümkündür.  

İLETİŞİM BECERİSİNİN TESPİT EDİLMESİ 

Duygularını ve fikirlerini dil yolu ile aktaran; olaylar ve olgular üzerinde 

sebep sonuç ilişkisi kuran insan, aynı zamanda öğrenebilen ve empati kuran 

sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla bağlantı kurmak arzusu kişinin tutum ve 

davranışlarına yön verdiği gibi; temel iletişim becerilerini de şekillendirmektedir. 

Buradaki başarı, öncelikle kişide tatmin duygusu oluşturmakta; sosyal ilişkileri 

güçlendirmekte, yapılan işlerin üretkenliğini ve verimini artırmaktadır. Yoğun 

emek gücü gerektiren hizmet sektöründe çalışan bireylerin iletişim kabiliyetinin 

geliştirilmesi ise işletmelerin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri açısından önem 

taşımaktadır. Turizm gibi sosyal anlamda yerel, ulusal ve küresel unsurları 

bulunduran; kültür olgusunun ön plana çıktığı sektörde çalışanların iletişim 

becerileri ise sadece ekonomik kazanımlarda değil ülkenin tanıtımından 
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toplumlar arası diyaloğun kurulmasına kadar birçok noktada kendisini 

göstermektedir. Dolayısıyla kişiler arası iletişime yönelik eğitim ve bilgilendirme 

faaliyetlerinin planlanması, turizm işletmeleri açısından gerekliliktir. Aslında 

Suavi Tuncay’ın da ele alıp belirttiği gibi stratejik yönden insan kaynaklarının 

mutlaka planlanması gerekmektedir. (Bkz. Ö. Faruk AKYÜZ, 2001, İstanbul). 

Söz konusu durumu, ulusal turizm politikalarının sağlıklı şekilde 

yürütülmesinde de belirleyici olduğunu düşünmek mümkündür. Bu bağlamda 

çalışanların iletişim kabiliyetini artırabilmesi için öncelikle onların sahip olduğu 

beceri düzeyi tespit edilmelidir. Bunu yaparken kişinin çalıştığı alt alana veya 

görevine ilişkin bilgi, beceri ve yetkinlikler bir araya getirilmeli; kişiliğini 

oluşturan bilişsel ve duygusal olgulara yer verilmelidir. Kişinin öğrenme düzeyi 

farklılık gösterse de iletişime yönelik iş ve işlemlerle ilgili yetkinliğin 

değerlendirilmesi, profesyonelliğin getirdiği sorumluluk sınırlarına göre de 

yapılmalıdır. Diğer bir ifade ile sektörde genel müdür pozisyonunda çalışan 

yönetici ile müşteri ya da misafirlerin ulaşımından sorumlu personelin kuracağı 

iletişim farklılık göstereceği düşünülmelidir. Buradaki ayırıcı özellik kurumsal 

yapıdaki görev dağılımından kaynaklanmaktadır.  

Dolayısıyla iletişim becerisinin geliştirilmesinde referans alınacak 

noktalar, asgari standartların sağlanması kadar işyerindeki role yönelik olmalıdır. 

İletişim kurmak temel ihtiyaç olsa da; ölçülmeyen, gözlemlenmeyen ve 

anlaşılmayan iletişim süreçlerine yönelik strateji üretmek mümkün değildir. 

Burada belirleyici olan üzerinde yargı kurulacak argümanları toplamak değil; 

tutum ve davranışların geliştirilmesini sağlayacak edinimleri tespit etmektir. Bu 

yüzdendir hizmet sektöründe etkili ve etkin iletişim, önce çalışanı anlamakla 

başlamaktadır. Kişinin kendini nasıl tanımladığı ve ne şekilde ifade ettiği, karşı 

tarafı dinleme yetkinliği, anlamlı ve tutarlı mesaj kurma kabiliyeti, beden dilini 

kullanması gibi hususlar ölçek alınabilecek bileşenlerden bazılarını 

oluşturmaktadır. 

ETKİLİ VE ETKİN İLETİŞİM STRATEJİSİ 

Turizm sektöründe faaliyet gösteren otel, motel ve turistik işletmeler ile 

acenta veya aracı kurumlarda; halkla ilişkiler kapsamında planlanan iş ve 

işlemler, müşteri ilişkileri yönetimi ve etkin iletişim süreçlerini gerektirmektedir. 

Sonuçta “İletişim normal şartlarda insanın rasyonel, amaçsal, bilişsel, duygusal 

bir eylemine karşılık gelmektedir. Anlaşılacağı üzere bu eylemler kişisel ve 

toplumsal alanlarda gerçekleşerek bir ileti veya mesaj vasıtasıyla en az iki kişi 

arasında karşılıklı bilgilendirme ve bilme ilişkisini içermektedir.” (Açıkgöz, 

2005.25)  

Bunun yanı sıra örgütsel bir yapı içindeki bilgilendirme faaliyetleri, sektör 

çalışanlarına kurumsal sorumluluk ve ilkeler ile marka kavramına ilişkin birtakım 

görevleri uygulama zorunluluğunu ortaya çıkartır. Bu durum, çalışanın sadece 

bireysel tercih ya da ilgisi ile ilgili değildir. Söz konusu olan iletişim kurma istek 
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ve ihtiyacı kadar sürdürülebilir müşteri ilişkisinin ve memnuniyetinin 

sağlanmasıdır.  Elbette “İletişim becerileri, insan yaşamını her yönde etkiler. 

Bireyin iş yaşamında, diğer insanlarla olan etkileşiminde ve ilişkilerinde, iletişim 

becerileri sosyal yaşamda olduğu kadar önemlidir. Turizm işletmelerinde halkla 

ilişkiler faaliyetleri kapsamında iletişimi etkin şekilde geliştirmek için gerekli 

tüm olanakların sağlanması zorunludur” (Demir, 2016:72)  

Bu başlıktaki sorumluluk, kurumun stratejik hedefleri kadar çalışanların 

motivasyonunun sağlanmasını da içermektedir. Özünde “Etkili iletişim kuran 

birey; başkaları ile kendisini eşit kabul eder. Kendi haklarını korur ve 

başkalarının haklarına da aynı saygıyı gösterir”. (Kocayörük, 2012: 51) 

Dolayısıyla turizm sektöründe etkili iletişimin temas noktalarından birisini de 

karşılıklı anlayış, hoşgörü ve saygı oluşturmaktadır.  

Turizmin kendine has kültürlerarası yapısı, ‘saygı’ kavramına ilişkin 

zorunlulukları meydana getirmektedir. Bunun sebebi, sektör profesyonellerinin 

farklı nitelik ve beklentideki müşterilerine hizmet etme gerçekliğidir. Dolayısıyla 

müşteri/konuk/turist ile iletişimi güçlü tutmak; etkili ve etkin iletişim stratejilerini 

belirlemek hem kurumun hem de kişinin başarı kabiliyetini artırmaktadır. Bu 

noktada ise “Etkili iletişim, iletişim becerilerinin artırılmasını gerektirmektedir. 

İletişim becerilerini geliştirmek, yanlış anlaşılma ihtimalini azaltacak böylece 

istenileni elde etmek için daha fazla fırsat yaratacak, bireyin kendine güvenini 

artıracak bu da bireyin performansına yansıyacaktır.” (Küçükaslan, 2014:169) 

Burada hedeflenen başarı, somut olaylara ve geri bildirime bağlıdır. Turistik 

işletmelerdeki çalışanların bu noktada etkili iletişim becerilerini geliştirecek 

eğitimlere katılması, sektörün orta-uzun vadeli kazanımlarını etkilemesi 

beklenebilmektedir. 

 SONUÇ 

Turizm işletmelerinde çalışan kişilerin hem çalışma hayatı hem de 

sektörün dinamikleri açısından birtakım sorunlar yaşadıkları ortadadır. Uzun 

çalışma saatleri, düşük maaşlar, sosyal hakların verilmemesi, 

mevsimlik/sezonluk hizmet akdinin varlığı, iş garantisinin olmayışı ve benzeri 

faktörler, çalışanlar açısından motivasyonu düşürmekte; dolayısıyla müşteri 

memnuniyetiyle doğrudan alakalı bir sektörde iletişim sorunlarını ortaya 

çıkarabilmektedir. Bunun yanı sıra; nitelikli işgücü oranının istenilen düzeyde 

olmaması, sektör açısından sürekli bir arayışı ortaya çıkarmakta dolayısıyla 

sürdürülebilir şirket politikalarının ve buna dayalı iletişim modellerinin oluşması 

zorlaşmaktadır. Her ne kadar ulusal ve uluslararası sermayeli kurumsal firmaların 

insan kaynaklarına yönelik çalışmaları öncelikle davranışlarında “Dil, Tarih ve 

Kültür” üçgeni içinde bir eğitim ve iknaya yönelik iletişim odaklı bir gereklilik 

vardır.  

Yukarıda Sözü edilen gerçekliğin varlığı, sektör çalışanlarının 

motivasyonunu etkilemektedir. Bu durum, işletmenin misafire ve müşteriye 
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sunmak istediği hizmet akışının kalitesini ve standartlarını kimi zaman 

düşürmekte; sağlıklı iletişimin kurulması mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla 

ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip işletmeler açısından çalışanlarının 

maddi ve manevi sebeplerle motivasyonlarının düşmesi sorun teşkil etmektedir. 

İletişim bağlamında bu durumun müşteri memnuniyetinin sağlanmasında 

sıkıntılar oluşturabileceği düşünülmelidir. 

İşletmeler açısından ele alındığında; çalışanların hem kuru içi hem de 

kişiler arası iletişimde etkili ve başarılı olması, bu konuda bilgili ve donanımla 

olmalarına, insan ilişkilerinde açık davranmalarına ve işin sorumluluğunu 

bilmelerini gerektirmektedir. Hizmet sektörü gibi kişisel davranışlarda 

profesyonellik gerektiren bir alanda, etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi 

tercih değil zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna yönelik politikaların 

ve eğitim programlarının varlığı; kişisel gelişim kadar sektöre ve ülkenin uzun 

vadeli yatırımlarına da çerçeve oluşturmaktadır. Kültür etkileşiminin yoğun 

görüldüğü bu alanda, etkili iletişim kabiliyetinin geliştirilmesinde yabancı dil 

engelinin ortadan kaldırılması gerektiği de ortadadır. Sektördeki mevcut durum, 

kısa vadeli ve sezonluk hizmet anlayışının varlığı, düşük ücret uygulamaları ve 

benzeri etkenler, nitelikli iş gücünün bu alandan uzak durduğunu 

düşündürmektedir. Sektörün yıl boyuna yaymaya çalıştığı ve çeşitli enstrümanlar 

ile çeşitlendirmek için uğraştığı hizmetlerin kurumsallıktan uzak aile işletmeleri 

üzerinde oluşturduğu baskı, yine çalışanların iletişim becerilerini olumsuz 

etkilemektedir.  

Çünkü, niş bir alanda çalışmak-örneğin fuar turizmine faaliyet gösteren bir 

işletmede-yine eğitimli olmayı gerektirmektedir. Buradaki seçenek olarak kişinin 

kendisine yatırım yapması ya da işletmenin çalışanı geliştirecek ve müşteri 

ilişkilerinde memnuniyeti artıracak girişimleri teşvik etmesidir. Her iki durum da 

kısa vadeli planlarında eğitimi karşımıza çıkarmaktadır. Bunun insana yatırım 

olduğu ve maliyeti bulunduğu ortadadır. Elbette, temel eğitim düzeyinde ve 

yükseköğretimde turizm ve iletişim alanında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 

yürütülmesi, sektördeki istihdam politikasını etkileyeceğinden; yukarıda 

bahsedilen eğitim planlamasının hem kişi hem de işletme açısından kolaylaşacağı 

ortadadır. Etkili iletişim, aynı zamanda empati gerektirmektedir. Bunun için 

kişinin aile ve temel eğitim hayatından itibaren; iletişimde güven ve karşı tarafın 

durumunu, isteklerini ve beklentilerini ön yargısız şekilde anlayabilecek şekilde 

yetişmesi gerekir.  

Bu genel çerçeve etkili iletişimin, hangi sektör olursa olsun, önemini 

artırmaktadır. Kişi, dünya ile önce kendi içinde sonra dış dünya ile iletişim 

kurarak anlamaya ve algılamaya çalışır. Hizmet sektörü gibi insan ilişkileri ile 

kişiler arası iletişimin belirleyici olduğu bir alanda empati kanallarını 

geliştirmemek ya da bu alandaki yetkinliğini artırmamak söz konusu olamaz. 

Dolayısıyla empati kurmak; buna yönelik eylemsel tutum ve davranışlar 
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geliştirmek, turizm işletmeleri ve çalışanları açısından etkili iletişimde 

vazgeçilmez bir husustur. Toplumsal kültür, yaşayışı ve iktisadi hayatın 

dinamikleri ile kurallarını belirlemektedir. Bu noktada tarihsel süreç içindeki 

edinimler, toplumun içinde bulunduğu şartlar ve kişisel beklentiler, bireyin 

anlayış, hoşgörü ve önyargı gibi insanı kavramlara bakışı şekillendirmektedir. Bu 

noktada sektörde çalışan kişilerin tutum ve davranışları, misafir/müşteri 

ilişkilerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde; profesyonelliğin getirdiği 

asgari şartlar ölçüsünde olmalıdır. Kişisel yaklaşımların; toplum içinde edinilmiş 

rollerin veya alışkanlıkların, etkili iletişim sürecinde yer alması risklidir. 

Özellikle turistlere yönelik hizmet sunan işletmeler için çalışanların ayrıştırıcı, 

rahatsız edici veya dikkat çekici davranışlarda bulunması, iletişimin etkili olması 

açasından dezavantaj oluşturacaktır.  

Bu yüzden çalışanların bu alandaki becerilerini geliştirirken; mesleki 

yetkinlik kazandırmanın yanı sıra iletişimin odak noktasını bozacak kişisel 

faktörlerin ön plana çıkmasının önüne geçilmelidir. Etkili iletişim becerileri 

bağlamında; kurum içi oryantasyon veya intibak eğitimlerinde ve kişisel gelişim 

sürecinde, doğru kelimelerin kullanımı, hizmete ilişkin iş/işlemlerin açık şekilde 

anlatılması, beden dilinin etkili şekilde kullanılması, hitabın, seslenmenin ve ses 

tonunun ölçülü ve kontrollü olması gibi konu başlıklarına mutlak suretle yer 

verilmelidir.  

Turizm sektöründe çalışanların eleştiriye ve yeniliğe açık olması; sektörün 

dinamiklerini ve gelişimini yakından takip etmesi; iletişim teknolojileri 

konusunda yetkin olması, insan ilişkilerini zenginleştirecek eğitimlere dahil 

olması gerekmektedir.  Bu noktada sektör temsilcilerinin ve bu alandaki meslek 

örgütlerinin sektörde çalışan kişilerin etkili iletişim becerilerini geliştirecek 

çalışmalara öncelik vermesi önem taşımaktadır. Uluslararası diyalog ve kültürler 

arası sosyal etkileşim mecrası da olan bu alanda çalışanların iletişim 

yetkinliklerini geliştirecek projelerin üretilmesi, ekonomik anlamda ciddi 

kazanımlar sağlayacağını ön görmek mümkündür. Bunun için yerel, bölgesel ve 

ulusal düzeyde planlamalar yapılmalı; sektör temsilcilerinin, üniversitelerin, 

meslek örgütlerinin ve kamu kurumlarının katılımıyla turizmde çalışanların etkili 

iletişim becerilerini geliştirecek hazırlıklar gerçekleştirilmelidir.  
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DOĞU/BATI MÜZİKLERİ ARASINDAKİ AŞILMAZ DUVARLARA 

DAİR 

Ahmet YÜRÜR 

ÖZET 

Eski İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması çabaları ilerledikçe, Asya 

müziğini derinliğiyle anlayabilmeyi arzu eden müzikseverler de çoğalmaktadır. 

Asya yaşam ve kültürünü gerçekten temsil eden değerler ve kavramlar 

aradığımızda, Taoizm ve Budizm, gibi büyük yaygınlığı olan manevi gelenekler 

bize yol gösterebilir. Birçok ileri gelen kompozitör yaratıcılıklarına yön veren 

kavramları bu geleneklerde bulduklarını söylemektedirler. Asya müziğinin başta 

gelen öğesi “zamandır.” Müzik yapıları lineer hedefleri olan mimarî anıtları 

değildir. Bu müzikler zigzag bir zaman modeline sahiptirler—kum saati 

örneğinde olduğu gibi. Bu zaman’ın yönü belirgin değildir--dökülen suyun önüne 

çıkan her yöne doğru akabildiği gibi. Zamanın bu özelliğine akışkanlık denir.  

Zamanın hızı ve yönü bir andan öbürüne değişebilir, yana, ileri-geri gidebilir; 

buna yuğurulabilirlik denir. Zamanın hiçbir boyutunu tasfiye etmemek gerekir, 

zigzag model sayesinde sağlanan iç-zaman bu boyutları oluşturarak üç-

boyutluluğu oluşturur. İç-zaman çok sayıdaki metod ve tekniğin kullanımıyla 

güçlendirilebilir, buna da adetlere uygunluk denir. (Huang, 1981) 

Anahtar sözcükler: zaman, iç-zaman, zig zag zaman, Isang Yun, Taoism, 

Budizm, kuantum, akışkanlık, yoğurulabilirlik, üç boyutluluk, adetlere uygunluk, 

Asya müziği 

ABOUT THE IMPASSIBLE WALLS SEPARATING EASTERN AND 

WESTERN MUSICS 

ABSTRACT 

As East and West are in a process of rapprochement in technology and 

economics, it is time we stop referring to Asian music as “strange” and make 

an effort to become literate about some basic concepts of mainstream global 

culture. In culture, a rapprochement does not allow concepts and values to be 

mechanically translated; thus, a way to penetrate the sense of music culture in 

Asia would be to appropriate it through the premises of a very widespread 

spiritual teaching of the East, i.e., Taoism. Many prominent contemporary 

composers have made it known that Taoism and Buddhism have guided their 

inspiration in their creative careers.The main element in Asian music is time. 

Music structures are not architectural monuments with a linear aim—their 

music is based on a zigzag time pattern that can be visualized as an hour-glass. 

Their time is not one with a clearly-defined direction; it is comparable to the 
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multi-directional trajectory of flowing water or, fluidity. Time can run at 

varying paces, sideways, back-and-forth, etc.: plasticity. Time is never left 

devoid of any of its dimensions. It has to be provided with internal-time thanks 

to the zigzag pattern: sculpturality. Internal time can be enhanced through the 

use of an arsenal of devices and techniques: conventionality (Huang, 1981). 

Key words: Time, internal time, zigzag time, Isang Yun, Taoism, Buddhism, 

quantum, fluidity, plasticity, conventionality, sculpturality, Asian music 

 

Giriş 

Pasifik havzası, hem beşbin yıllık sosyal geçmişindeki kültür hazineleri, 

hem de, 20-21.yy’larda kazandığı kalkınma momentum’uyla, yeryüzünün başat 

gücü haline gelmiştir. Pasifik havzasında bu gücün öncülüğünde oluşan 

dinamizm, teknoloji ve sosyal bilimler alanlarındaki varlığıyla ve ticaretteki 

başarılarıyla, ABD/AB uygarlığının tek-kutuplu üstünlüğüne alternatifler sunan 

bir düzeye ulaşmıştır. Orta çağ’da “İpek Yolu” diye bilinen ve geçmişte Asya 

bozkırlarını aşıp, Avrupa pazarlarına üstün kaliteli mallar arz etmiş olan, büyük 

iletişim ağını anımsatacak bir ürün transferi modelini yeniden canlandırma 

arzusu, küreselleşme çağında, hem Doğu’nun, hem de Batı’nın ortak gündemidir. 

Bu konuda uygulanan “One Belt-One Road (kısaca, OBOR)” projesi yüzyılın en 

büyük yatırımıdır.  

Yeni Çağ döneminde, İpek Yolu’nun Batı müziği tarihine kazandırmış 

olduğu en büyük değer opera geleneğidir. Asya kültürlerinde çok köklü bir sanat 

dalı olan “opera” türü kervanlarla gelen italyan tacirlerin hayranlığını uyandırmış, 

bu sürecin sonunda, 17.yy’daVenedik’teki zenginlerin konaklarında, ilk operalar 

sahnelenmeğe başlamıştı.  

Çin operası’ndan esinlenmiş olan bu yeni sanat, Çin’deki örneğin basit bir 

taklidi olmaktan uzaktı. “Armoni” denilen, 14.yy’dan beri kontrpuan sanatının 

bir şubesi olarak eserlerde görülmekte olan, müzik anlayışı, opera müziğinin 

yaygınlaştığı yıllarda artık büyük önem kazanmış, kontrpuan’ı ikincil öğe haline 

getirmişti. “Armonik fonksiyon’ların uzaması” adı verilen yeni tekniğin 

kullanımıyla, dramatik süreçlerin uzun süre ayakta tutulması, müzikle 

desteklenmesi sağlanmaktaydı.  

O çağa dek kompozitörlerin kullanmaktan kaçındıkları “kontrast,” 

“çatışma,” gibi öğeler, orkestra çalgılarının birer dramatik kişi gibi derinlikli, 

içerik sahibi, özgün mesajlar veren, bir yolla kullanılması sayesinde, müziğin çok 

etkileyici özellikleri arasına yerleştiler. Çalgıların eşleştirilmesi, dramatik 

gruplaşmalarda yer almaları, opera sanatının müziğe kazandırdığı değerlerdendir.  

Çoğu batı müziği eseri, giderek karmaşıklaşan süreçlerin “en karmaşık” 

noktaya erdikleri, bir “bitiş”e varma çabasına hizmet eder— “bitiş’i amaçlayan 
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(end-oriented)” yani “lineer (doğrusal)” bir yapıda oldukları söylenebilir. Böyle 

bir özellik parçanın bitiminde seyircinin alkışlamasını sağlar, ama, çoğu örnekte, 

tutarlı bir içeriğe sahip yapılar oluşturulmasına engeldir. 

İşte, 17.yy’dan bu yana, Batı müziğinin “yıldız öğesi” olan armoni Batı 

kültürünün dünyaya ihraç ettiği önemli bir kültür ürünü haline gelmiştir- 

senfoni’lerden rock müziğine kadar yayılan türler… Uzayan fonksiyonel 

armonilerin oluşturduğu bir “dikey” eksen ile, onu dik açıyla kesen, adına 

“melodi” denilen “yatay” eksenden oluşan, bir parametre… Herhangi bir batı 

müziği eseri, yapısal anlamda, bu katı “dikey-yatay çerçevesi” üzerine 

kurulmuştur.  

Doğu’nun Müzik Kültürlerinin Ayırd Edici Özellikleri 

“Dikey ile yatay” karşıtlığı mimarî sanatının aslî öğesidir. Yüzyıllar 

boyunca, Batı müziği mimarî doktrinlerin öncülüğünden yararlanmış, mimarî’nin 

doğasındaki “mekân” ağırlıklı estetik duyuşunu baş tacı etmiştir. Oysa, müziğin 

doğası “zaman”dır. Mimarî yapıların belkemiği olan dikey sütunlara, müzikte 

gereksinme yoktur. Müzik, demir, çelik, gibi, dokusunu ayakta tutacak destekler 

olmadan da var olur. 20.yy’da, müzik için, mimarî’nin “meşru” kıldığı yolların 

dışında yollar aranırken, çin müziğindeki “akışkanlık (fluidity)” kavramı yeni 

ufuklar açmıştır. 

Lineer zaman değil, zigzaglı zaman 

Çağdaş müzik kültürümüzün oluşumunda, Asya-Pasifik havzasının 

geleneksel müzik kültürlerini tanımanın, izlemenin, tartışmanın, katkısı olacağı 

görülüyor. Anadolu Selçukluları’nın halefi olan ortodoks Doğu Roma’nın katolik 

Batı Roma’dan kopuşu sürecine baktığımızda—bu kopuş pek “rakip 

hanedanların kutuplaşması” sürecine benzemiyor! Bizans, Asya-tipi bir hristiyan 

kültürü olduğu için, Avrupa’dan koptu. Anadolu kültürü de keza, “armoni-

temelli” müzik duyarlılığını yabancı bir duyarlılık gibi konuk etti.  

“Armoni” katmanlı bir varoluş türüne sahiptir. Bir armoniyi “do akoru,” 

“re akoru,” diye, üzerine kurulu olduğu “kök ses” ile adlandırırız. Batılı müzik 

teorileri “aşağıdan yukarı doğru” bir kavramlaştırmaya yöneliktir.   “Armoninin 

kök sesi daha yavaş devinirken, üçlüsü yükselir, yedilisi inici olmalıdır, vb…”  

Asya kültürleri ise gerek nota gruplarını gerekse her türlü öğeyi, “ortadan-

çevreye” kavramlaştırırlar. Bunun ilk akla gelecek örneği, bağlamamızın 

“çöğür” düzeninde, tellerin sıralanışıdır— “çöğür” sözcüğü göktürk 

kültüründen mi alınmıştır? (Goguryeo, İÖ. 37-İS. 668) 

Gerek Batı’da gerekse Asya’da, İlkçağ ve Orta çağ bilimsel düşünüşünün 

evrensel metodolojisi olan, element’ler üzerine kurulu bir kozmolojiyi tanıyoruz. 

Batı’da “dört element” esasına dayanılırken, Asya’da beş element 

kullanılmaktaydı. Örneğin, Batı biliminde yönleri tanımlamak için “Doğu-Batı-
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Kuzey-Güney”den oluşan dörtlü bir şema kullanılırken, Asya’da, bir de “merkez 

yönü”nün eklenmesiyle, beşli bir şema kullanılmaktaydı. 

Sun Tzu’nun (İ.Ö.7.yy.), ünlü Savaş Sanatı adlı eserinde “müzik nasıl beş 

notayla yapılıyorsa, görsel sanatlar beş esas renk üzerine, aşçılık  ta beş ana tat 

üzerine kuruludur.” görüşü dile getirilir. Kore’deki Goguryeo (yani, Doğu 

Göktürk) devletinde, toplumun yapısı dört kast arasında pay edilmişti. Bunların 

ortasında da, beşinci öğe olarak, “imparator hanedanı” yer almaktaydı. Bu dört 

kastın simgeleri olan bazı efsanevî hayvanlar vardı.  

Doğuda, çungriong (mavi ejder),      soylular kastı    

Batıda, baek-ho (ak kaplan),         bilgeler kastı  

Güneyde, cucak (kızıl huma kuşu),        çiftçiler, çalışanlar kastı 

Kuzeyde, hyunmu (kara kaplumbağa, yılan-kuyruklu olabilir), tüccarlar kastı 

   

Ordunun savaştaki mevzilenmesi de gene beş öğeden oluşan bir yapıya 

sahipti. Şehircilik geleneğini yöneten ilkeler ise, gene beşli şemayı 

yansıtmaktaydı. Kral mahallesi ortada idi ve dört kastın mahalleleri onu 

çevrelemekteydi. Simya bilimindeki bu beşli metodolojinin çekirdeğini oluşturan 

“Orta” elementinin taşıdığı karakter “durağanlık” idi. 

Beş toplumsal element’in karakterleri “zaman”ın kendilerine özgü 

yorumlanışlarını, estetik değerlendirilmelerini, anlatmaktadır. Kavramların 

incelenmesinde, bunların çağdaş müziğin çeşitli kavramları ile ne denli iç içe 

olduklarını gözleyebiliriz. 

Çin operasının dört kavramı şunlardır: 

“Akışkanlık (fluidity),”  

“Yoğurulabilirlik (plasticity),”  

“Üç-boyutluluk (sculpturality),”  

“Âdetlere bağlılık (conventionality).” (Huang, 1981) 

1. Akışkanlık ve simetriler 

“Akışkanlık’ (fluidity)”tan kastedilen,  Zaman’ın yönü’nün çoğulcu 

anlayışıdır: zaman, akan  suyun her yöne yönelebilişi gibi, nereye yöneleceğinde 

özgürdür. İki eylem arasında, zaman kısaca duraklayabilir. Ya da zaman 

donabilir—böylece zamanın akıcılığı “lineer” olmaktan çıkıp, bir “iç zaman” 

kazanır. Çağdaş müziğin zaman’a ilişkin kavramları arasında da “simetriler 

(pallendromi)” ağırlıklı bir yer tutar. Bu pratikte, “akışkanlık” kavramının etkisi 

görülmektedir. Çin estetiği’nin “akışkanlık” yoluyla elde ettiği, “simetrilerden 

oluşan yapı,” dramanın derinlemesine yayılmasını, “yatay-dikey parametresi” 

içinde hapsolmamasını, mekanik bir lineerliğe teslim olmamasını sağlar. Dört 
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elementin yanında, bir de” orta” elementinin bulunmasıyla, simetrilerin 

kurulmasının mümkün hale geldiğini, bunun da akışkanlığa katkıda bulunduğunu 

anlıyoruz. 

2. Yoğurulabilirlik ve öykü-içinde-öykü  

“Yoğurulabilirlik (plasticity)” denince, zamanın hızı ve yönü 

anlaşılmaktadır. Asya müziğinde, zaman “yoğurulabilir” bir öğedir. Bir sanat 

eserinde, zaman bazen gürleşerek, bazen de zayıflayarak akabilir. Sık-sık, zaman 

geleceğe, ya da geçmişe, sıçrayabilir. Değişik zaman ve mekanlara ait olaylar eş-

zamanlı olarak sunulabilir. Bu özellik örneğin, “öykü-içinde-öykü” tekniğinin 

kullanımında ortaya çıkar. Antik Yunan estetiğinin temel ilkesi olan “üç birlik” 

(zaman birliği-konu birliği-mekân birliği) kuralının tam tersi Asya kültüründe 

geçerlidir. “Göndermeler” yapılarak, eser baştakinden görünüşte bağımsız 

konularda, yerlerde ve mekânlarda cereyan etmeğe başlar. 

3. Üç boyutluluk ve iç-zaman 

“Üç boyutluluk, (sculpturality)” kültürel söylemde yer alan karakterlerin 

iç-zaman’larının (yani, kendilerine özgü varoluş özelliklerinin) canlı dramatik 

yapılar ile yaşama geçirilmesini içerir. Tersine, eğer yapı, teknik nedenler 

yüzünden, “iç-zaman” öğelerinden arındırılmışsa, söylem iki-boyutlu kalabilir— 

bir çerçevenin içine hapsolmuş resimler gibi…  

Geleneksel çin tiyatrosundaki karakterlerin, gerçek dünyadaki gibi, üç 

boyutlu olmaları istenir. İcracı, “üç-boyutlu” olduğunu düşündürecek biçimde, 

izleyicilerinin gündelik yaşamı ile, gönderme yaptığı kurgulanmış zaman 

arasındaki bir noktada, bir simetri ekseni oluşturur. 

Asya sanatında, “zaman” kavramı, bir continuum içinde “mükemmel bir 

bitiş”e doğru ilerlemez. O sanat anlayışında, “iç-zaman”, bir kum-saatinin sürekli 

başaşağı edilen varoluşu gibi, tekrar-tekrar, sonsuz bir nitelik-değişimi içinde 

ortaya çıkan ve öznel öğeler tarafından belirlenen bir yapıya sahiptir. Bu tür 

süreçlerin seyri zigzag-modelli bir harekettir.  

4. Adetlere bağlılık ve süslemeler  

“Adetlere bağlılık (conventionality)” ilkesiyle kastedilen, müziğin 

kimliğini rasyonel kavramlarla, ya da mimarî biçimlerle, ifade etmek yerine, “bir 

müzik eserinin süslemelerden ibaret olduğu” yolundaki, dolaysız olarak 

benimsenen bir öznel tavırdır.  Gündelik yaşamın, gözümüze göründüğü biçimde, 

aynen, kopyalanması hoşa gitmeyen, hatta rahatsız edici bulunan bir yoldur. 

Sanatçının gündelik gerçeği işleyerek sunması beklenir, çünkü sanat eseri gerçek 

yaşam değildir. Bu amaçla, Çin tiyatrosunda, “zaman ve mekânın sınırlılığı”nı 

kıracak, zigzag zaman’ı başlatacak, bir dizi âdetler oluşturulmuştur. Böylece, 

yaşam daha özgür, daha derinliğe sahip, görünür. (Huang, 1981:15)  
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Doğu Felsefesi ve Taoculuk 

Kim Seokyung’un Doktora tezinde (2003), Asyalı kompozitör Isang 

Yun’un taşıdığı Budizm ve Taoizm inançlarının yaratıcılığına olan etkisi 

konusunda araştırmalar yer almıştır. 1960larda, Darmstadt’daki yeni müzik 

toplantılarından etkilenen ve meslek yaşamının önemli bir bölümünü 

Almanya’da geçiren bu koreli kompozitör 17 Eylül 1917’de Duk San’da doğdu. 

San Cheun Gun’da ve (şimdiki adı Chung Mu olan) Tongyong’da yaşadı. 

Berlin’de, 3 Kasım 1995’te öldü. Doğu müziğinin ileri gelen kompozitörü, Isang 

Yun, alıntılanan metinlerinden belli olduğu gibi, Taocu felsefeye çok değer 

vermekteydi: Taocu ve Budist mistik düşünüşünün etkisi altında büyüdüm. 

Örneğin, “karanlık olmadan aydınlık, kadın olmadan erkek, eski olmadan yenilik 

olmayacağı gibi. Doğu felsefeleri hakkında yazılmış olan çağdaş kitapları 

okuyarak, bu düşünüşün o çağdaş yazarlara ilham ettiği deneyimlere aşina oldum. 

Bu sürecin müziğim üzerinde derin etkileri vardır. Eserlerimin yüzde 

yetmişinden fazlası Taoculuk ya da Budizm temellidir ya da o kültürler 

bağlamındaki efsanelerle ilişkilidir...” (Kim, 2003:12) 

Taoculuk içinde karşılaştığı teoriler Yun’un esin kaynağı olmuştur. 

“Yang” ve “Yin” Taoculuk içinde birlikte var olan karşıt kavramlardır ve, 

ayrılmaz bir biçimde, birlikte varolurlar. Evren bir enerji üretir. Bu enerjinin bir 

bölüğü, gökyüzü, toprak ve güneş’i var eden “Yang ruhu”nu, oluşturur. Öbür 

bölüğü olan “Yin ruhu” ise, “ay” kavramında yoğunlaşmıştır. Evrendeki tüm 

yaratılmışlar Yin ve Yang'ın dengesi sayesinde var olurlar. Yang eril, sert, ve 

hareketli özellikleri, Yin ise dişi, yumuşak ve durağan özellikleri temsil eder. 

(Yin ve Yang'ın sembolü olan Tajitu simgesi ilişiktedir.). Yun, eserlerinde, Yin 

ve Yang arasındaki dengeyi betimlemek için “makrokozmos içinde 

mikrokozmos” tekniğini, bazen de “durağanlık içinde “ani hareket”i 

uygulamıştır. Bu iki karşıt güç yan yana yerleşerek dengeyi yaratırlar.  

Yang Cheng Fu Tai Chi Chuan, 

http://www.yangchengfu.org/yin_yang_symbol.html . Yoon-

Taek Chang (1998), Taoculuk’un, “Parça bütündür; bütün de 

parçadır” teorisinin Isang Yun’un çalışmalarına yön verdiğini 

ileri sürmektedir. (Chang, 1998) 

Robert Provine’a göre (2001), Taoculuğun içeriğini büyük ölçüde 

oluşturan Doğu felsefesi Yun’un müziğinin önemli bir yönüdür: 

Taoculuk hayatın a) birey ve doğa, b) insanın aklı ve fiziksel benlikleri, c) 

canlılık ve yaratıcılık, temelindeki konularını tanımlar.  

Jeaneane Fowler (2005) “Tao” sözcüğünü araştırmıştır:  

“Tao” terimi “bir yol, bir patika” anlamında çevrilebilir; Tao dengede 

olduğu zaman, mükemmel mutluluğu bulmak mümkün olabilir. (Fowler, 

2005:106-107). Çin felsefesi uzmanı Wing-Tsit Chan (1963) Tao’culuğun temel 

http://www.yangchengfu.org/yin_yang_symbol.html
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düşünüşünü şöyle özetlemiştir: Tao, her varlığı kendiyle aynı bağlam içinde 

gören ve onlarla aynı küre ve aynı doğa içinde işleyen bir “öz dönüşüm 

süreci”dir.  “Değişim” temel temadır, ancak o hiçbir zaman değişmez ve böylece 

tek olur." (Chan, 1963:260-263) 

Orta çağ Asya toplumlarındaki yaygın manevî ve estetik kavramların, 

21.yy’da Batı’daki bir grup seçkin entelektüelin yenilikçi sanatında, yeniden 

benimsenmesi dikkat çekicidir. Bu yeniden doğuşta, belki de, Nils Bohr’un, 

formel rasyonalizme bir alternatif olarak, 1950lerde dünyaya tanıttığı, kuantum 

tipi düşünüşü kullanmağa girişen, bir öncü çevrenin rolü olabilir. Felsefe ve bilim 

metodlarını sarsan “quantum” teorisi müzikte de etkisini göstermekte 

gecikmemiştir.  

Gerçi, müziğin “notalar ve ritimler” konusunda yeni metodlar kullanması 

büyük bir atılım idi, ama Kuantum teorisinin “zaman” konusunda modernizm’in 

tersine bir anlayış sunmasıyla, müzik sanatı kendini büyük maceraların eşiğinde 

buldu. Zaman’ın kavramsallaştırılması Newton’cu fizikte mekanik bir yolla 

yapılmaktaydı. Yeni anlayışta ise, müzik olgusunun birçok yönü “iç zaman” 

tarafından belirleniyordu: 

Yeni müziğin Asya müziğine benzemesi süreci 

Batılı müzisyenlerin çoğunluğu, günümüzde, Asya müziğinin değerlerine 

uyan davranışları benimsemektedirler. Doğu/Batı müzikleri arasındaki duvarın 

aşılmazlığı, bugün, daha azdır.  

Müzisyenler “lineer (doğrusal) zaman”ın boyunduruğundan, böylece, 

kurtulmaktaydılar. Örneğin, bu tür bir birlikte çalma etkinliğinde, orkestra şefinin 

diktatörlüğü gereksiz olmaktaydı. Müzik parçalarının kimliğini belirlemede 

“form” tahlilinden yararlanılması gereği ortadan kalkmıştı—kimliği “doku” ve 

“yapı”nın tahlili ortaya koyuyordu. Ölçü çizgisi ve “kuvvetli vuruş” kavramının 

kullanımı eski önemini yitirmişti. Tema kullanımından vazgeçilmiş, “a-tematik” 

müzik yazısı yaygınlaşmıştı. 

Çoğunlukla, yeni müzik eserlerinin başından sonuna, bir tek müzik 

düşüncesinin büyük ölçekli çeşitlemelerini içeren “kum saat’ine benzer bir süreç 

mevcut oluyordu. Böyle olunca, eski dönemde çok önemli olan “gelişme 

(development)” bölmelerinin yazılması terk edildi. Bir yapıtın sonunda, ağırlıklı 

bir yazıyla “bitiş” etkisi yaratılması rahatsız edici olmağa başladı. “Sona yönelişli 

(end-oriented)” müzik yapılarında, anlatımın “ikna edici” gücü pekiştirilirken, 

macera duygusu yitirilmekteydi. Yeni müzik yapıları ise “sürece yönelik 

(process-oriented)” niteliktedirler. Ağırlıklı, görkemli, bir son’a sahip olma 

kaygıları yoktur. (İşler, 2000:10-). Gazi Mağusa,18 Temmuz, 2017 
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İNSUYU MAĞARASINDAN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN 

EKSTRASELÜLER ENZİMATİK AKTİVİTELERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Nermin SARIGÜL 

ÖZET 

Mağaralar genellikle yüksek nem, sabit ve düşük sıcaklık, düşük besin ve 

enerji girişi ile aşırı ortam olarak kabul edilir. Mağaraların uç özellikleri biyoloji, 

kimya, jeoloji ve astronomi gibi farklı disiplinlerde çalışan araştırmacıların 

ilgisini çekmektedir. Türkiye'de yaklaşık 40.000 mağara bulunmasına rağmen bu 

mağaralarda mikrobiyoloji konusunda çok sınırlı çalışmalar yapılmıştır. İzole 

mağara ortamlarından elde edilen ve mikroorganizmalar arasındaki rekabet 

nedeniyle üretilen antimikrobiyal maddelerin ve enzimlerin keşfi önemli çalışma 

konularından biri olmuştur. Bu çalışmada hücre dışı aktivitelerini değerlendirmek 

amacıyla İnsuyu Mağarası'ndan bakteri suşlarının izolasyonu yapılmıştır. 75 izole 

suş, lipaz, proteaz, amilaz, katalaz, jelatinaz ve üreaz üretimi için taranmıştır. 75 

suşun %39'unun lipolitik aktiviteye, %36'sının proteaz aktivitesine, %36'sının 

amilaz aktivitesine, %91'inin katalaz aktivitesine, %13'ünün jelatinaz aktivitesine 

ve %45'inin üreaz aktivitesine sahip olduğu belirlenmiştir. Mağaraların önemli 

doğal kaynaklar olduğu ve endüstriyel enzim araştırmaları için yüksek 

potansiyele sahip olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar kelimeler: mağara, mikoorganizma, ekstrasellüler enzimler 

 

DETERMINATION OF EXTRACELLULAR ENZYMATIC 

ACTIVITIES OF BACTERIA ISOLATED FROM INSUYU CAVE 

ABSTRACT 

Caves are generally considered as extreme environment by high 

humidity, constant and low temperature, low nutrient and energy entrance. The 

extreme features of the caves attract the attention of researchers studying in 

different disciplines such as biology, chemistry, geology and astronomy. 

Although there are approximately 40,000 caves in Turkey, very limited studies 

on microbiology have been carried out in these caves. The discovery of 

antimicrobial substances and enzymes obtained from isolated cave 

environments and produced due to the competition between microorganisms 

has been one of the important study subjects. In this study the isolation of 

bacterial strains from İnsuyu Cave was performed with the objective of 

evaluating their extracelluler activities. The 75 isolated strains were screened 

for the production of lipase, protease, amylase, catalase, gelatinase, and urease. 

 
 Dr. Öğretim Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler 

Biyoloji ve Genetik Bölümü, Burdur 



 
 
 
 
 
 
 
Türkbilim Nisan 2022 

 

86 

 

It was determined that 39% of 75 strains had lipolytic activity, 36% had 

protease activity, 36% had amylase activity, 91% had catalase activity, 13% 

had gelatinase and 45% had urease activity. It was concluded that caves are 

important natural resources and have high potential for industrial enzyme 

research. 

Keywords: cave, microorganisms, extracellular enzymes 

 

GİRİŞ 

Mikroorganizmalardan elde edilen enzimler, endüstriyel olarak ilgili çok 

sayıda enzimin önemli bir kaynağıdır (İbrahim, 2008). Mikrobiyal enzimler, bitki 

ve hayvanlardan elde edilen diğer enzimlerden nispeten daha kararlı ve daha 

çeşitlidir (Alves vd., 2014). Mikroorganizmalardan üretilen enzimler fizyolojik, 

fizyokimyasal olarak kolayca kontrol edilebilir, kantitatif üretime sahip olabilir 

ve düşük üretim maliyeti ile ekstrakte edilebilir (İbrahim, 2008, Pandey vd., 

2010). Mikrobiyal enzimlerin endüstriyel kullanımı şu şekilde 

sınıflandırılmaktadır:  

(i) Nihai ürünler olarak enzimler;  

(ii) İşleme yardımcıları olarak enzimler; 

(iii) Yiyecek ve içecek üretimindeki enzimler;  

(iv) Genetik mühendisliğinde enzimler  

(v) Endüstriyel biyokatalizör olarak enzimler (Binod vd., 2013) 

Mikroorganizmalardan elde edilen enzimler çok çeşitli endüstriyel 

uygulamada kullanılmaktadır: Tekstil endüstrisinde enzimler kumaşların 

kalitesini iyileştirebilir; kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde, biyomekanik 

hamurlaştırma ve ağartma işlemlerinde yer alırlar; gıda endüstrisinde şarap ve 

bira gibi içeceklerin üretimi için fermantasyon işlemlerinde kullanılırlar, 

karotenoid ve zeytinyağı gibi maddelerin ekstraksiyonuna katılırlar; deterjan 

endüstrisinde üstün temizleme özelliklerine sahiptirler ayrıca kozmetik, hayvan 

yemi ve tarım endüstrilerinde de kullanılırlar (Tablo 1). 

Son yıllarda enzim terminolojisinde yeni bir terim olarak ortaya çıkan 

“ekstremozimler” ekstrem çevrelerde yaşayan prokaryotlar tarafından üretilen 

enzimleri ifade etmektedir. Bu enzimleri yüksek miktarlarda üreten 

mikroorganizmaların doğadan izole edilmesi için, çeşitli yöntemler kullanılmakta 

ve araştırmacılar yeni mikrobiyal kaynakların keşfine yönelmektedir (Lin vd., 

1998; Eltem, 2004; Petrova vd, 2000). Mağaralar gibi daha az bilinen ortamları 

keşfetmek, mikrobiyal biyoteknolojideki izolasyon ve tarama yaklaşımlarından 

biridir. Mikroorganizmaların metabolik yollarını bu habitatta hayatta kalabilmek 

için uyarlamaları gerektiği düşünülmektedir (Gabriel ve Northup 2013). 
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Mikroorganizmaların alternatif enerji kaynaklarına yönelmeleri gerekir veya az 

miktardaki besinlerin elde edilmesinde gerekli mekanizmaları üretmek için 

birlikte çalışabilirler (Barton, 2007). Ek olarak, besin maddeleri için rekabette 

diğer mikroorganizmaların büyümesini inhibe etmek için antibiyotikler ve 

hidrolitik enzimler gibi maddeleri üretebilirler. Mağara ekosistemi; etanol 

üretimi, biyoteknolojik açıdan önemli enzimler ve antibiyotikler, yeni 

mikroorganizmaların ve biyolojik yan ürünlerin keşfi için önemli fırsatlar 

sağlamaktadır (Nakaew vd., 2009). 

Tablo 1. Endüstriyel açıdan önemli mikrobiyal enzimler, üretici 

mikroorganizmalar ve kullanım alanları 

Enzimin 

Adı 

Endüstriyel 

Kullanım Alanı 

Üretici 

Mikroorganizmalar 

Kaynaklar 

Amilaz Deterjan katkı maddesi 

Tatlandırıcı olarak 

glukoz şurubu eldesi 

Undaki nişastanın 

şekerlere yıkılması ve 

mayanın kullanıma 

hazır olması 

Dokumada nişastanın 

uzaklaştırılması 

Bacillus sp. 

Chryseobacterium sp. 

Streptomyces sp. 

Pseudomonas stutzeri 

Chakraborty 

vd.,2012 

Hasan vd., 2017 

Proteaz Deterjan katkı maddesi 

Biranın 

berraklaştırılması  

Deri Endüstrisi 

Bacillus cereus 

B. licheniformis 

Virgibacillus sp. 

Aspergillus terreus 

A. versicolor 

Beena vd., 2012 

Pathak ve 

Deshmukh, 

2012 

Sinha ve Khare, 

2012 

Lipaz Deterjan katkı maddesi 

Peynir endüstrisi  

Acinetobacter 

calcoaceticus 

Bacillus sp. 

Staphylococcus arlettae 

Wang vd., 2012 

Niyonzima vd., 

2013 

Chauhan vd., 

2013 

Pullulanaz Biracılıkta dekstrinden 

maltoz ve maltotrioz 

eldesi 

Bacillus cereus 

Bacillus halodurans 

Asha vd., 2013 

Waleed vd., 

2015 

Sellülaz Bitkilerden yağ eldesi 

Atıkların parçalanması, 

selüloz liflerinin 

uzaklaştırılması 

Penicillium sp. 

 

 

 

Prasanna vd., 

2016 
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Üreaz Üre ölçümü için teşhis 

kiti olarak 

Alkollü içeceklerde 

Gıdalardaki ağır metal 

iyonlarının tespitinde 

prob olarak 

Kan üresinin 

belirlenmesi için 

hemodiyaliz 

sistemlerinin 

biyosensörlerinde 

Proteus mirabilis, 

Staphylococcus 

saprophyticus 

Helicobacter pylori 

Gatermann vd., 

1989 

Jones vd., 1990 

Eaton vd., 1991 

 

Katalaz İçeceklerinin 

bozulmasının 

engellenmesi 

Gıdalardan 

hidrojenperoksidin 

uzaklaştırılması 

Lateksin kauçuğa 

dönüştürülmesi 

A. niger Gurung vd., 

2013 

Pektinaz Meyve suyunun 

berraklaştırılması 

Bacillus sp. 

A. niger 

Dhital vd., 2013 

Mathur vd., 

2014 

 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Örnekleme: İnsuyu Mağarası, Burdur il sınırları içerisinde, Batı Toros 

Dağlarının iç kısmında yer almaktadır. Coğrafi koordinat sistemine göre, 

300.19’.50”- 300.26’.25” doğu boylamı ile 370.35’.30”- 370.41’.50” kuzey 

enlemleri arasında yaklaşık 70 km2 'lik bir alanı kaplamaktadır. Uzunluğu 597 

metre ve en geniş yeri 80 metre civarındadır. Yatay uzanan mağara birbirine bağlı 

9 boşluktan oluşmaktadır. Mağara içinde karstik yapının zamanla erimesi ve 

aşınması sonucunda meydana gelen sarkıt ve dikitler bulunmaktadır (Taşdelen, 

1993). Çalışma materyalini Burdur ilinde yer alan İnsuyu Mağarası’ndan izole 

edilen alınan toprak, su ve sediment örnekleri oluşturmaktadır. Çalışma 

kapsamında İnsuyu Mağarasının 15 farklı istasyondan, karanlık ve aydınlık 

alanlardan örnekleme yapılmıştır. Örnekleme yapılan alanlar Tablo 2’de 

verilmiştir.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Türkbilim Nisan 2022 

89 

 

        Tablo 2. İnsuyu Mağarası örnekleme istasyonları 

No Örnekleme Noktası Materyal 

1 Büyük Göl/ Karanlık  Toprak 

2 Büyük Göl/ Aydınlık  Toprak 

3 Büyük Göl- Sarkıt / Aydınlık  Su/ Süzüntü 

4 Büyük Göl Tarafı- Mağara Duvarı/ Aydınlık  Toprak 

5 Büyük Göl Tarafı- Mağara Duvarı/ Karanlık  Toprak 

6 Üst Duvar/ Aydınlık  Süzüntü 

7 Yürüyüş Parkuru- Mağara Duvarı/ Aydınlık  Toprak 

8 Ziyaretçi Yolu Üzeri- Tavan/ Aydınlık  Su/Süzüntü 

9 Ziyaretçi Yolu Üzeri- Mağara Duvarı/ 

Aydınlık  

Toprak 

10 Ziyaretçi Yolu Üzeri- Tavan/ Aydınlık Toprak 

11 Ziyaretçi Yolu Kenarı Toprak Alan/ Aydınlık Toprak 

12 Ziyaretçi Yolu Kenarı Toprak Alan/ Karanlık Toprak 

13 Mağara Duvarı/ Karanlık Su/ Süzüntü 

14 Dilek Gölü / Aydınlık Su/ Süzüntü 

15 Mağara Duvarı/ Karanlık  Su/ Süzüntü 

 

Mikroorganizmaların Kültürü ve Saflaştırılması 

1 ml su veya 1 g toprak örneği 9 ml steril %0,9’luk tuzlu su içerisinde 

homojenize edilerek, bir dizi dilüsyon (10-4’e kadar) hazırlanmıştır. Tüm 

örneklerden yayma ekim yöntemiyle 0,1x Nutrient agar, M9 ve R2A besiyeri 

ortamlarına karanlık ve aydınlık ortam koşullarına uygun olarak inoküle 

edilmiştir, 28 0C’ de inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonucunda koloni 

morfolojileri incelenerek karakteristik özellik gösteren koloniler belirlenmiştir.  

Seçilen kolonilerden saf izolat elde etmek amacıyla 0,1 x Nutrient Agar 

ortamına çizgi ekim yapılmış, 28 0C’ de 48-72 saat inkübe edilmiştir. Saflaştırılan 

suşlar 0,1X Nutrient Broth besiyeri ortamına inoküle edilerek 28oC’ de 48 saat 

inkübasyona bırakılmıştır. Üremenin gözlemlendiği saf kültürler -20 C0 sıcaklıkta 

%40 gliserol içeren besiyeri ortamında stok olarak muhafaza edilmiştir.  
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Biyokimyasal Testler 

Gram Boyama 

İzolatların hücre duvarı özelliklerinin belirlenmesi için Gram boyama 

yöntemi kullanılmıştır. Örnekler çizgi ekim yöntemiyle 0,1 x Nutrient Agar 

ortamına inoküle edilmiş 28 0C‘de 48 saat inkübe edilmiştir. Lam üzerine Pasteur 

pipeti ile %0,09 NaCl solüsyonu damlatılmış üreme gösteren kolonilerden öze ile 

alınıp yayılarak kurumaya bırakılmıştır. Tamamen kuruduktan sonra preperat 5 

kez alevden geçirilerek fikse edilmiştir. Fiksasyon işlemi uygulandıktan sonra 

lamlar Kristal Viyolet Solüsyonunda 1 dakika bekletilmiş fazla boyayı 

uzaklaştırmak için su ile yıkanmıştır. Lamlar Gram iyodür solüsyonunda 1 dakika 

bekletilmiş ve su ile yıkanmıştır. Bu işlemden sonra preperata %70 Etanol ile 15 

saniye muamele edilmiş ve tekrar su ile yıkanmıştır. Son aşamada preperat karşıt 

boyama için Safranin solüsyonunda 30 saniye bekletilmiş ve su ile yıkanarak 

fazla boya uzaklaştırılmıştır. Yıkama sonunda lamlar kurutma kağıdı ile 

kurulanmıştır. Mikroskop altında mor renkte görünen bakteriler Gram-pozitif, 

pembe-kırmızı renkte görünen bakteriler de Gram-negatif olarak 

değerlendirilmiştir (Özçelik, 1998).  

Proteaz Testi 

Proteaz testi için %1 kazein ve %2 jelatin içeren Nutrient Agar besiyeri 

ortamı kullanılmıştır. Besiyerine spotlama tekniği ile ekim yapılmış ve örnekler 

28 0C’de 48 saat inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda mikroorganizma 

kültürü etrafında oluşan şeffaf zon görünümü pozitif sonuç olarak 

değerlendirilmiştir (Montville, 1983). 

Katalaz Testi 

0,1 x Nutrient Agar besiyeri ortamına bir öze ucu miktarı örnek alınarak 

boş bir petri kutusuna aktarılmıştır. Örnek üzerine Pasteur pipeti ile %3 H2O2 

(Hidrojen Per Oksit) damlatılmıştır. Gaz çıkışı gözlemlenmesi pozitif sonuç 

olarak kabul edilmiştir (Arda, 2000). 

Lipaz Testi 

Lipaz testi için Tween 80 Agar içeren besiyeri ortamı kullanılmıştır. 

Örnekler spotlama tekniği ile besiyerine inoküle edilmemiş ve 28 0C’ de 48 saat 

inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi sonunda üreyen mikroorganizma kültürü 

etrafında oluşan beyaz çökelek yapıda görünüm lipaz testi için pozitif sonuç 

olarak değerlendirilmiştir (Samad vd., 1989).  

Amilaz Testi 

Amilaz testi için %2 nişasta içeren 0,1x Nutrient Agar besiyeri ortamı 

kullanılmıştır. Aktifleştirilmiş saf kültürden besiyeri ortamına spotlama tekniği 

ile ekim yapılmış ve 28 0C de 48 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi 
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sonunda Agar plakalar üzerine Pasteur pipeti ile yüzeyi kaplayacak miktarda 

İyodin Mordant Solüsyonu damlatılmış ve yaklaşık 1 dakika yayılarak 

bekletilmiştir. Mikroorganizma kültürü etrafında oluşan şeffaf zon görünümü 

amilaz testi için pozitif sonuç kabul edilmiştir (Cappucino ve Sherman, 2007). 

Jelatinaz Testi 

Jelatinaz testi için %10 jelatin içeren 0,1x Nutrient Broth besiyeri ortamı 

kullanılmıştır. Saf kültür besiyeri ortamına inoküle edilmiştir. 28 0C‘de 48 saat 

inkübasyon sonunda örnekler 1 saat +4 0C‘ de buzdolabında bekletilmiştir. Süre 

sonunda tüplerde katılaşma olup olmadığı gözlemlenmiştir. Tüplerde katılaşma 

görülmesi jelatinaz testi için negatif, sıvı görünüm ise pozitif sonuç olarak 

değerlendirilmiştir (Cappucino ve Sherman, 2007).  

Üreaz Testi  

Üreaz testi için Christensen ‘s Urea Agar besiyeri ortamı kullanılmıştır. 

Aktifleştirilmiş saf kültürlerden hazırlanan besiyeri ortamına mikropipet ile ekim 

yapılmış ve 28 0C‘de 48 saat inkübasyon sonunda besiyeri ortamının turuncudan 

kırmızıya döndüğü örnekler için sonuç pozitif olarak kabul edilmiştir 

(Christensen, 1946).  

Bulgular 

Gram Boyama ve Hücre Morfolojisi 

İzole edilen örneklerin inokülasyonu için düşük miktarda besin içeriğine 

sahip 0,1X Nutrient agar, M9 ve R2A besiyeri ortamları tercih edilmiştir. 

İnkübasyon sonunda oluşan koloniler arasından morfolojik verileri aynı olan 

izolatlar çıkarılmış ve çalışma için farklılık gösteren 75 izolat seçilmiştir. Seçilen 

koloniler 0,1x Nutrient agar ortamında saflaştırılmıştır. Saf kültürler 

aktifleştirilerek Gram boyama yöntemi uygulanmıştır. Örneklerin Gram boyama 

özellikleri ve hücre morfolojileri ışık mikroskobu ile incelenmiştir. İncelenen 75 

bakteri izolatının 50‘sinin Gram negatif, 25‘inin Gram pozitif olduğu tespit 

edilmiştir. 

Biyokimyasal Testler 

Çalışma sonucunda kaydedilen bulgular İnsuyu Mağarasından elde edilen 

ve kültürü yapılan bakteri izolatlarından yaklaşık olarak %91‘inin katalaz, 

%36‘sının proteaz ve amilaz, %45‘inin üreaz, %13‘nün jelatinaz ve %39‘unun 

lipaz enzimlerini üretebildiklerini göstermektedir. 
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Tablo 3. Aydınlık ortam izolatlarının Gram boyama, hücre morfolojisi 

özellikleri ve biyokimyasal test sonuçları 

Kod 
Gram 

boyama 

Hücre 

morfolojisi 
Katalaz Üreaz Proteaz Lipaz Amilaz Jelatinaz 

2C Gr (-) kok + - + - - + 

2D Gr(-)  bacil + - - - - - 

2F Gr(+)   kokobacil + - + + + + 

2G-2 Gr(-)  bacil/spiral + + + + - - 

2I Gr(-) bacil/kok B* - - - B - 

2J Gr(+) kok + - - - - - 

2L Gr(+)  streptobacil + - + + - - 

2M-2 Gr (-) kok + B - - - - 

2G-1 Gr(-) Kok + + - + - - 

4B Gr(-)  Kok + - - - - B 

4D Gr(+)  kokobacil - + - - - B 

4E Gr(+) kok + - B + + + 

4F Gr(+)  kok + - + - + - 

4O Gr(+)  kok + + B + - B 

4H Gr(-)  kok + + B B - + 

4M Gr(-)  kok + - - - - + 

6B-1 Gr(-)  bacil + + - + - - 

6D Gr(-)  kok/ bacil + B - - + B 

6I-1 Gr (+)  bacil + + - + - - 

7A Gr (+)  bacil + - - - - - 

7B Gr(-)   bacil - + - + - + 

7C Gr (-)   bacil + - - - - - 

7D-1 Gr (+)  streptobacil + - - - B B 

7J Gr(-)   bacil + - + - - + 

9A Gr(+)   kok  + - + + - + 

9D Gr(-)  kok + - - + - B 

10B Gr (+)                     bacil + - - + - - 

11L Gr(+)  kok  + - B - - - 

11M Gr(+) kok + - - + - B 

12C Gr (+)  kok + - - - + - 

12F Gr (-)  streptobacil + - - - - - 
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12G Gr (+)  uzun bacil + + - - - - 

12M Gr (-)  bacil  + + - - - - 

13A Gr (-)  
sporlu 

streptobacil 
+ + - - B - 

13C-1 Gr (-)  kok + + - + - B 

13G Gr (-)  bacil + - - - - - 

13H Gr (-)  kok + + - - - - 

* Belirlenememiştir. 

Tablo 4. Karanlık ortam izolatlarının Gr boyama, hücre morfolojisi 

özellikleri ve biyokimyasal test sonuçları 

Suş 

kodu 

Gram 

boyama 

Hücre  

morfolojisi 
Katalaz Üreaz Proteaz Lipaz Amilaz Jelatinaz 

K-1A Gr (+)  Kok + - - - + B 

K-1C Gr (+)  streptobasil + - + - + - 

K-1E Gr (+)  basil + - - + + - 

K-2A Gr (+) kok + + + + + + 

K-2B Gr (-) kok + - + - + - 

K-2E Gr (+) kok - - - + + B 

K-2G Gr (-)  kokobacil - - - - + - 

K-2H Gr (-)  bacil - - - + + - 

K-2I Gr (-) kok + + + + + + 

K-2J Gr(-)  bacil + - - - + B 

K-2N Gr (-)  bacil + + + - + - 

K-4B Gr(+)  kok - - + - - - 

K-4C Gr(-)  kok + - - - - - 

K-4E Gr (-)  kok + B B B B B 

K-4G Gr(-)  kok + - - - - - 

K-4H Gr(-)  kok + B B B B B 

K-4F Gr(-)  kok + - + + + B 

K-7B Gr (-)  bacil + - + -  - 

K-7K Gr (+)  bacil + - - - + - 

K-9M Gr(-)  kok + - - + + B 

K-11A Gr(-)  kok + - - - + B 

K-11D Gr(-)  kok/bacil + - - - + B 

K-11G Gr(-)  bacil + - - - + B 
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K-12E Gr(-)  kok + - + B B B 

K-13B Gr(-)  bacil + + + + + - 

K-13J Gr(-)  bacil B B B B B B 

K-13I Gr(-)  bacil B B B B B B 

K-15A Gr(-)  bacil/streptobacil + + + - - - 

K-15C Gr (-)  bacil + + - + - - 

K-15F Gr(-)  kok + - - + - B 

K-15G Gr(-)  kok + B - B B B 

 

TARTIŞMA 

Henüz keşfedilmemiş yeni mikroorganizmaların araştırılması amacıyla 

dünya çapında mağaralar üzerine yapılan çalışmalar artmaktadır. Bu çalışmalar 

çevrenin mikrobiyal çeşitliliğini sunmakla birlikte biyoteknolojik açıdan önemli 

olabilecek bakterileri izole etmeyi ve karakterize etmeyi de amaçlamaktadır. Bu 

amaçla çalışmamız İnsuyu Mağarasından izole edilen toplam 75 bakteri izolatı 

ile yürütülmüştür. Gr boyama yöntemi sonucunda incelenen 75 bakteri izolatının 

50‘sinin Gr negatif, 25‘inin Gr pozitif olduğu tespit edilmiştir. Her örnek için 

katalaz, lipaz, proteaz, amilaz, üreaz ve jelatinaz testleri yapılmıştır. İzolatların 

yaklaşık olarak %91‘inin katalaz, %36‘sının proteaz ve amilaz, %45‘inin üreaz, 

%13‘nün jelatinaz ve %39‘unun lipaz enzimlerini üretebildiklerini ortaya 

koyulmuştur. 

Tomova vd. tarafından Bulgaristan’ da yapılan çalışmada Magura 

Mağarası'ndan izole edilen aerobik heterotrofik bakterilerin çeşitliliği ve 

biyosentetik potansiyeli araştırılmıştır. Çalışma sonucunda 46 izolatın % 81 inin 

Gr negatif olduğu, izolatların enzim üretiminin proteaz (% 87), ksantan liyaz (% 

64), lipaz (% 40), β-glikozidaz (% 40) ve fitaz (% 21) olduğu kaydedilmiştir 

(Tomova vd.,2013). Çalışmamızda da izolatların çoğunu Gr negatif bakteriler 

oluşturduğu ve izolatların yaklaşık %39’unun lipaz testi için pozitif sonuç verdiği 

görülmüştür. 

Mersin’ de bulunan Gilindire Mağarasında yürütülen çalışmada 30 izolatın 

biyokimyasal karakterizasyonu incelenmiştir. Her numune için katalaz, amilaz ve 

üreaz testleri yapılmıştır. İzolatların biyokimyasal testleri 4 izolat dışında tüm 

izolatların katalaz pozitif olduğunu göstermiştir. İzolatların tamamı arasından 13 

izolat üreaz testi için, 17 izolat amilaz testi için negatif sonuç vermiştir (Atakav 

ve Aydın, 2020). Çalışmamızda da en yüksek pozitif sonuç katalaz testinde, 

izolatların yaklaşık yarısına yakın pozitif sonuç üreaz testinde elde edilmiştir. 

Katalaz enzimi aerobik solunumun bir yan ürünü olarak üretilen hidrojen 

peroksitin parçalanmasında önemli oynamaktadır. Bu nedenle hücreyi oksidatif 
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strese karşı korumaktadır ve çoğu organizmada bulunan yaygın bir enzim olduğu 

bilinmektedir (Beers ve Sizer, 1952).  

Ülkemizde yapılan bir başka çalışmada ise Alanya’ da yer alan Kadıini 

Mağarasından izole edilen bakterilerin enzim profili ve antimikrobiyal aktivitesi 

araştırılmıştır. Çalışma sonuçları izolatların yüksek proteolitik aktiviteye sahip 

olduğunu göstermiştir (Güngör vd., 2020). 

2016’ da Sarawak’ ta yapılan bir çalışmada karstik mağaralardan izole 

edilen üreolitik bakterilerin karakterizasyonu ve endüstriyel kullanım için 

verimliliği incelenmiştir. Çalışma bulguları izole edilen üreolitik bakterilerin 

biyokimya uygulamaları için alternatif mikrobiyal olarak indüklenmiş kalsit 

çökelmesi (MICP) ajanları olarak kullanılma potansiyeline sahip olduğunu 

göstermiştir (Omoregie, 2016).  

Çalışmamızda izolatların en düşük enzim aktivitesi jelatinaz (%13) enzimi 

için tespit edilmiştir. Jelatinin hayvansal kaynaklı bir protein olması nedeniyle 

mağaradan izole edilen mikroorganizmaların jelatinaz üretmemesi beklenen bir 

sonuçtur.  

Sonuç olarak; araştırma bulguları İnsuyu Mağarasından izole edilen 

bakteri izolatlarının endüstriyel açıdan önemli kaynaklar olabileceğini 

göstermektedir. Bu izolatların ileri çalışmalar ve endüstriyel uygulamalar için 

biyoteknolojik potansiyele sahip oldukları düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Türkbilim Nisan 2022 

 

96 

 

KAYNAKLAR 

1. Alves, P. D., Siqueira Fde, F., Facchin, S., Horta, C. C., Victoria, J. M. And 

Kalapothakis, E. 2014) 'Survey of microbial enzymes in soil, water, and plant 

microenvironments', The Open Microbiology Journal, 8, pp. 25-31. 

2. Arda, M., 2000. Temel Mikrobiyoloji (Cilt 49). Medisan Yayın Serisi. 

3. Asha R., et al. “Purification and properties of pullulanase from Bacillus 

halodurans”. International Research Journal of Biological Sciences 2 (2013): 35-

43. 

4. Atakav Y and Aydın R, ‘’Isolation, Characterization and Identification of Bacteria 

Live in Extrem Conditions: Example of Gilindire Cave’’. ACTA SCIENTIFIC 

MICROBIOLOGY, 2020, (ISSN: 2581-3226). 

5. Barton, H., Jurado, V., 2007. Whats Up Down There? Microbial Diversity in 

Caves. 132-138. 

6. Beena AK., et al. “Detergent potential of a spoilage protease enzyme liberated by 

a psychrotrophic spore former isolated from sterilized skim milk”. American 

Journal of Food Technology 7 (2012): 89-95. 

7. Beers Jr., R.F., Sizer, I.W., 1952. A spectrophotometric method for measuring the 

breakdown of hydrogen peroxide by catalase*. J. Biol. Chem. 195, 133–140. 

8. Binod, P., Palkhiwala, P., Gaikaiwari, R., Nampoothiri, K. M., Duggal, A., Dey, 

K. And Pandey, A. (2013) 'Industrial Enzymes - Present status and future 

perspectives for India', Journal of Scientific & Industrial Research, 72, pp. 271-

286. 

9. Cappuccino, J., Sherman, N., 2007. In: Microbiology A Laboratory Manual. 

TATA rt. Printers, India. 

10. Chakraborty S., et al. “Study on calcium ion independent α-amylase from 

haloalkaliphilic marine Streptomyces strain A3”. Indian Journal of Biotechnology 

11 (2012): 427-437. 

11. Chauhan M., et al. “Evaluation of a new lipase from Staphylococcus sp. for 

detergent additive capability”. BioMed Research International (2013): 374967. 

12. Christensen, W., 1946. Urea Decomposition as a Means of Differentiating Proteus 

and Paracolon Cultures from Each Other and from Salmonella and Shigella Types. 

Journal of Bacteriology, 52, 461-466. 

13. Dhital R., et al. “Optimization of cultural conditions for the production of 

pectinase from selected fungal strain”. Journal of Food Science and Technology 8 

(2013): 65-70. 

14. Eaton, K. A., Brooks, C. L., Morgan, D. R. and Krakowka, S. (1991) 'Essential 

role of urease in pathogenesis of gastritis induced by Helicobacter pylori in 

gnotobiotic piglets', Infection and Immunity, 59(7), pp. 2470-2475. 

15. Eltem, R., 2004. Endüstriyel mikroorganizmaların doğal kaynaklardan izolasyonu 

ve geliştirilmesi. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik 

Bölümü. 

16. Gabriel, C., Northup, D., 2013. “Microbial ecology: caves as an extreme. Cave 

Microbiomes: A Novel Resource for Drug Discovery”. 85–108. 



 
 
 
 
 
 
 

Türkbilim Nisan 2022 

97 

 

17. Gatermann, S. and Marre, R, 1989. 'Cloning and expression of Staphylococcus 

saprophyticus urease gene sequences in Staphylococcus carnosus and contribution 

of the enzyme to virulence', Infection and Immunity, 57(10), pp. 2998-3002 

18. Hasan MM., et al. “Optimization of some fermentation conditions for the 

production of extracellular amylases by using Chryseobacterium and Bacillus 

isolates from organic kitchen wastes”. Journal of Genetic Engineering and 

Biotechnology 15 (2017): 59-68. 

19. Ibrahim, C. O. (2008) 'Development of applications of industrial enzymes from 

Malaysian indigenous microbial sources', Bioresource Technology, 99(11), pp. 

4572-4582. 

20. Jones, B. D., Lockatell, C. V., Johnson, D. E., Warren, J. W. and Mobley, H. L. 

(1990) 'Construction of a urease-negative mutant of Proteus mirabilis: analysis of 

virulence in a mouse model of ascending urinary tract infection', Infection and 

Immunity, 58(4), pp. 1120-3. 

21. Lın, L.L., Cheyau ,C.C. and Hsu., W.H., 1998. “Production and properties of a 

rawstarch-degrading amylase from the thermophilic and alkaliphilic Bacillus sp. 

TS23.Biotechnol. Appl. Biochem”. 28: 61-68. 

22. Mathur A., et al. “Isolation, purification and characterization of alkaline pectinase 

from Bacillus subtilis isolated from soil”. Journal of Pharmaceutical Sciences 5 

(2014): 1-6 

23. Montville, T. J., 1983. Dual-substrate plate diffusion assay for proteases. Applied 

and Environmental Microbiology, 45, 200-204. 

24. Nakaew, N., Pathom-aree, W., Lumyong, S., 2009. “Generic diversity of rare 

actinomycetes from Thai cave soils and their possible use as new bioactive 

compounds”. Actinomycetologica 23 (2), 21-26.  

25. Neelam Gurung, Sumanta Ray, ‘Sutapa Bose and Vivek Rai, A Broader View: 

Microbial Enzymes and Their Relevance in Industries, Medicine, and Beyond’, 

Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International Volume 2013. 

26. Niyonzima FN., et al. “Optimization of fermentation culture conditions for 

alkaline lipase production by Bacillus flexus XJU-1”. Current Trends in 

Biotechnology and Pharmacy 7 (2013): 793-803. 

27. Omoregie A., 2016. Characterization of Ureolytic Bacteria Isolated from 

Limestone Caves of Sarawak And Evaluation of Their Efficiency In 

Biocementation. Thesis for: MsC, Swinburne University of Technology, 1-8. 

28. Özçelik, S. 1998. Genel Mikrobiyoloji. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Yayın No: 1 (İkinci Baskı). 259 s. 

29. Pandey, A., Binod, P., Ushasree, M. V. and Vidya, J. (2010) 'Advanced strategies 

for improving industrial enzymes', Chemical Industry Digest, 23, pp. 74-84. 

30. Pathak AP and Deshmukh KB. “Alkaline protease production, extraction and 

characterization from alkaliphilic Bacillus licheniformis KBDL4: A lonar soda 

lake isolate”. Indian Journal of Experimental Biology 50 (2012): 569-576. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Türkbilim Nisan 2022 

 

98 

 

31. Petrova, S.D., Ilıeva, S.Z., Bakalova, N.G., Atev, A.P., Bhat M.K. and KOLEV, 

D.N., 2000. P”roduction and characterization of extracellular αamylases from the 

thermophilic fungus Thermomyces lanuginosus (wild and mutant strains)”. 

Biotechnology Letters 22: 1619-1624. 

32. Prasanna HN., et al. “Optimization of cellulase production by Penicillium sp.”. 3 

Biotech 6 (2016): 162-172. 

33. Samad, M., Nyonya, C., Razak, A., Salleh, A., Yunus, Z., Ampon, K and Basri, 

M., 1989. “A plate assay for primary screening of lipase activity”. Journal of 

Microbiological Methods 9 (1989) 51- 56 . 

34. Sinha R and Khare SK. “Isolation and characterization of halophilic Virgibacillus 

sp. EMB13: Purification and characterization of its protease for detergent 

application”. Indian Journal of Biotechnology 11 (2012): 416-426. 

35. Taşdelen, S., “Çine ovası (Burdur) ve Yakın Dolayının Hidrojeoloji İncelemesi”, 

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 181 sayfa, 

(Yayınlanmamış) Isparta, 1993. 

36. Tomova, I., Lazarkevich, I., Tomova, A., Kambourova, M and Vasileva-Tonkova 

E., 2013. “Diversity and biosynthetic potential of culturable aerobic heterotrophic 

bacteria isolated from Magura Cave, Bulgaria”. International Journal of 

Speleology, 42 (1), 65-76. 

37. Waleed M., et al. “Production optimization of pullulanase enzyme produced by 

Bacillus cereus isolated from Syrian sources”. International Food Research 

Journal 22 (2015): 1824- 1830. 

38. Wang H., et al. “Screening and characterization of a novel alkaline lipase from 

Acinetobacter calcoaceticus 1–7   isolated from Bohai bay in China for detergent 

formulation”. Brazilian Journal of Microbiology 43 (2012): 148-156. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Türkbilim Nisan 2022 

99 

 

 ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI 

Fatma Seçil KOÇ ÇELİK 

   ÖZET: Antimikrobiyal ajanlar mikroorganizmaları öldüren ya da 

onların büyümesini engelleyen kimyasal maddelerdir. Genel olarak antibiyotikler 

bakteriyel büyümeyi inhibe eden bitki, hayvan ya da mikroorganizmalardan 

kökenlenmiştir. Günümüzde kullanılan çoğu antibiyotik 1945 ve 1960 yılları 

arasında ‘Antibiyotik Keşfinin Altın Çağı’ olarak bilinen dönemde keşfedilmiştir. 

Antibiyotik direnci bir mikroorganizmanın antimikrobiyal bir ajanın öldürme ya 

da üremeyi durdurma etkisine karşı koyabilmesidir.  Antibiyotiğe dirençli 

bakteriler giderek daha yaygın hale gelmekte ve bu durum küresel bir sağlık 

krizine neden olmaktadır. Bu nedenle yeni direnç mekanizmalarının sürekli 

olarak tanımlanması ve yeni genler ile aktarma vektörlerinin belirlenmesi üzerine 

yapılan çalışmalara ilgi artmaktadır. Direnç mekanizmaları ve direnç genetiği 

üzerine yapılan çalışmalar antibiyotik direncinin kökeninin anlaşılması açısından 

fayda sağlayacaktır.  

Anahtar kelimeler: antibiyotik, antibiyotik direnç mekanizmaları, ilaç 

direnci 

MOLECULAR MECHANISMS OF ANTIBIOTIC RESISTANCE 

ABSTRACT 

Antimicrobial agents are chemicals that kill microorganisms or inhibit 

their growth. In general, antibiotics are derived from plants, animals or 

microorganisms that inhibit bacterial growth. Most antibiotics known today 

were discovered between 1945 and 1960 during what has been called the 

'Golden Age of Antibiotic Discovery'. Antibiotic resistance is the ability of a 

microorganism to resist the killing or inhibiting action of an antimicrobial 

agent. Antibiotic-resistant bacteria are becoming more common, causing a 

global health crisis. Therefore, there is increasing interest in studies on the 

continuous identification of new resistance mechanisms and the identification 

of new genes and transfer vectors. Research on antibiotic resistance 

mechanisms and antibiotic resistance genetics will be beneficial in 

understanding the origin of antibiotic resistance.  

Key words: antibiotic, antibiotic resistance mechanisms, drug resistance 
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antifungal, antiparaziter ve antiviral bileşenleri kapsayan oldukça genel bir 

tanımlamadır. Antibiyotik direnci ise bir mikroorganizmanın antimikrobiyal bir 

ajanın öldürme ya da üremeyi durdurma etkisine karşı koyabilmesidir (Cushnie 

ve Lamb, 2005).  Mikrobiyal popülasyonlarda antibiyotik direncinin ortaya 

çıkması ve artması, biyoloji ve evrim ilkeleri nedeniyle kaçınılmazdır. Direnç 

doğal olabilir, kendiliğinden mutasyonlar yoluyla kazanılabilir veya 

bakterilerden, fajlardan veya serbest DNA'dan yatay gen aktarımı nedeniyle 

oluşabilir (Dodd, 2012). İçsel veya doğal direnç; antibiyotiğin başlangıçta bakteri 

hücre duvarına nüfuz etmesinin önlenmesini veya antibiyotiğin spesifik atılım 

pompaları yoluyla hedefine ulaşmadan önce atılmasını içermektedir. Bununla 

birlikte birçok mikroorganizma antibiyotikleri doğal olarak etkisiz hale 

getirebilmektedir. Genlerin mikroorganizmalar arasında yatay transferi, 

kazanılmış direncin mekanizmalarını temsil etmektedir. Bu mekanizmalar, DNA, 

plazmitler, transpozonlar, integronlar, gen kasetleri ve bakteriyofajlar gibi 

hareketli genetik elementlerin alımını içermektedir. (Nwosu, 2001). Antibiyotik 

direnç mekanizmaları 4 ana başlıkta incelenebilir:  

1. Antibiyotik Molekülünün Modifikasyonu 

a. Kimyasal Değişiklikler 

b. Antibiyotik yıkımı 

2. Antibiyotiğin Penetrasyonu ve Etkisinin Azalması 

a. Permeabilitenin Azalması 

b. Eflux Pompaları 

3. Hedef Bölgedeki Değişiklikler 

4. Hücre Adaptasyon ve Mutasyonlara Bağlı Direnç 

1. Antibiyotik Molekülünün Modifikasyonu  

Antimikrobiyal molekülde kimyasal değişiklikler sağlayabilen enzimlerin 

üretimi, hem Gram-negatif hem de Gram-pozitif bakterilerde iyi bilinen 

mekanizmadır. Bu enzimatik modifikasyonlardan etkilenen antibiyotiklerin çoğu 

ribozom seviyesinde protein sentezini inhibe ederek etki etmektedir. İlacın 

modifikasyonu yoluyla en iyi direnç örneklerinden biri, aminoglikoz 

molekülünün hidroksil veya amino gruplarını kovalent olarak modifiye eden 

aminoglikozit değiştirici enzimlerdir (AME'ler). Bugüne kadar birçok AME 

tanımlanmıştır ve dünya çapında baskın olan aminoglikozit direnci mekanizması 

haline gelmiştir.  

Bu enzimler genellikle MGE'lerde bulunur, ancak AME'leri kodlayan 

genler, Providencia stuartii, E. faecium ve S. marcescens 'deki bazı aminoglikozit 

asetil transferazlarında görülmüştür (Fritsche et. al., 2008). Bu enzimlerin 

bulunduğu bakteri türlerinde ve etkiledikleri aminoglikozitlerde önemli 
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farklılıklar vardır. Örneğin, APH (3) familyası, gram pozitif ve gram negatif 

bakterilerde yaygın olarak bulunmaktadır ve kanamisin ve streptomisini değiştirir 

ancak gentamisin ve tobramisini ayırır. Diğer yandan, AAC (6 ′)- I esas olarak 

Enterobacteriaceae, Pseudomonas ve Acinetobacter gibi gram negatif klinik 

izolatlarda bulunmakta ve çoğu aminoglikoziti etkilemektedir (Fritsche et. al., 

2008). Bir antibiyotiğin enzimatik değişiminin bir başka klasik örneği, 50S 

ribozomal alt ünitesinin peptidil transfer merkezi ile etkileşime girerek protein 

sentezini inhibe eden bir antibiyotik olan kloramfenikol modifikasyonunu içerir. 

Kloramfenikolün kimyasal modifikasyonu, esasen, CATs olarak bilinen asetil 

transferazların (kloramfenikol asetil transferazlar) ekspresyonu ile 

düzenlenmektedir. Gram pozitif ve gram negatiflerde çoklu CAT genleri 

tanımlanmış ve genellikle yüksek seviyede dirençle sonuçlanan A Tipi ve düşük 

seviyeli kloramfenikol direnci veren B tipi olmak üzere iki ana tipte 

sınıflandırılmıştır. Bu belirleyiciler genellikle MGE'lerde bu tür plazmitleri ve 

transpozonları bulundurmaktadır (Schwarz et. al., 2004). 

Β-laktam direncinin ana mekanizması bu bileşiklerin β-laktamazların 

etkisiyle imha edilmesine dayanır. Bu enzimler β-laktam halkasının amid bağını 

tahrip ederek antimikrobiyal ajanı etkisiz hale getirmektedir (Blair et. al., 2015). 

2. Antibiyotiğin Penetrasyonu ve Etkisinin Azalması 

Klinik pratikte kullanılan antibiyotiklerin çoğu hücre içi hedef bölgeleri 

veya gram-negatif bakteriler için, sitoplazmik zarı (iç zar) hedef almaktadır. Bu 

nedenle, bileşik, antimikrobiyal etkisini uygulamak için dış ve/veya sitoplazmik 

membrana nüfuz etmelidir. Mikroorganizmalar, antimikrobiyal molekülün 

alımını azaltarak antibiyotiğin hücre içi veya periplazmik hedefine ulaşmasını 

önleyen permeabilite azaltma mekanizmaları geliştirmiştir. Dış zar, birkaç 

antimikrobiyal madde de dahil olmak üzere çoklu toksik bileşiklerin 

penetrasyonuna karşı ilk savunma hattı olarak görev yapmaktadır. Bu doğal 

bariyerin etkinliğinin en önemli örneği, bir glikopeptid antibiyotik olan 

vankomisinin, dış zardan penetrasyon eksikliği nedeniyle gram negatif 

organizmalara karşı etki göstermemesidir. Benzer şekilde, Pseudomonas ve 

Acinetobacter baumanii'nin β-laktamlara (Enterobacteriaceae ile 

karşılaştırıldığında) doğal olarak düşük duyarlılığı en azından kısmen azaldığı 

ve/veya porinlerin diferansiyel ekspresyonu ile açıklanmaktadır. Birkaç tür porin 

tanımlanmıştır ve bunlar yapılarına (trimerik ve monomerik), seçicilikleri ve 

ekspresyonlarının düzenlenmesine göre sınıflandırılabilirler. En iyi karakterize 

edilmiş porinler arasında, E. coli (OmpF, OmpC ve PhoE olarak da bilinir) ve P. 

aeruginosa OprD (aynı zamanda protein D2 olarak da bilinir) tarafından üretilen 

üç ana protein, porin aracılı antibiyotik direncinin en bilinen örnekleridir. Porin 

değişiklikleri üç temel şekilde sağlanmaktadır: 

i) ifade edilen porin tipinde bir değişiklik 

ii) porin ekspresyon seviyesindeki bir değişiklik  
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iii) porin fonksiyonunun bozulması 

Bu mekanizmaların herhangi biri vasıtasıyla geçirgenlikteki değişiklikler, 

genellikle düşük seviyeli dirence neden olmakta ve sık sık atılım pompalarının 

artması gibi diğer direnç mekanizmalarıyla ilişkilendirilmektedir (Kojima et. al., 

2013). Porin aracılı direncin klasik bir örneği, normalde bazik amino asitlerin ve 

antibiyotiklerin (karbapenem sınıfından güçlü bir anti-psödomonal antibiyotik 

imipenem) alımı için kullanılan P. aeruginosa' daki OprD'nin anormal üretimidir. 

OprD genindeki mutasyonların, tedavi sırasında P. aeruginosa' nın klinik 

izolatlarında ortaya çıktığı gösterilmiştir. Ayrıca, klinik ve in vitro çalışmalar, bu 

değişikliklerin tek başına veya bir akış pompasının aşırı ifadesi ve / veya 

karbapenem-hidrolize edici enzimin üretimi ile bağlantılı olarak direnç 

üretebileceğini ve karbapenemlere karşı yüksek direnç seviyelerine yol açtığını 

göstermiştir (Tran et. al., 2013). 

Diğer bir örnek, antimikrobiyal tedaviden önce ve sonra geri kazanılan K. 

pneumoniae'nin klinik izolatlarında görülmektedir. Tedavi sonrası izolatların, 

OmpK35'ten OmpK36'ya (daha küçük bir kanal boyutuna sahip) porin 

ekspresyonunda bir kayma gösterdiği bulunmuştur. Porin tipindeki bu değişiklik, 

geniş bir β-laktam antimikrobiyal aralığı duyarlılığında 4-8 kat azalma ile 

ilişkilidir. Benzer örnekler, E. cloacae, Salmonella spp., Neisseria gonorrhoeae 

ve A. baumanii gibi klinik öneme sahip diğer bakteri türlerinde de bilinmektedir 

(Poulou et. al., 2013). Ekstrüzyon yapabilen karmaşık bakteri mekanizmalarının 

oluşumu hücreden çıkan toksik bir bileşik ayrıca efflux pompaları aracılığı ile 

antimikrobiyal dirence neden olabilir. E. coli sitoplazmasından tetrasiklini 

pompalayabilen bir atılım-pompa sistemi 1980'lerin başlarında tanımlanmıştır. O 

zamandan beri, birçok atılım pompa sınıfı hem gram negatif hem de gram pozitif 

patojenlerde tanımlanmıştır. Bu sistemler substrata özgü olabilmektedir 

(tetrasiklin için tet determinantlar ve pnömokoklardaki makrolidler için mef 

genleri gibi belirli bir antibiyotik için) veya genellikle MDR bakterilerinde 

bulunan geniş substrat spesifikliğine sahip olan özel bir antibiyotik için. Bu 

direnç mekanizması, protein sentezi inhibitörleri, florokinolonlar, lac-laktamlar, 

karbapenemler ve polimiksinler dahil çok çeşitli antimikrobiyal sınıfları 

etkilemektedir. Atılım pompalarını kodlayan genler, MGE'lerde veya 

kromozomda bulunabilir. Kromozom olarak kodlanmış pompalar, bazı bakteri 

türlerinin belirli bir antibiyotiğe karşı doğal direncini (örn., E. faecalis, 

streptogramin A'ya özgü direnç) açıklamaktadır (Fernández, 2012). 

5 ana atılım pompası ailesi vardır: i) Büyük kolaylaştırıcı süper ailesi 

(MFS), ii) Küçük çoklu ilaç dirençli aile (SMR), iii) Direnç-nodülasyon-hücre 

bölünme ailesi (RND), iv) ATP bağlayıcı kaset ailesi (ABC), v) Çoklu ilaç ve 

toksik bileşik ekstrüzyon ailesi (MATE). Bu aileler yapısal konformasyonlar, 

enerji kaynakları, çıkarılabilecekleri substrat çeşitleri ve bulundukları 

mikroorganizmalar bakımından farklılık göstermektedir (Janganan et. Al., 2011) 
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Tetrasiklin direncinde rol oynayan Tet atılım pompaları (MFS ailesine ait) 

enerji kaynağı olarak proton değişimini kullanmaktadır. Günümüzde, çoğu 

MGE’lerde bulunan 20’den fazla farklı tet geni tanımlanmıştır. Bu genlerin çoğu 

olarak gram negatiflerinde bulunur, Tet (K) ve Tet (L) gram pozitif 

organizmalarda baskın olan birkaç istisna arasındadır.  Bu pompaların çoğu, 

tetrasiklin ve doksisiklini etkiler, ancak bu bileşikleri substrat olarak 

kullanamadıkları için minosiklin veya tigesiklin duyarlılığını azaltmazlar 

(Nguyen et. Al., 2014). 

RND familyasına ait MDR pompaları sıklıkla klinik açıdan önemli gram 

negatif bakterilerin kromozomunda bulunur ve çeşitli antimikrobiyal ajanlara 

karşı farklı derecelerde direnç göstermektedir. Bu aileye ait olan atılım 

pompaları, gram negatifin genişliğini kapsayan üçlü yapılar olarak 

düzenlenmiştir. Bunların arasında en iyi çalışılanlardan biri, periplazmik boşlukta 

(AcrA) bulunan bir bağlayıcı protein olan iç zarda (AcrB) bulunan bir taşıyıcı 

proteinden oluşan AcrAB-TolC sistemidir ve E. coli' de bulunduğu bilinmektedir 

(Soto et. al., 2013). 

3. Hedef Bölgedeki Değişiklikler 

Mikroorganizmaların antimikrobiyal direnç geliştirmesi için ortak bir 

strateji, hedef bölgelerine müdahale ederek antibiyotiklerin etkilerinden 

kaçınmaktır. Bunu başarmak için mikroorganizmalar, hedefin korunması 

(antibiyotiğin bağlanma bölgesine ulaşmasını engellemek) ve hedef bölgenin 

antibiyotik molekülü için afinite azalmasına neden olan modifikasyonlar gibi 

farklı mekanizmalar geliştirmiştir (Blair et. al., 2015). 

Hedef bölgenin enzimatik modifikasyonu yoluyla metilasyonu en iyi 

bilinen direnç örneklerinden biri; makrolid direnci ile sonuçlanan erm genleri 

(eritromisin ribozomal metilasyonu) tarafından kodlanan bir enzim tarafından 

katalizlenen ribozom metilasyonudur. Bu enzimler, 50S ribozomal alt ünitesinin 

23rRNA'sının V alanının A2058 pozisyonunda bir adenin tortusunu mono veya 

dimetilasyon yapabilir. Bu biyokimyasal değişim nedeniyle, antimikrobiyal 

molekülün hedefine bağlanması bozulmaktadır. Önemli olarak, makrolidler, 

lincosamidler ve streptogramin B antibiyotikler, 23S rRNA'da birbiriyle örtüşen 

bağlanma bölgelerine sahip olduklarından, erm genlerinin ekspresyonu, MLSB 

grubunun tüm üyelerine çapraz direnç gösterir (62, 63). Birçoğu MGE'lerde yer 

alan ve çoğu aerobik de dahil olmak üzere farklı cinsler arasında geniş 

dağılımlarını açıklayabilen 30'dan fazla farklı erm geni tanımlanmıştır. 

Stafilokoklarda en önemli erm genleri ermA (çoğunlukla MRSA'da bir 

transpozonda dağılır) ve erm (C) 'dir ce metisiline duyarlı S. aureus'ta 

plazmidlerde bulunmaktadır. Öte yandan, erm (B) daha fazla olmuştur. sık sık 

enterokoklarda ve pnömokoklarda, plazmidlerde ve Tn917 ve Tn551 gibi 

konjugatif ve konjugatif olmayan transpozonlarda bulunur. Önemli olarak, bu 
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genler geniş çapta dağılmıştır ve 30'dan fazla farklı bakteri cinsinde bulunmuştur 

(Kosmidis et. al., 2012). 

4. Hücresel Adaptasyon ve Mutasyonlar Aracılığıyla Direnç Oluşumu 

Mutasyonel direncin en klasik örneklerinden biri, rifampin (RIF) 

direncinin gelişmesidir. RIF, a2ββσ alt ünite yapısına sahip karmaşık bir enzim 

olan DNA'ya bağımlı RNA polimerazı inhibe ederek bakteriyel transkripsiyonu 

bloke eden bir rifamisindir. RIF bağlanma cebi, RNA polimerazının β alt 

ünitesinde (rpoB tarafından kodlanmış) ve sonrasında bulunan yüksek oranda 

korunmuş bir yapıdır. Yüksek seviyeli RIF direncinin, rpoB geninde amino asit 

sübstitüsyonlarına neden olan tek aşamalı nokta mutasyonları ile gerçekleştiği 

bilinmektedir ve birçok farklı genetik değişiklik bildirilmiştir. Dikkat çekici bir 

şekilde, bu mutasyonlar ilacın hedefine olan afinitesinin azalmasına yol açarken, 

genellikle polimerazın katalitik aktivitesini koruyarak transkripsiyonun devam 

etmesine izin vermektedir (Goldstein, 2014). 

Bir başka iyi karakterize edilmiş mutasyon direnci örneği, florokinolon 

(FQ) direnç mekanizmasını içermektedir. FQ'lar iki önemli enzimin, DNA gyrase 

ve topoizomeraz IV' ün inhibisyonu yoluyla DNA replikasyonunu değiştirerek 

mikroorganizmayı öldürmektedir. Bu enzimlerin alt birimlerini kodlayan 

genlerde kromozomal mutasyonların gelişimi (sırasıyla, DNA gyrase ve 

topoisomerase IV için gyrA-gyrB ve parC-parE), antimikrobiyal bileşiklere 

edinilmiş en sık direnç kazanma mekanizmasıdır. Önemli olarak, FQ'lar iki 

enzimle etkileşime girdiklerinden (DNA gyrase ve topoisomerase) ve her ikisi de 

mikrobiyal canlılık için şarttır, enzimlerden birinde değişiklik gerçekleşmesi ile 

elde edilen direnç, antimikrobiyal ajanın değiştirilmemiş hedefi engelleme 

gücüne bağlı olacaktır (Tang et. al., 2017).  

Mutasyonel değişikliklerden kaynaklanan bir başka antibiyotik direnci 

örneği, oksazolidinonlara (linezolid ve tedizolid) dirençtir. Bu ilaçlar, bakteriyel 

ribozomların A bölgesi ile etkileşime girerek mekanizmalarını uygulayan, gram-

pozitif aktiviteye sahip sentetik bakteriyostatik antibiyotiklerdir. Bu etkileşim, 

aminoasil-tRNA'nın pozisyonuna müdahale ederek protein sentezini inhibe eder. 

Linezolid, bu sınıftaki en yaygın kullanılan antibiyotiktir, çünkü tedizolid sadece 

klinik kullanım için onaylanmıştır. Linezolid direnci nadir görülmesine rağmen 

klinik olarak en uygun gram-pozitiflerde iyi tanımlanmıştır. Linezolid direncinin 

en yaygın şekilde karakterize edilen mekanizmaları arasında 23S rRNA'nın V 

alanını V kodlayan genler ve / veya L3 ve L4 ribozomal proteinleri (sırasıyla rplC 

ve rplD) ve 23S'deki A2503'ün metilasyonu bulunmaktadır. 50S ribozomal alt 

birimindeki 23S rRNA'nın V alanının V merkez döngüsünü kodlayan genlerdeki 

mutasyonlar, linezolid direncinin en sık belirleyicileridir.  

Bugüne kadar bir dizi mutasyon tanımlanmıştır ve klinik izolatlarda 

bulunan en sık değişiklik G2576T (Escherichia coli) olarak görünmektedir. 

Genetik değişimin konumu ve türü ne olursa olsun, bu mutasyonlar ilacın 
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ribozomal hedefi için afinitesinin azalmasına neden olmaktadır. 

Mikroorganizmalar 23S rRNA genlerinin çoklu kopyalarını taşıdığı için, klinik 

açıdan önemli bir fenotip (gen-doz etkisi) üretmek için mutasyonların birden 

fazla allelde birikmesi gerekir. Bununla birlikte, L3 ve L4 ribozomal 

proteinlerindeki sübstitüsyonlar hem tek başına hem de diğer direnç 

belirleyicileri ile kombinasyon halinde, in vivo ve in vitro olarak linezolid 

direncinin geliştirilmesiyle de ilişkilendirilmiştir (Long ve Vester, 2011). 

Enzimatik Değişikliklerle Direnç Oluşumu 

Hücresel Adaptasyon 

Yıllar süren evrim boyunca, bakteriler, insan vücudu da dahil olmak üzere 

en düşmanca ortamlarda hayatta kalmak için çevresel stres ve baskılarla başa 

çıkmak için karmaşık mekanizmalar geliştirmiştir. Bakterilerin, besin maddeleri 

için rekabet etmeleri ve “üst el” elde etmek için diğer rakip organizmalar 

tarafından üretilen moleküllerin saldırısından kaçınmaları gerekir. Belirli bir 

konağın içinde, bakteriyel organizmalar konağın bağışıklık sistemi tarafından 

sürekli saldırıya uğrar ve kendilerini belirli biyolojik nişlerde oluşturmak için, bu 

stresli durumlara adapte olmaları ve başa çıkmaları çok önemlidir.  

Böylece, bakteriyel patojenler, hücre duvarı sentezi ve membran 

homeostazı gibi önemli hücresel işlemin bozulmasını önlemek için çok karmaşık 

mekanizmalar geliştirmiştir. Daptomisine (DAP) ve vankomisine karşı direnç 

gelişimi, antibakteriyel atağa global bir hücre adaptif yanıtının sonucu olan klinik 

olarak en dirençli direnç fenotiplerinin örnekleridir (Miller et. al., 2013).Patojen 

mikroorganizmalar ile insanlık tarihi boyunca gerçekleştirilen savaşta en büyük 

silahımız olan antibiyotiklere karşı, hedef mikroorganizmalar tarafından 

gerçekleştirilen direnç hepimiz için ileriki yıllarda hastalıkların tedavisinde 

önemli bir sorun olacaktır. Bulunan potansiyel antibiyotiklerin çok azı insan 

kullanımı için gerekli özellikleri barındırmaktadır.  

İhtiyaç duyulduğunda kullanılabilecek uygun bir ilacın hazırlanması etken 

maddenin bulunuş tarihinden itibaren yaklaşık 15-20 yıllık bir süreci 

kapsamaktadır. Farklı kaynaklardan yeni antibiyotiklerin keşfi, farklı sentetik ve 

semi sentetik antibiyotiklerin sentezi, direnç mekanizmalarının anlaşılması ve 

direnç mekanizmalarına karşı bulunacak çözümler konusundaki çalışmalar bizler 

ve yeni nesilleri için oldukça önemlidir ve desteklenmelidir.  
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ASTROBİYOLOJİ ÇALIŞMALARI VE DÜNYA DIŞI YAŞAM 

Orhan YAVUZ 

ÖZET 

Astrobiyoloji Dünya dışı yaşam arayışlarını inceleyen bilim dalıdır. Bu 

bilim dalı eski çağlarda çıplak gözle gökyüzünü izleyip yıldız haritalarının 

çıkarıldığı dönemden günümüz teknoloji ve imkânları ile yapılan çalışmalara 

gelmiştir. Evrende yalnız mıyız sorusu bir bilim dalının başlangıcı olmuştur. 

Zaman içinde gelişen dürbünler, teleskoplar, uzay araçları ile bu soru 

araştırılmıştır. Günümüz koşullarına gelindiğinde ise tüm modern imkânların 

kullanıldığı dünya çapında kuruluşlar tarafından desteklenen projeler ile diğer 

gezegenlerde yaşam araştırılmaktadır. Bu çalışma astrobiyoloji çalışmalarından, 

bugüne kadar yaşanan gelişmelerden ve bulgulardan oluşan bir literatür 

derlemesidir. 

Anahtar kelimeler: Astrobioloji, uzay, dünya dışı yaşam, ekstrem 

koşullar 

 

ASTROBIOLOGY STUDIES AND EXTRATERRESTRIAL LIFE 

ABSTRACT 

Astrobiology is the science that studies the search for extraterrestrial 

life. This branch of science has come to work with today's technology and 

opportunities from the period when star maps were drawn by watching the sky 

with the naked eye in ancient times. The question of whether we are alone in 

the universe has been the beginning of a branch of science. This question has 

been explored with the development of binoculars, telescopes, and spacecraft 

over time. When it comes to today's conditions, life on other planets is being 

researched with projects supported by worldwide organizations where all 

modern facilities are used. This study is a literature review consisting of 

astrobiology studies, developments and findings to date. 

Keywords: Astrobiology, space, extraterrestrial life, extreme conditions 

 

GİRİŞ 

Astrobiyoloji dünya dışı ortam koşullarını ve uzayın farklı derinliklerinde 

yaşam varlığını bulamayı amaçlayan multi-disipliner bir araştırma alanıdır. 

Astrobiyoloji konusunda elde edilen veriler dünyada yaşamın oluşmasında hangi 

evrelerden geçildiğini anlamak için büyük öneme sahiptir. Yani astrobiyoloji ve 
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dünyadaki yaşamın aydınlatılması birebir bağımlıdır. İlk olarak 1960 yılında J. 

Lederberg tarafından ekzo-biyoloji terimi ortaya kondu ve kabul gördü. Ekzo-

biyoloji dünya dışı yaşam arayışı anlamına geliyordu (Lederberg, 1960). 

Günümüzde Astrobiyoloji alanı çok daha geniş ve kapsamlı çalışılan bir araştırma 

alanı haline gelmiştir.  

NASA 1997 yılında Astrobiyoloji programını başlatmıştır. Özellikle 

doksanlı yıllarda gelişen araştırma yöntemleri keşifler ve kavramlar astrobiyoloji 

alanında ciddi ilerleme kaydedilmesine olanak sağladı. Keşfedilen yeni 

gezegenler güneş sisteminin çeşitliliği konusunda verilerin artışı farklı yaşam 

formlarının keşfedilmesi umudunu arttırmıştır. Aynı zamanda güneş sisteminin 

ilk birkaç yüz milyonluk karmaşık tarihi ve dünyada yaşamın ortaya ilk çıktığı 

erken dönem keşfedilmiştir (Morbidelli et. al., 2012).  

Dünyada bulunan su ve organik maddenin endojen (Atmosfer veya 

jeokimyasal sentez) veya ekzojen (Kuyruklu yıldızlar veya karbonlu asteroitler 

gibi) kaynaklardan sağlandığı düşünülmektedir (Brasier et. al., 2002; Schopf, 

1993). Araştırmacılar bir yandan dünyanın gelişimi üzerinde çalışırken diğer 

yandan ekstrem yaşam koşullarında yaşam sağlayabilme alanında çalışmalar 

yapılmıştır. Dünya üzerinde bulunan aşırı sıcak, aşırı soğuk, kurak, nemli, asidik 

ve bazik gibi ortamlarda yaşama kapasitesine sahip olan organizmalar dünya dışı 

yaşamın mümkün olduğu konusunda yeni bir bakış açısı getirmektedir. Mars ve 

diğer dış gezegenlerin okyanusları (Callisto, Titan, Ganymede, Europa) yaşamın 

ortaya çıkışı için uygun nişler barındırabilir. Bu dış gezegenlerden ilerleyen 

yıllarda alınacak veriler diğer dünyadaki yaşamın başlangıcı ile ilgili yeni 

tartışmaları berbaerinde getirecektir. (Brack et. al., 1999). Avrupa Uzay Ajansı 

ESA 1999 yılından günümüze kadar astrobiyoloji ve ekzobiyoloji alanında 

çalışmak üzere ekipler oluşturmuş ve bu ekiplerden dünya ve uzay alanlarını 

materyal olarak baz alan araştırmalar yapmalarını iştemiştir. 1999 yılından bu 

yana bu alanda çalışmalar yürüten ESA bu alanda rapor ve derleme yayınlamıştır 

(Cottin et. al., 2015; Martins et. al., 2015).  

İLKEL DÜNYA KOŞULLARI 

1995 yılından beri dışsal gezegenlerin keşfinde köklü değişiklikler 

yaşanmıştır (Mayor ve Queloz, 1995). Bu da dünyanın dışında yaşam keşfetme 

umutlarını birkaç güneş sistemi sınırlı kalmaktan kurtarmıştır. Aynı zamanda 

uzay araçları tarafından keşfedilebilen nesneler çalışmalara yeni kanıtlar 

sunabilecek duruma gelmiş ve farklı spektrumlarda tespit edilebilen biyolojik 

yapıları tespit edebilecek teknolojiler gelişmiştir (Cockell et. al., 2009). Bunun 

en iyi örneklerinden bir tanesi James Webb Uzay teleskobudur (Loeb ve Maoz, 

2013). Transit algılama ve radyal hız ölçümü gibi metotlarla binlerce öte gezegen 

keşfedilmiştir (Mayor ve Queloz, 1995). Dışsal gezegenlerde yapılan keşiflere 

göre güneş sisteminin oluşması konusundaki fikirlerde değişmiştir. Buna göre 

gezegenler mevcut modelleme şeklinde değil oluşum aşamasında ay 
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büyüklüğünde yoğunlaşmış gezegen embriyoları şeklindeydi (Chambers, 2001). 

“Büyük Tack” senaryosuna göre büyüyen dünya kuru ve sulu yapıda hali ile 

yörüngede daha içeride kalırken Jupiter ve Satürn gezegenleri oluştuktan sonra 

yörüngede daha dışarıya hareket etmiş ve orada yer almıştır (Walsh et. al., 2011).  

Dünya yakın tarihide bu bağlamda yeniden gözden geçirilmiştir. Erken 

dünyada göktaşları ve kuyruklu yıldızların bombardıman etkisinin tellürik 

gezegenlerden 3.8 Ga yıl daha sonra azaldığı gözlemlenmiştir. Bu durum 

dünyada yaşamın daha önce oluştuğu fikrini çürütmüştür. Dünyada başlayacak 

olan olası bir yaşam bu ağır bombardımanlar ile yok olacaktı (Maher ve 

Stevenson, 1988; Zahnle ve Sleep, 2006). Ay krater kayıtları ve kraterlenme 

oranına bakılacak olursa 700 yıl sonra gerçekleşen Geç Ağır Bombardıman 

döneminin dünyada meydana gelmiş olduğunu göstermektedir (Tera et. al., 

1974). Ancak hala geç ağır bombardıman teorisi tartışılmakta ve gerçekten 

gerçekleştiği ile ilgili şüpheler barındırmaktadır (Spudis et. al., 2011). Dünyanın 

oluşumunda yaşam için en kritik etmen olan suya gelecek olursak. Hidrojen ve 

oksijen dünyada en çok bulunan üç elementten ikisi olduğu düşünülünce suyun 

bol miktarda bulunması beklenen bir sonuçtur (Hanselmeier, 2011).  

Moleküler hidrojen ve oksijen tarafından oluşan su uzun yıllar sağlam bir 

buz kütlesi olarak yeryüzünü kaplamıştır. Diğer birçok gezegende buna benzer 

buzullar gözlemlenmiştir (Vieira et. al., 2013). Hatta Jupiter ve Satürn 

gezgenlerini kaplayan buz kütlesinin altında sıvı okyanuslar olabileceği 

düşünülmektedir (Hussmann et. al., 2006). Fakat hala su oluşumu ile ilgili 

mekanizmalar aydınlatılamamış ve hidro-jenerasyon denemeleri ile bu konuda 

araştırmalar devam etmektedir. Suyun şaşırtıcı şekilde hem hidrojen alıcı hemde 

hidrojen verici karmaşık bir faz diyagram yapısı vardır (Ehrenfreund et. al., 

2003). Gezgenimizdeki ve diğer karasal gezgenlerde bulunan suyun kaynağının 

araştırılması dinamik bir araştırma konusudur. Bugün Dünya'daki yaşamın 

varlığı, sıvı suyun mevcudiyetine bağlıdır. Yaşam sistemlerinde Su yaygın ve her 

yerde bulunur ve basit seyreltici bir sıvı olarak kabul edilemez. Birçok işlevi 

yerine getirir: taşır, yapılandırır, stabilize eder, yağlar, tepki verir ve bölümler. 

Bu yüzden su yaşamdan ayrı düşünülemez ve ilkel dünyada sudan daha bol 

bulanan başka bir element olmadığı savunulmaktadır (Bruylants et. al., 2011). 

Yaklaşık 50 yıldır kabul gören dünyanın yaşının 4.55 Ga yıl olduğudur ve 

dünyanın ilk olşumunun gerçekleştiği evreye genel olarak “Hadean” devri 

denilmektedir (Allegre et. al., 1995). Hadean dönemi muazzam magma 

okyanusları ve göktaşı bombardımanlarının çok yoğun yaşandığı adeta cehennem 

olarak adlandırılan evredir. Geçen zamanla çekirdek, kabuk ve manto katmanları 

daha kararlı hale gelmiştir. Hadean döneminde kayaçlaşma ve stabilleşme 

konusunda zirkon elementi rol almıştır ve hala günümüzde hadean ile ilgili 

araştırmalar zirkon ölçümleri üzerinden gitmektedir (Goldblatt et. al., 2009). 

Hadean döneminden sonra gelen arkean dönemi yaşamın başlangıcı olarak kabul 

edilmektedir.  
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Yalnız araştırmacılar iki dönem arasında bilinmeyen iki “eon” dönemi 

olduğunu ve geç ağır bombardıman olayının burada gerçekleştiğini 

düşünmektedir (Bottke et. al., 2012). Arkean döneminde başlayan yaşamın en 

büyük kanıtı mikrobiyal yaşam formu olarak gösterilmektedir (Abramov ve 

Mojzsis, 2009). Yeyüzünün ilk oluşumundan itibaren bir yaşam izi yoktur. Fakat 

iyi korunmuş kayaların dünyanın yaşı ve oluşumu ile ilgili sunduğu büyük 

kanıtlar vardır. En eski Grönland tortularında yapılan karbon izotop analizlerinde 

4-3.3 Ga yıl aralığında mikrobiyal yaşam izlerine rastlanmıştır (Rosing ve Frei 

2004). 3.5-3.3 Ga yıl önceden kalma Güney Afrikanın antik yerleri ve 

Avustralya’ da yer alan Pilbara bölgesinde bulunan kayaçlar kemolitotroflar gibi 

basit kemotrofik mikroorganizmaların varlığını ortaya koymaktadır. 

Kemolitotroflar genelde genelde littoral sığ su ortamlarında gözlemlenmiştir 

(Westall et. al., 2011).  

Karbonlu hücreler ise çok erken dönemlerde çökeltilmiş silika ve karbon 

izotopu ile korunmuşlardır. Kayadaki karbonun oranları mikrobik 

fraksiyonasyon ile tutarlıdır. Doğrudan ilişki mikrofosillerin volkanik detritik 

tanelerle birleşmesi, bunların kemolitrofotojik olduğunu düşündürmektedir. 

Diğer çalışmalar karbonu olan kemo-organotropik mikroorganizmaların varlığını 

göstermektedir (Wacey ve diğ,, 2010). Bu kemotroflara ek olarak, Güney Afrika 

ve Avustralya'dan kayalar fotosentetik organizmaları desteklemek için çeşitli 

kanıtlar içerir. Mikrobiyal ölçekte Westall ve meslektaşları (Westall ve ark., 

2011), bir kumsalda oluşan, iyi korunmuş bir hidrotermal kaynağının yüzeye 

çıkış alanında jeokimyasal özellikleri tanımlayarak fiziksel olarak 

belgelemişlerdir.  

Güney Afrika'nın Barberton Greenstone Kuşağındaki diğer kaya 

oluşumları fotosentetik mikroorganizmaların aktivitesi gözlemlenmiştir. (Walsh, 

2004; Tice ve Lowe, 2004). Güneş ışığının bir enerji kaynağı olarak kullanıldığı 

fotosentez nispeten karmaşıktır. Kemoterapiden sonra geliştiğine inanılan 

metabolizmanın anoksijenik ortamda daha karmaşık olduğu düşünülmektedir. 

Oksijenik fotosentez, bir tür mutasyonla ortaya çıkmıştır. Anoksijenik fotosentez 

için H2 veya H2S gibi güçlü indirgeyicilerden daha önce proteobacteria ve 

protocyanobacteria tarafından kullanılan demirli demir gibi indirgeyici H2O'yu 

okside etme yeteneği yeni evrim geçirmiş siyanobakteriler tarafından 

geliştirilmiştir. Oksijenik fotosentez için en erken kanıt hakkında hala belirsizlik 

var ama atmosferdeki oksijenin ölçülebilir yükselmesinden çok önce ortaya 

çıktığı düşünülmektedir (Olson, 2006).  

Bu bölümde yer alan tüm çalışma ve araştırmalar erken mikrobiyal yaşamı 

ifade etmektedir. Bu mikrobiyal yaşama en yakın dönemde daha fiziksel olarak 

büyük ve fotosentetik yaşam tespit edilmiştir. Bu yaşamın henüz ne olduğu 

keşfedilmemiş olsa da bu canlıların planktonik canlılar olduğu düşünülmektedir 

(Javaux ve ark. 2010). Burada en önemli yaşam formu olan kompleks canlılara 

geçiş ile ilgili metamorfize türlerin eksikliği dikkat çekmektedir.  
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Mars ve yaşam arasındaki ilişkinin detaylı incelenmesi bu alanda yapılacak 

çalışmalara ışık tutabilir (O’Neil et. al., 2012). 

YAŞAMIN SINIRLARI 

İnsanlık uzun zamandır bilinen yaşamın ekstrem ve farklı ortamlarda da 

sürdürülebileceği ve hatta sürdürüldüğü inancının arayışındadır. Bu bağlamda 

zihinlerde oluşan çok sayıda ve derin sorular bulunmaktadır. Bu soruların en 

temelinde iki soru vardır. Yaşamın fiziksel ve kimyasal sınırları nelerdir? Uzun 

yıllar boyunca yaşamın sadece mezofilik şartlarda olduğu düşünülmüştür. Bu 

dogma 1969 yılında bilim insanları (Brock ve Freeze, 1969) tarafından 

Yellowstone milli parkında bir kaplıcadan izole edilen Thermus aqaticus 

bakterisi ile yıkılmıştır. Bu tarihten sonra farklı ortamlardan yapılan araştırmalar 

ile farklı ortamlarda yaşayan canlılar keşfedilmiştir. 1974 yılında Macelroy 

tarafından ilk defa “Ekstremofiller” terimi ortaya koyulmuş ve kabul görmüştür. 

Yaşamın sınırlarına ve ekstrem koşullara daha detaylı baktığımız zaman Dünya 

üzerinde yaşam sıcaklık, pH, tuzluluk, basınç, radyasyon, ağır metaller ve 

kuraklık gibi faktörler tarafından sınırlandırılır. Bu sınırlar canlının biyolojik 

olarak hayatta kalma potansiyeli, metabolik aktivite ve üreme gibi yaşamsal 

faaliyetleri üzerindeki son noktalar baz alarak değerlendirilir.  

Örnek verilecek olursa yüksek sıcaklık proteinler ve nükleik asitler 

üzerinde termal hasar yaratarak yaşamı sınırlayan bir faktördür (Clarke et. al., 

2013). Organizmalar bu gibi uç koşullar altında yaşamı devam ettirebilmek için 

bazı adaptasyonlara başvururlar (Hoehler et. al., 2007). Bir örnek olarak pH 

değeri üzerinde bu adaptasyonlara bakıldığı zaman; pH ölçeğinin alt ucunda, 

asidofilik organizmalar protonların akışını sıkı bir şekilde kontrol etmelidir 

(Baker-Austin ve Dopson, 2007) fakat alkalifilik organizmalar nötr pH 

oluşturmak için protonları sitoplazmalarına aktif olarak pompalarlar (Horikoshi, 

1999). Tuzluluk ise ortamda su aktivitesini düşürerek yaşamı sınırlayan bir 

faktördür. Su aktivitesini azaltıcı özelliklerine ek olarak, çözünenler kaotroplar 

olarak hareket edebilir, elektrostatik etkileşimleri zayıflatır ve biyolojik 

makromolekülleri veya kosmotropları destabilize eden bir ortam oluşturur 

(Hallsworth et. al., 2007). 

Benzer olarak, hiper-kurak koşullar altında organizmaların minimal 

metabolik gereksinimlerini karşılamak için çok az su mevcut olabilir. Basınç, 

yaşamı zorlar çünkü hacim değişikliklerine neden olur. Lipitleri sıkıştırarak 

membran akışkanlığının azalmasına neden olur (Rothschild ve Mancinelli, 2001).    

Radyasyon genel olarak hem doğrudan hem de hücre içindeki hem DNA 

hem de proteinlere ciddi hasar verir. İçindeki suyun radyolizinden oluşturulan 

reaktif oksijen türlerinin üretimi yoluyla hücre hasara uğrar (Daly, 2009). Ağır 

metaller eser elementler olarak yaşamda önemli bir rol oynasa da, daha yüksek 

konsantrasyonlarda hücrede toksik etkileri olan spesifik olmayan kompleksler 

oluştururlar (Nies, 1999). Farklı organizmaların daha farklı stresler ile nasıl başa 
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çıktığına farklı kaynaklardan ulaşılabilir. Yaşamın sınırları bazen sadece tek 

örneklerde verildiği gibi değil çoklu olarak organizma üzerinde etki gösterebilir. 

Örnek verecek olursa okyanus tabanında yaşayan organizmalar yüksek basınç ve 

düşük sıcaklık gibi en az iki ekstrem koşul tarafından etkilenmektedir. Bu gibi 

durumlarda birden çok ekstrem şarttan etkilenen organizmalar poli-ekstremofil 

olarak adlandırılırlar (Harrison et. al., 2013; Kminek et. al., 2010). 

YAŞAM VE ASTROBİYOLOJİK SINIRLAR 

İnsanlık son birkaç yüzyıldır başka gezegenler ve o gezegenler üzerinde 

yaşam konusuna oldukça ilgi duymaktadır. Ancak dünyamız ve başka gezegenler 

arasındaki benzerlikler sadece birkaç ortak nokta kadar azdır. Yeryüzünde 

bildiğimiz tüm alanlarda yaşamı araştırabilir ve bunu diğer gezegenlerle 

kıyaslayabiliriz. Bu duruma en iyi örneklerden bir tanesi Antartika’ da 4000 

metre buzun altında gömülü yer alan Vostok Gölü’dür. Vostok Gölü ile Jüpiter’ 

in uydusu olan Europa okyanusu yapı bakımından büyük benzerlik 

göstermektedir. 

 İkiside alt yüzey (Hipotetik) sucul ortamlardır. Vostok Gölü’nde yapılan 

son sondaj çalışmaları burada yaşam olduğunu göstermiştir (Rothschild ve 

Mancinelli, 2001). Yine Antartika kıtasında bulunan kuru vadiler en ekstrem 

mantarlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu mantarlar aşırı kuraklık, termal 

dalgalanmalar ve ultraviyole ışınlarına karşı oldukça dayanıklıdırlar (Javaux, 

2006; Onofri et. al., 2004).  

Burada anlatılmak istenen diğer gezegenlerin doğal ortamı olan ekstrem 

koşulların dünyamız üzerinde bulunan ekstrem noktalarla kıyaslanabileceğidir. 

Herhangi bir astrobiyoloji çalışması yapılacağı zaman ilgili gezgen ile benzeyen 

bölgeler yaşam açısından araştırılmalıdır (Javaux, 2006). Farklı yaşam testleri 

için en uygun modellemeler ise mikroorganizmalardır. Diğer yaşam formları 

geniş alanlara ve uzun yıllara ihtiyaç duyarken mikrobiyal yaşam formları mikron 

düzeyinde alanlar ve birkaç gün gibi kısa zaman dilimlerine ihtiyaç duyar.  

Mikroorganizmalar sadece küçük koloniler oluştursa da bu kolonilerin 

uyku fazları, korunma yapıları, ortama adaptasyonu araştırılarak daha yüksek 

ölçekli çalışmalar için iyi bir model oluşturacaktır. Dünya dışında 

gerçekleştirilecek olan yaşam denemeleri için en uygun canlı grubu 

mikroorganizmalardır (Westall ve ark. 2013).  

 

DÜNYA DIŞINDA YAŞAM 

Yakın Gezegen 

Mars yaşam ya da organik materyalleri aramak için en yakın ve en mantıklı 

gezegendir (Werner, 2008). Mars yüzeyi kuyruklu yıldızlar, göktaşları ve toz 

parçacıkları olarak her yıl ekzojen kaynak olarak 106 kg organik maddeye 
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tekabül edecek şekilde artış göstermektedir (Flynn ve McKay, 1990). Başka bir 

olası organik madde kaynağı ise yeraltında gerçekleşen endojen organik madde 

artışı olabilir. Yıldırımlar, koronal akıntılar, UV, radyasyon ve atmosferik şoklar 

gibi etmenlerin organik madde sentezini teşvik ettiği bilinmektedir (Chyba et. al., 

1990). Organik bileşik ve yaşam arayışlarının ilk başladığı görev “Viking” 

görevidir. Viking 1 ve Viking 2 gaz kromatografisi ve kütle spektrofotometresi 

gibi bir çok enstrümental ekipman ile donatılmış olan iki uzay aracı yüzey ve alt 

yüzeyden örneklemeler ve analizler yapmıştır (Soffen, 1977).  

İniş yaptıkları yüzeyde Su (ağırlıkça %0,1-1), karbondioksit (0,05-0,6 

ppm), benzen ve toluen dahil organik bileşikler tespit etmişlerdir. Ayrıca Viking 

1 klorometan, Viking 2 ise diklorometan izleri tespit etmiştir. Ancak bu 

klorohidrokarbonlar daha çok çevresel kirleticiler olarak değerlendirildi. 

Çalışmaların sonunda varılan genel kanı bu tespit edilen bileşiklerin gerçekten 

organik bileşenler olmadığıydı (Biemann et. al., 1976). Çalışma sonucu Mars 

üzerinde yaşam olmadığı olarak raporlandı. Fakat Mars yüzeyinde kimyasal 

reaksiyon ve tepkime izleri tespit edildiği hazırlanan rapora eklendi (Biemann, 

1979; Klein, 1977). Bu verilerden yola çıkarak Mars yüzeyinde bulunan 

perkloratların (Hecht et. Al., 2009) ve Mars atmosferindeki metan raporlarının 

(Webster et. al., 2014) yeniden değerlendirilme zamanı gelmişti.  

Daha gelişmiş alet ve ekipmanlar ile yeni çalışmalar yürütüldü. Tam bu 

noktada beklenmeyen bir sonuç ile karşılaşıldı ve yüzeyde 7 ppb metana 

rastlandı. Çalışmaların bir enstrümental hata olabileceği riski değerlendirildi 

fakat sonuçlar dünya ile tutarlı gözüküyordu. Ve analiz cihazında farkedilen bir 

hata ile sonuçlar tekrar geçersiz kılındı. Bu çalışma sonucu araştırmacılar metanın 

organik madde arayışında en iyi marker olmadığını önerdi (Webster et. al., 2014). 

Yine perkloratlı bileşiklerde aynı şekilde geçerli sonuç noktasına varamadı. 

Viking aracına benzer olarak tasarlanan Mars SAM aracı daha gelişmiş gaz 

kromatografileri ve kütle spektrofotometreleri ile yeniden denemeler yaptı. Fakat 

bu araçta diğer çalışmalara benzer sonuçlar gösterdi. Henüz Mars üzerinde 

geçerli organik madde tespiti gerçekleştirilememiştir (Freissinet et. al., 2015).  

Mars konusu hep bilimin gündeminde oldu. ESA Mars keşif programı 

Mars araştırmaları konsundan çoklu stratejiler geliştirmiştir. Burada en önemli 

noktalardan birisi dünyada şu an devam eden canlı türlerinden çok nesli tükenmiş 

olan canlı türlerinin Mars için aranmasıydı (On Kate 2010). Mars yüzeyinde 

yapılan çalışmalar Mars yüzeyinin bir zamanlar yaşanabilir bir gezegen olduğu 

sonucunu ortaya koymuştur (Ulrich et. al., 2012). Bazı karasal 

mikroorganizmaların Mars yüzeyinde hayatta kalma potansiyeli olduğu ileri 

sürülmüştür (Nicholson et. al., 2013). Yüksek yüzey radyasyonu ve su eksikliği 

yaşamı ciddi anlamda sınırlayıcı etkenlerdir. Fakat Mars yüzeyinde bulunan 

perklorat tuzları yaşam için uygun nişler oluşturabilir (Moehlmann ve Thomsen, 

2011). Bunlara ek olarak, Mars toprağında kapiler kuvvetler aracılığıyla oluşan 
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yüzeysel suyun varlığı veya katı bir sera etkisi biyolojik olarak mevcut su 

üretebilir (Moehlmann, 2011).  

Enerji kaynaklarının varlığı (örneğin, demir) gibi yaşanabilirlik açısından 

kritik olan diğer parametreler ve sülfürce zengin mineraller genellikle yaşamın 

devamlılığı için olumlu faktörler olarak değerlendirilmiştir (King ve McLennan, 

2010). Mars yüzeyinde yaşam denemeleri için prokayotlar uygun görülmektedir. 

Prokayotlar çok hızlı adapte olabilen ve basit şekilde gen transferi yapabilen 

organizmalardır. Prokaryotlar ile yapılacak çalışmalar Mars üzerinde yaşam ve 

adaptasyon konusunda ciddi veriler sunacaktır (Bauermeister et. al., 2014). Yine 

Mars konusunda bir farklı önerme ise demir indükleyen mikroorganizmaların 

araştırılmasıdır. Demir indükleyen mikroorganizmaların tespit edilebilmesi için 

Mars yer kabuğunda derinlere inilmesi gerektiği konuyla ilgili tezlerden biridir. 

Bu tez dünya ile kıyaslanarak ortaya konulmuştur. Nasıl dünyada bazı 

mikroorganizmalar yüzeyde değil derinlerde bulunabiliyorsa Mars içinde aynı 

durumun geçerli olacağı savunulmaktadır (Cottin et. al., 2017). 

Uzak Gezegenler 

Mars çalışmalarının yanında astrobiyoloji çalışmalarının diğer odak 

noktası dış güneş sistemi gezegenleri ve bu gezegenlerin sayısız uydusudur. Bu 

gezgenler ve bu gezegenlere ait çok sayıdaki uydunun oluşumsal süreçleri ve 

evrimleri etkileyicidir (Schubert et. al., 2010). Bu gezegen ve uyduların çoğu sert 

buzullar ile kaplıdır. Fakat bazı mevsimsel dönemler sıvı okyanuslar 

gözlemlenmektedir. Çalışmalar Jüpiter ve bu gezegene ait Io, Europa, Ganymede 

ve Callisto uydularına odaklanmış durumdadır. Galileo uzay aracının 

gözlemlerine göre Europa, Callisto ve Ganymede uydularında 50150 km buz 

tabakaları arasında sandviç modelinde okyanuslar gözlemlendi (Spohn ve 

Schubert, 2003). Bir diğer ilgi odağı ise Satürn sistemidir.  

Bu uydu sisteminde Encaladus ve Titan uyduları ön plana çıkmaktadır. 

Titan Göller, nehirler, volkanik akıntılar, kraterler ve dağlardan oluşan yapısı ile 

dünyamıza benzemektedir. Yine sıvı tarafından örtülen yüzey ve metan döngüleri 

ile yaşam olma ihtimali yüksek bir uydudur (Raulin et. al., 2012). Europa, 

Enceladus ve Titan astrobiyoloji araştırmalarını temsil eden merkezi nesnelerdir. 

Jüpiter'in Europa'sı ve Satürn'ün Enceladus'u karmaşık organik maddeleri tercih 

eden koşullar ile dış güneş sistemindeki modern habitatlar sıvı su ve organik 

bileşiklerin her ikisi de ortaya çıktığı için kimyasal olarak olası yaşam ihtimalleri 

yüksek görülmektedir. Europa’nın okyanusu, iç ısının bulunduğu uydunun 

kayalık deniz tabanı ile doğrudan temas halinde. Organik sentezlere katkıda 

bulunmak için serbest bırakılabilir hidrotermal delikler mevcuttur. Yeni 

gözlemlere dayanarak, Europa’nın sıvı okyanusu kabarcıkları yukarı çıkarıyor ve 

donmuş yüzeye ulaşıyor (Hand ve Brown, 2013). 

Enceladus, aynı şekilde yüzeye ulaşan buzun altında bir okyanusu 

barındırır. Altta yatan mekanizma kriyo-volkanizma olarak bilinir. Tanımlanması 
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tuzlar, kaya ile etkileşime giren sıvı suyun atılmasını ima eder. Satürn'ün uydusu 

Titan karmaşık organiklerin yanı sıra sıvı hidrokarbon okyanusları ve nehir 

deltaslarının varlığını ortaya çıkarır. Yüzeydeki ve yoğun atmosferinde bulunan 

moleküller Titan’ın evrim modelleri ve iç dinamikleri, buzun altında amonyak 

açısından zengin bir su okyanusunun varlığını gösterir. Titan Abiyotik organik 

sentezi incelemek için en zengin bilinen gezegen laboratuvarını sunar (Tobie et. 

al., 2005). Bir iç okyanusun varlığını doğrulanan Europa'yı uzay görevlileri, 

uydunun buz kabuğu ve jeolojik tarihini anlamak için birçok senaryo var ama 

henüz herhangi birinin geçerlilik kazanmadığını bildirmiştir. 

Son zamanlarda diğer Güneş sistemleri etrafında kayalık gezegenler 

keşfetme çabaları vardır. Dünya’ya benzer ve yaşanabilir gezegen arayışları artık 

farklı Güneş sistemlerini araştırmaya teşvik etmiştir. Diğer Güneş sistemlerinde 

boyut açısından dünya benzeri gezegenler tespit edilmiştir. Bu gezegenlerde 

yapılan araştırmalar biyolojik ve organik maddelerin spektral yöntemlerle 

araştırılması şeklinde yürümektedir. Bu gezegenlerde özellikle dünyada bulunan 

organik yapısal pigmentler araştırılmaktadır. Örnek verilecek olursa dünyada 

fotosentetik canlıların yapısında bulunan klorofilin aranması ve bir iz olarak 

tespit edilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Yine aynı şekilde ev sahibi yıldızın 

spektral analizleri ile atmosfer gaz yapıları da incelenmektedir. Yapılan 

araştırmalar henüz dünya benzeri ozon yapısına ve oksijene sahip bir atmosfer 

tespit edememiştir. Dünya atmosferinin aslında en önemli özelliği oksijenin 

sudan abiyotik üretimidir. Aslında bu özellik gelişmiş canlılara hitap etmektedir 

çünkü oksijenli solunum genelde gelişmiş canlılarda gözlemlenen bir 

metabolizmadır. Tüm bu gelişmeler Dünya dışında yaşama imkan yokmuş gibi 

gösterse de aslında Dünya’da da yaşam ortaya çok geç çıktı. Henüz hedef 

gezegen ve sistemler için erken olabilir, ancak çalışmalar teknolojik gelişmelere 

de bağlı olarak her geçen gün kompleksleşerek artmaktadır (Tinetti et. al., 2006). 

SONUÇ 

İnsanoğlunun Dünya kaynaklarını sınırsızca kullanması ve ihtiyaç olmasa 

dahi doğal kaynakları stoklama isteği Dünya kaynaklarında ciddi azalmalara 

neden olmuştur. Bu azalmaların başında su gelmektedir. Söz konusu İnsan 

davranışları gezegendeki kaynakların azalmasının yanında gezegenin doğasına 

zarar verir hale gelmiştir. Şu an tüm dünyada bilinen Ozon sorunu ve Küresel 

ısınma bunun en net örnekleridir. Aslında belki de gezegenimizin bir ömrü var 

ve bunu tamamlıyor. İnsanoğlu ise durumun farkına varması ile kendine yeni 

yaşam alanları arama çalışmaları yapmaktadır. Gelişen 21. Yüzyıl teknolojisi 

Astrobiyoloji çalışmalarını olumlu yönde etkilemiş ve birçok araştırmacı bu 

alanda çalışmalar yapmaktadır. Astrobiyoloji çalışmaları keşif gibi görünmekle 

beraber aslında dünya ilkel geçmişini anlamak için önemli bir anahtardır. 

Astrobiyoloji çalışmalarına başka bir açıdan bakacak olursak da Dünya dışı 

yaşam formlarının bize getireceği yenilik ve gelişmelerde büyük önem arz 

edecektir. Kısacası insanoğlunun tarihi dönemlerden bu yana uzay ve gezegenlere 
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olan ilgisi şu an belki tüm hayatı etkileyecek bir bilimdalı haline gelmiştir. Belki 

de İnsanlığın geleceğine yön verecek bilim dalı astrobiyolojidir. 
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SİBER SAVAŞ BAĞLAMINDA FİDYECİ YAZILIMLAR 

(RANSOMWARE) 

Hamza Aytaç DOĞANAY 

Rafet ÖNGÖÇMEN 

ÖZET 

Ransomware adı verilen fidyeci kötücül yazılımlar COVID-19 salgının 

getirdiği yeni normal ve aktivite değişiklikleri neticesinde siber savaş arenasında 

kendisine daha çok yer edinmeye başlamıştır. Siber saldırganlar yeni normaldeki 

zorunlu değişiklikleri ve kullanıcıların bilgi yetersizliğini istismar ederek bilişim 

sistemlerine daha kolay erişim sağlayabilmektedir. Suçu tespit için klasik suç ve 

suçlu analizi yerine suçun oluşması için uygun kurban, saldırganı motive eden 

unsurlar gereklidir. Çünkü koruyucunun eksikliği hususlarının gerekli olduğunu 

savunan Routine Activity Theory (RAT) (Rutin Aktiviteler Teorisi) yaklaşımı ile 

bu siber zafiyet açıklanabilir ve teorinin unsurları güçlendirilerek çeşitli güvenlik 

önleri ile birlikte fidyeci yazılımlardan büyük oranda korunmak mümkün 

olabilecektir. Bu bağlamda çalışmada fidyeci yazılımların hangi yöntemler ile 

bulaştığı, kullanıcıların zafiyetleri, kullanıcı ve sistemleri koruyan unsurların 

eksikliği RAT yaklaşımı ile bağdaştırılmış ve bu siber saldırı türünden korunmak 

adına çözüm önerileri sunulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Fidyeci yazılım, siber savaş, COVID-19, Routine 

Activity Theory, farkındalık  

 

 

CYBERWAR CONTEXT RAIDING SOFTWARE 

(RANSOMWARE) 

ABSTRACT 

Ransomware, called ransomware, has begun to gain more ground in the 

cyber warfare arena as a result of the new normal and activity changes brought 

about by the COVID-19 epidemic. Cyber attackers can gain easier access to 

information systems by exploiting the mandatory changes in the new normal 

and the lack of information of users. In order to detect the crime, instead of the 

classical crime and criminal analysis, the appropriate victim and motivating 

elements are required for the crime to occur. Because this cyber vulnerability 

can be explained with the Routine Activity Theory (RAT) approach, which 

argues that the lack of protection is necessary, and by strengthening the 

elements of the theory, it will be possible to be largely protected from 
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ransomware with various security measures. In this context, in this study, the 

methods by which ransomware are infected, the vulnerabilities of users, the 

lack of elements that protect users and systems are associated with the RAT 

approach and solutions are offered to protect from this type of cyber attack. 

Keywords: Ransomware, cyber warfare, COVID-19, Routine Activity 

Theory, awareness 

 

Neredeyse bütün yaş guruplarının siber uzay ile etkileşimi zirve noktaya 

ulaşmıştır. Bu zaruri artışın yanında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadan 

iletişime adım atılması ise siber korsanlara davetiye çıkarmaktadır. Bahse konu 

durum değerlendirildiğinde, kullanıcıların günlük aktivitelerindeki zorunlu 

değişikliklerin siber suça maruz kalmalarında etkili olduğu görülebilir. Siber suça 

maruz kalan kullanıcılar bireyler olabildiği gibi aşı üreten ve tedavi servisi sunan 

sağlık kuruluşları, kamu kurumları, bilimsel kuruluşlar, üniversiteler, kritik alt 

yapılar ve uluslararası kuruluşlar olabilmektedir. Maruz kalma sonucunda 

servislere ulaşılamaması ve hayati verilerin kaybedilmesi sonucu büyük kamusal 

ve sosyal zararlar doğabilmektedir. Kriminal aktivitelerin kaynağını ve 

sebeplerini açıklamak açısından ortaya konulan teorilerden biri ilk defa 1979 

yılında Lawrence Cohen ve Marcus Felson tarafından tanımlanan Routine 

Activity Theory (RAT) (Rutin Aktiviteler Teorisi) adı verilen yaklaşımdır. Siber 

suç artış sebeplerinin teknoloji kullanıcılarının günlük faaliyetlerindeki 

değişikliklerinin değerlendirerek tanımlanması açısından RAT revize edilerek 

kullanılabilir (Horgan, S., Collier, B., Jones, R. and Shepherd, L., 2021, s. 2). 

Diğer teoriler suçun sebeplerini ve suçluların karakteristiğini çalışırken RAT 

kişilerin rutin aktivitelerinin kurban olabilme potansiyeline etkisine ve suçluları 

suç işlemeye cezbeden faktörlere odaklanır (Arnold, R., Keane, C., ve Baron, S., 

2005, s. 345-364). Yine RAT yaklaşımına göre suç için üç unsur gereklidir; 

motive olmuş bir saldırgan, uygun bir hedef ve koruyucuların eksikliği (Gaetz, 

S., 2004, s. 423-455). 

Bu çalışmada siber saldırganlar tarafından kullanılan yöntemlerden biri 

olan ve fidyeci yazılım (ransomware) adı verilen kötücül yazılımlara maruz 

kalınma açısından özellikle COVID-19 sürecinde kullanıcı aktivitelerindeki 

değişiklikler ile teknik zafiyetler ve saldırganların motive unsurları irdelenmiş 

olup önlenmesi açısından çözüm önerileri sunulmuştur.  

1. Fidyeci Yazılım (Ransomware) Nedir? 

Fidyeci yazılım, kurbanların ekranlarını kilitleyen ve/veya dosyalarını 

şifreleyerek karşılığında siber saldırganın parasal fidye istediği bir zararlı yazılım 

türüdür ve kullanıcılara çok büyük zarar verilmesiyle sonuçlanır (Zhang, H., 

Xiao, X., Mercaldo, F., Ni, S., Martinelli, F., Sangaiah, A.K., 2019, s. 211-221). 

Fidye genellikle bitcoin gibi bir kripto para karşılığı olarak talep edilmektedir. 
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Bu zararlı yazılım saldırganın bilişim sistemine ulaşarak kendi etkileşimiyle 

çalıştırılabildiği gibi otomatize edilmiş halde de kurbanlara 

bulaştırılabilmektedir.  

Fidyeci yazılımların bilinen ilk vakası ilk olarak 1989 yılında görülen 

AIDS isimli bir trojandır (Al-rimy, B.A.S., Maarof, M.A., Shaid, S.Z.M, 2018, s 

144-166). Amerika’nın kontra espiyonaj, terörle mücadele ve suç araştırma 

birimi olan The Federal Bureau of Investigation (FBI) kurumunun İnternet suçları 

şikâyet merkezi olarak çalışan ve bu başvurular neticesinde raporlar hazırlayan 

Internet Crime Complaint Center (IC3) alt kurumunun 2018 yılı raporuna göre 

1.493 fidyeci yazılım kurbanı başvuru yapmıştır (FBI IC3, 2019). Aynı raporda 

kurbanların 3.621.857 Dolar zarar gördüğü, kurbanlar tarafından iş, zaman, 

ekipman vb. zararlarını belirtmemesinden dolayı çok daha fazla olduğu 

belirtilmiştir. FBI IC3 kuruluşunun 2019 yılı raporuna göre ise 2.047 fidyeci 

yazılım başvuru alındığı ve kurbanların zararının 8.9 milyon dolar olduğu 

belirtilmiştir (FBI IC3, 2020). Bu rakamların dünya çapında genellemesi 

değerlendirildiğinde tehlikenin ne kadar büyük olduğu görülebilmektedir. 

Hayatın her alanını olumsuz etkileyen COVID-19 sürecinde iş hayatı ve 

iletişimdeki neredeyse bütün işlemlerin daha çok çevirim içi hale gelmesi ve 

bilinçsiz teknoloji kullanımının artması nedeniyle fidyeci yazılım vakalarının 

hızla artması beklenmektedir. Yayılımın bu kadar çok olmasının en büyük sebebi 

kurbanların korunmasız halde bulunmalarıdır. Teknik olarak fidyeci yazılımın 

oluşturulması ve kırılamaz hale gelmesi işin yarısı iken bunun mümkün olduğu 

kadar çok kurbana yayılması da diğer yarısı konumundadır (Al-rimy, B.A.S., 

Maarof, M.A., Shaid, S.Z.M, 2018, s. 144-166) 

Fidyeci yazılımlar bulaştıkları sistemde neredeyse tüm önemli dosyaları 

güçlü bir şifreleme algoritması ile şifrelerler. Bu şifrelemenin anahtarı 

bilgisayarın geçici belleğinde bulunur ancak saldırgan şifreleme sonunda 

bilgisayarın yeniden başlatılmasını sağlayarak geçici bellekteki anahtarı da siler. 

Bu tip zararlı yazılımların ilk versiyonları işletim sisteminin kendi yedeklerinden 

veri kurtarma işlemini göz ardı ediyor ve kullanıcının şifrelenmiş verileri geri 

getirilebiliyordu. Ancak bu yönleri geliştiren siber saldırganlar artık Windows 

Shadow Copy gibi sistem yedeklerini de erişilemez hale getirmekte ve verinin 

geri döndürülmesini kendileri dışında imkânsız hale getirebilmektedir. Birçok 

hastahaneye, firmaya ve üniversiteye saldırmış olan çok çeşitli türde fidyeci 

yazılım mevcuttur. Reveton, CryptoLocker, CryptoLocker.F, TorrentLocker, 

CryptoWall, CryptoTear, Fusob ve WannaCry gibi isimlerle bilinmektedir 

(Mohurle, S. ve Patil, M., 2017, s. 1938). Bu yazılımların en çok şifrelediği dosya 

türleri ise kullanıcı için değerli olan Microsoft Office dökümanları, veri tabanı 

dosyaları, resim ve video dosyalarıdır. Bazı fidyeci yazılım türleri tüm diski de 

şifreleyebilmektedir. 

Fidyeci yazılımlar sistemdeki her türlü teknik zafiyetten ve kullanıcıların 

hatalarından faydalanarak çok daha fazla yayılım gösterebilmektedir. 
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2. Fidyeci Yazılımlar Hangi Teknik Zafiyetler Sonucu 

Bulaşmaktadır? 

Çalışmada belirtildiği üzere fidyeci yazılımlar türüne bakılmaksızın 

kurban sisteme erişim sağlayabileceği her türlü zafiyeti istismar ederek 

bulaşabilir. Bir son kullanıcı güvenlik danışmanlığı firması olan Gartner 2020 

yılında en çok istismar edilen güvenlik açıklarının %99’unun olay gerçekleştiği 

anda bilgi işlem ve siber güvenlik uzmanları tarafından bilinen açıklar olduğunu 

belirtmiştir (TechRound, 2020). 2019 yılında ise 12.174 yeni güvenlik açığı 

bildirilmiştir. Bu güvenlik açığı ve riskler için Common Vulnerabilities and 

Exposures tabirinin kısaltılmışı olan CVE terimi kullanılmaktadır. Yeni bir 

zafiyet tespit edildiğinde CVE-YIL-KOD numarası ile dünyaya duyurulmaktadır. 

Yine Gartner’ın raporuna göre 2020 yılında en çok istismar edilen CVE-2012-

0158, CVE-2019-0604, CVE-2020-4006, CVE-2018-7600 ve CVE-2019-19781 

kod numaralı açıklar olmuştur. Bunlar sırasıyla Microsoft ürünleri olan DOC ve 

RTF dosyalarının, Microsoft SharePoint isimli çevrim içi dosya paylaşım 

platformunun, 8443 numaralı portun, Drupal isimli servis sağlayıcının ve Citrix 

sunucuların açıklarından faydalanılması ve istismar edilmesidir. İstismar edilen 

açıkların kod numaraları kontrol edildiğinde siber korsanların 2012 yılında tespit 

edilmiş açıktan bile faydalandıkları görülmektedir. 2020 yılında CVE listelerine 

eklenen en kritik güvenlik açıkları ise vBullettin SQL Enjeksiyonu, F5 BIG-IP 

RCE ve LFI açığı, MobileIron Kimlik Doğrulaması Atlatma, Oracle WebLogic 

RCE , Oracle Fusion Middleware WebLogic RCE, Apache Struts 2 RCE, Oracle 

Fusion Middleware Weblogic RCE diğer süsürmleri, Grafana SSRF, Microsoft 

SharePoint Sunucusu RCE ve Citrix XenMobile Server Path Geçiş açıkları olarak 

duyurulmuştur.  The Common Vulnerability Scoring System (CVSS) zararlı 

yazılımların karakteristiklerinin ve zarar verme potansiyellerinin puanlandığı 

açık bir sistemdir (NIST, 2017). CVSS V3 puanlamasında 9-10 arası puan Kritik 

ve 7-8,9 arası puan Yüksek riskli olarak değerlendirilir. 2020 yılında çıkan ve 

yukarıda sıralanan en kritik güvenlik açıklarının CVSS puanları 7,5 ve 9,8 

puanları arasındadır. 

3. Fidyeci Yazılıma Maruz Kalan Kullanıcıların Aktiviteleri 

COVID-19 salgını bireyleri ve toplumu her alanda belirli oranlarda 

savunmasız kılmıştır. Bu kriz sürecinde iletişim, alışveriş, sosyal temaslar ve iş 

hayatı gibi bütün alanlarda devamlılığın sağlanması için sosyal mesafe avantajını 

kullanma açısından internetin, mobil cihazların ve bilişim sistemlerinin kullanımı 

her zamankinden daha fazla hale geldi.  Kritik altyapılar, kamu kuruluşları, 

üniversiteler, özel şirketler ve bireyler gibi kullanıcılar siber alan kullanımında iş 

ve sosyal yaşam akışının sürdürülebilir kılınması için salgın öncesinden oldukça 

farklı aktivitelere yönelmişlerdir. Bu aktivite ve kullanım değişikliklerinin 

oluşturduğu zafiyetlerin ise zararlı aktörler tarafından kendi çıkarları yönünde 

istismar edildiğine dair gerçek olaylara dayanan kanıtlar mevcuttur (Avrupa 

Konseyi, 2020). Bir siber güvenlik firması olan Absolute firmasının 2020 yılı 
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tarihli Son Kullanıcı Dayanıklılık raporuna göre COVID-19 öncesi döneme 

kıyasla son kullanıcıdaki hassas veri %41 oranında artmıştır (Absolute, 2020). 

Hassas verinin savunmasız son kullanıcıda artması ise siber saldırganların 

iştahını kabartmaktadır. 

Evden çalışma, yeni normal adı verilen salgın sürecindeki en önemli 

aktivite değişikliklerinden olmuştur. Evden çalışma yeni normal haline gelirken 

siber saldırganlar ise yaygın paniği daha çok artırmaya çalışıyorlar ve ne yazık ki 

bunda da başarılı oluyorlar (Ahmad, T., 2020, s. 1). Gerekli güvenlik önlemlerini 

kurum ve kuruluş içerisinde almış olan yapılar evden çalışan kullanıcılarına 

sundukları erişim neticesinde veri güvenliği zafiyeti yaşamayabilmektedir. Bu 

zafiyet neticesinde kullanıcı üzerinden kuruma erişilmesi ve fidyeci yazılıma 

maruz bırakılması mümkündür.  

İnternet üzerinden gerçekleştirilen alışverişler artmıştır. Market 

alışverişleri dahil olmak üzere bir çok ihtiyaç internet üzerinden karşılanmaya 

başlanmıştır. Öyle ki internet alışveriş sitelerinin en büyüklerinden olan Amazon 

firması COVID-19 salgının ağırlığını artırdığı 31 Mart 2020 ve 30 Nisan 2020 

tarihlerinde 95.000 yeni çalışan işe almıştır (Nickelsburg, M., 2020). Birçok 

firmanın bu tarih aralığında zarar görmüş olmasına rağmen Amazon firmasındaki 

büyüme elektronik ticaretin ön plana çıktığının göstergelerindendir. 

Kullanıcıların internet ödemelerine daha sıklıkla yönelimi hassas verilerini daha 

çok paylaşmaları anlamına gelmektedir. Bu durumda da iletişimi dinleyen ya da 

verileri çeşitli yöntemlerle ele geçiren saldırganlar sistemlere erişim de elde 

etmekte akabinde bu sistemlere ulaşarak kritik bilgileri şifreleyip karşılığında 

fidye isteyebilmektedir. 

Kullanıcıların ve servis sağlayıcıların sistemin daha çok kullanımına 

odaklanmış olduğu görülmektedir. Kullanıma odaklanılan yerlerde ise sistemi 

saldırılardan koruyacak olan güncelleme hususu geri plana atılabilmektedir. 

Güncelleme işlemi ise bir bilişim sistemini fidyeci yazılımdan koruyacak olan en 

önemli unsurlardan bir tanesidir (Ahmed, M. R., Juremi, J., & Ramli, J, 2019, s. 

1228-1237).  

Farkındalık ve sosyal mühendisliğe karşı eğitimli olmama hususları iste 

sistemi zafiyeete uğratabilen diğer hususlardır. Bir bilişim sistemi ne kadar 

korunaklı olsa ve ne kadar dışarıya kapalı olsa da bir kullanıcı bu sisteme erişmek 

durumundadır. Bir güvenlik zincirinin sağlamlığını en zayıf halkası belirler. 

Farkındalık eğitimi almamış ve sosyal mühendisliğe açık olup en zayıf halka 

konumundaki kullanıcıların siber saldırganlar tarafından istismar edilmesi 

durumunda bu saldırganlar sisteme yönetici olarak erişebilecekler (Mitnick, K.D. 

ve Simon, W.L., 2003) ve hassas verileri fidyeci yazılıma maruz 

bırakabileceklerdir. 

Siber korsanlar tarafından fidyeci yazılımların yayılmasında kullanılan en 

etkin ve yaygın yöntemlerden biri sahte epostalar gönderim yöntemidir (Brewer, 
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R., 2016, s. 5-9). Genellikle bir kurum, bir fatura ya da kişinin ilgisini çekecek 

bir işlem taklit edilir ve kurban tuzağa düşürülerek eposta ekindeki zararlı 

dosyanın açılması sağlanır.  

4. Fidyeci Yazılımlardan Korunmak İçin Çözüm Önerileri 

Gelişen savunma ve korunma yöntemlerinin yanında siber korsanlar da 

kendilerini geliştirmeye devam etmektedirler. Bir zafiyet tespit edildiğinde bu 

açıklığın kapatılması için geçen süre içerisinde bu zafiyeti istismar etmek için 

yöntemler geliştirmektedirler. Bu da karşımıza siber saldırının yüzde yüz oranda 

önlenemeyeceği sonucunu getirmektedir. Ancak alınacak olan tedbirler ile 

güvenlik düzeyi en üst düzeye çıkarılabilir. Fidyeci yazılımlara maruz kalmamak 

için bu çalışma içerisinde irdelenen zafiyetler çerçevesinde önerilen güvenlik 

yöntemleri aşağıda sıralanmıştır: 

a. Kullanılan bilişim sistemi devamlı güncel tutulmalı ve kaynağı bilinmeyen 

yazılımlar yüklenmemelidir.  

b. Aldatma amacı ile gönderilen epostalara karşı duyarlı olunmalı, anormal 

görünen bir epostanın kimden geldiği ve içeriğindeki bağlantılar gözle kontrol 

edilmelidir. Kaynaktan emin olunmadığı sürece eposta ekleri açılmamalıdır. 

Sürekli sahte eposta gönderdiği belirlenen adresler engellenmelidir. 

c. Kurumlarda kullanıcılar aracılığı ile gelebilecek tehditler için analiz yapılmalı 

ve  bütün kullanıcılara kullanıcı düzeyinde Siber Güvenlik Farkındalık 

Eğitimi verilmelidir.  

d. Kaynağı bilinmeyen veri depolama cihazları kullanılan bilişim sistemlerine 

takılmamalıdır. 

e. Siber korsanlar tarafından öncelikli olarak zafiyet taraması yapılacak bilinen 

port numaraları mümkünse bilgi işlem personeli tarafından değiştirilmelidir. 

Örneğin Windows işletim sistemlerinde varsayılan uzak masaüstü bağlantı 

portu numarası 3389’dur. Bu port uygun farklı bir port numarası ile 

değiştirilebilmektedir. Varsayılan port numarasının değiştirilmesi otomatize 

edilmiş ataklardan bir ölçüde kurtulmayı sağlayacaktır. 

f. Veriler saldırganların sisteme eriştikten sonra bile ulaşamayacakları bir alanda 

yedeklenmelidir. 

g. Mümkün olduğu kadar şifresiz ve bilinmeyen kablosuz ağların 

kullanılmasından kaçınılmalıdır. 

h. Güçlü ve akılda kalıcı parolalar belirlenmelidir. Akılda tutulamayacak 

parolalar bir yere not alınmaktadır ve zafiyet oluşturmaktadır.  

i. Kullanılan sistemlerde iki adımlı doğrulama tercih edilmesi birçok saldırı 

türünü engelleyecektir.  
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j. Deneyimli kişiler tarafından kullanılmıyorsa ve ihtiyaç yok ise Windows 

Powershell ve otomatik kod parçacıkları çalıştırmayı sağlayan Script özelliği 

kapatılmalıdır. 

k. Kurumlarda veri akışını analiz ederek tehditleri algılayabilecek yazılım ve 

donanım çözümleri kullanmak faydalı olabilecektir. 

 

SONUÇ 

Özellikle COVID-19 salgın sürecinde değişen kullanıcı aktiviteleri 

neticesinde verileri kriptolayarak karşılığında fidye isteyen kötücül yazılımlar 

siber savaş arenasında daha büyük yer edinmeye başlamıştır. Sağlık sektörü başta 

olmak üzere eğitim, güvenlik ve iletişim sektörleri de bu tehditten nasibini 

almaktadır. Çalışma göstermektedir ki RAT yaklaşımı değerlendirildiğinde siber 

suçun oluşması için uygun kurban, siber saldırganları cezbeden faydalar ve 

koruyucunun eksikliği bir araya gelerek üç ayağı oluşturmakta ve siber suça 

doğal olarak da fidyeci yazılımlara zemin hazırlamaktadır.  

Salgın sürecinde zorunlu olarak değişen kullanıcı aktiviteleri ve bilinçsiz 

kullanıcılar uygun kurbanları oluşturmaktadır. Siber saldırganların en büyük 

motivasyonu bir sisteme girmeyi başarmaktır. Bu sızma işleminden gelir elde 

etmek ise diğer bir büyük motivasyondur. Uygun kurbanların da artması sonucu 

bu faydaları elde etmek adına siber saldırganlar daha çok motive olmaktadır. 

Güvenlik duvarları, farkındalık eğitimleri, güncellemeler vb. gibi gerekli 

güvenlik önlemlerinin alınmaması ise RAT yaklaşımında suçun oluşması için 

gerekli olan koruyucunun eksikliği ayağını oluşturmaktadır. 

Fidyeci yazılımlara maruz kalınarak siber suçun oluşması hususu RAT 

yaklaşımındaki suçun oluşması için gereken unsurlar ile örtüşmektedir. Bununla 

birlikte bu çalışmada irdelenen hususlar doğrultusunda önerilen çözümler 

uygulandığı taktirde güvenlik düzeyi en üst seviyeye çıkarılabilecek ve fidyeci 

yazılımların önüne büyük oranda geçilebilecektir.  Bu saldırının yol açacağı 

önemli derecede ekonomik, sosyal ve psikolojik zararın da önüne geçilmiş 

olacaktır.  
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GELECEĞİN SAVAŞI DİYORUZ AMA ÇOKTAN BAŞLADI 

ASİMETRİK SİLAH VE SAVAŞ? 

İ. Hamit HANCI 

ÖZET 

Ransomware adı verilen fidyeci kötücül yazılımlar COVID-19 salgının 

getirdiği yeni normal ve aktivite değişiklikleri neticesinde siber savaş arenasında 

kendisine daha çok yer edinmeye başlamıştır. Siber saldırganlar yeni normaldeki 

zorunlu değişiklikleri ve kullanıcıların bilgi yetersizliğini istismar ederek bilişim 

sistemlerine daha kolay erişim sağlayabilmektedir. Suçu tespit için klasik suç ve 

suçlu analizi yerine suçun oluşması için uygun kurban, saldırganı motive eden 

unsurlar ve koruyucunun eksikliği hususlarının gerekli olduğunu savunan 

Routine Activity Theory (RAT) (Rutin Aktiviteler Teorisi) yaklaşımı ile bu siber 

zafiyet açıklanabilir ve teorinin unsurları güçlendirilerek çeşitli güvenlik önleri 

ile birlikte fidyeci yazılımlardan büyük oranda korunmak mümkün olabilecektir. 

Bu bağlamda çalışmada fidyeci yazılımların hangi yöntemler ile bulaştığı, 

kullanıcıların zafiyetleri, kullanıcı ve sistemleri koruyan unsurların eksikliği 

RAT yaklaşımı ile bağdaştırılmış ve bu siber saldırı türünden korunmak adına 

çözüm önerileri sunulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Fidyeci yazılım, siber savaş, COVID-19, Routine 

Activity Theory, farkındalık 

 

WE CALL THE WAR OF THE FUTURE, BUT IT HAS STARTED 

ALREADY 

ASYMMETRIC WEAPON AND WAR? 

 

ABSTRACT 

Ransomware, called ransomware, has begun to gain more ground in the 

cyber warfare arena as a result of the new normal and activity changes brought 

about by the COVID-19 epidemic. Cyber attackers can gain easier access to 

information systems by exploiting the mandatory changes in the new normal 

and the lack of information of users. This cyber vulnerability can be explained 

with the Routine Activity Theory (RAT) approach, which argues that instead 

of classical crime and criminal analysis for detecting the crime, the appropriate 

victim, motivating elements and lack of protector are necessary for the 

occurrence of the crime, and various security measures can be taken by 

strengthening the elements of the theory. With this, it will be possible to be 
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largely protected from ransomware. In this context, in this study, the methods 

by which ransomware are infected, the vulnerabilities of users, the lack of 

elements that protect users and systems are associated with the RAT approach 

and solutions are offered to protect from this type of cyber attack.       

Keywords: Ransomware, cyber warfare, COVID-19, Routine Activity 

Theory, awareness 

 

GENEL BAKIŞ 

Her ne kadar ABD'de yaşanan 11 Eylül saldırılarından sonra gündeme 

gelse de dünya Asimetrik Savaş tabiriyle çok daha eski “Soğuk Savas Dönemi” 

ile tanışmış; bu yeni model savaş taktikleri ve terimleriyle karşılaşmıştır. 

Asimetrik Savaş denilen savaş türünde genelde dünya devletlerinin birbiri ile 

doğrudan savaşı bulunmamaktadır. Bu sistemde isteyerek ya da istemeden 

oluşturulan veya oluşan yasadışı silahlı grup(lar) başka ülke(ler) ile çatışmaya 

girebilmektedir. Yani, iki farklı silahlı yapının simetrik olmayan savaşı söz 

konusudur. Yasa dışı gruplar dışında kiralanan ordu ve askerler de bu amaçla 

kullanılmaktadır. 

Bu yöntem savaşta zayıf olan tarafın güçlü olana karşı kullandığı bir vasıta 

olarak gündeme gelmiştir. Ancak pek çok asimetrik savaş yönteminde, saldırı 

kaynağının daha gizlenebilir olması nedeniyle güçlü olan taraflarca da kabul 

gören bir yöntem olmuştur. Teknolojik ve ekonomik olarak güçlü ülkeler imkân 

ve kabiliyetleri sayesinde bu alanda daha ileri gidebilmişlerdir. Bağlayıcı olan 

pek çok uluslararası antlaşmaların varlığına rağmen pek çok ülkenin günümüzde 

asimetrik savaş yöntemlerini kullandığı ve geliştirdiği aşikârdır. Asimetrik Savas; 

“Meşru olarak savaşmadan, özel hayati hedeflere, alışılmamış usullerle saldırı 

olup, siber ve bilgi savaşı seklinde halkın yaşam ve psikolojisini felç eden bazen 

kitle imha silahları bile kullanarak gerçekleştirilen her türlü savaştır.” Bu savaşta, 

düzenli ordular ve klasik savaş yöntemleri kullanılmaz ve bu savaşı sürdürenlerin 

arkasında mutlaka küresel çıkar güçleri vardır. 

Kullanılan yöntemlerin bazıları; Siber silahlar, Terör, Narkoterör, Gıda ve 

Sulara yapılan sabotajlar, Agroterörizm, Gıda ve Tohumlara Yönelik Kimyasal 

Biyolojik Saldırılar, E bombalar, Subliminal manüplasyonlar/Algı 

Operasyonları, Psikolojik Harekâtlar, Elektromanyetik Saldırılar, Biyolojik 

Silahlar/Salgın Hastalıklar/ Biyoterörizm, Kimyasal Saldırılar, Kirli Bombalar, 

Finansal manuplasyonlar, -i-doser v.s 

Terör, Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde, “yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp 

yıkma, korkutma, tedhiş" olarak belirtilmektedir. Yıldırma, tehdit, sindirme 

yöntemlerinden biriyle sosyal düzeni değiştirme, mevcut otoriteyi zaafa uğratma 

amacıyla bir korku ortamı oluşturmak için girişilen hareketlerdir. Sözcük 
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Yunanca "başsız, yöneticisiz" anlamına gelmektedir. Terörizm politik etki 

yaratabilmek amacıyla şiddet uygulamaktır.  

Ann Weil: “Terörizm; rastgele seçilmiş ya da sembolik değeri olan 

kurbanların, şiddetin aracı olarak seçildikleri bir savaş yöntemidir.” Demektedir. 

Her terör olayı şiddet içermektedir ancak tabi ki her şiddet eylemi terör olarak 

tanımlanamaz. Genellikle planlı eylemler olan terör hareketleri seçilen kitle 

üzerinde hem anlık hem de uzun vadeli psikolojik etkiler amaçlamaktadır. 

Eylemlerin konumuzla ilgili en büyük özelliği ise, eylemcinin belirlenmiş 

savaş kuralları sınırlandırılamamasıdır. Can ve mal kayıpları, işsizlik, yaşam 

standartlarının değişmesi ile sonuçta toplumda korku ve panik oluşmakta, oluşan 

bilinmeyen tehlike duygusu ve belirsizlik günlük hayatın olağan işlerini bile 

aksatmaktadır. Eylemlerin yapıldığı yerlerde yol keserek, yol ve baraj yapımında 

kullanılan iş makinesi ile kamyonların ateşe verilmesi nedeniyle işlerini 

zamanında tamamlayamayan firmalarızarar etmektedir. Firmalar, araçlarının 

kaskosunu yaptırırken ‘terör teminatı’ nın sigorta kapsamı dışında tutulmasının 

sıkıntısını yaşamaktadır. Yaşanan saldırılar nedeniyle sigortalar  "terör" şartını 

devre dışı bırakmaktadırlar. İnşaat, yol, baraj, tarım çalışmalarında kullanılan iş 

makinelerine zaman zaman sigorta yapmamaktadırlar. Aynı şekilde açılan ticari 

dükkânlarda yangın, sel, doğal afet sigortaları kabul edilirken bazen terör 

sigortası yapılamamaktadır. 

Dünyada uygulanan politikalarla savaş bir para kazanma aracı olmuş ve 

ülkelerde terör grubu olarak taşeronlar oluşturulmuştur. Terör saldırıları 

görünüşü aksine basit değildir. Yoğun bir çalışma ve destek içermektedir. 

Dodurga, AA buna Reina örneğini vermektedir.”Terör saldırılarında Buz dağının 

altı vardır. Reina Saldırısında Bu terörist içeri girerken taşıdığı koca silahı nasıl 

geçirebildi yoksa önceden birileri tarafından mı yerleştirildi; içerde sadece 5.5 dk 

kalıp, 6 kez şarjör değiştirip üstüne kıyafetini değiştirip çıkarken kamerayı 

arkasına alarak çıkması sıradan birinin değil ancak ve ancak o mekanda 

kameraların yerini bilen, bu kadar kısa sürede bu kadar can alacak kadar 

canavarca yetiştirilen askeri eğitimi üst düzeyde olan biridir, özel bir gecede özel 

bir mekanı basıp canlı çıkabilecek kadar profesyonel bir maşadır” 

Terör eylemcilerinin lojistik ve para destekleri sadece o ülke ile sınırı 

olmamakta, para akışlarının durdurulmasında zorluklar yaşanmakta, başka 

ülkelerde barınabilmekte, eylem ve haberleşme için yüksek teknolojili cihazlar 

kullanabilmektedirler. Terör eylemlerinde genellikle patlayıcı maddelerin 

kullanıldığı görülmekle birlikte, daha ölümcül olmak için Kitle İmha Silahları 

(KİS) konusunda çalıştıklarından korkulmaktadır. Patlayıcılar içinde ise EYP ile 

kısaltılan el yapısı patlayıcı maddeler tercih edilmektedir. Sebebi ise bu 

patlayıcıların üretiminde kullanılan malzemelerin yasal olarak rahatlıkla temin 

edilebilmesidir. EYP sanayide kullanılan bazı kimyasallardan veya bir piknik 

tüpünden yapılabileceği gibi suni gübrenin içindeki Amonyum Nitrat tan da elde 
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edilebilmektedir. EYPler, içerisine konulduğu cisimlere ve çalışma şekillerine 

göre bombalı mektup, bombalı paket, araç bomba ya da canlı bomba gibi isimler 

alabilmektedir. Yine bir makalemizde belirttiğimiz gibi Kargo da yeni kullanım 

yollarındandır. Son yıllarda EYP lerin Dronlar ile de kullanılabildiği tespit 

edilmiştir. 

Hareket, ısı, ışık ya da sese duyarlı olabileceği gibi, zaman ayarlıları da 

vardır. EYP li eylemler, risklerinin azlığı, ses getirici olmaları, ucuz ve kolay 

teminleri, Gizlenme kolaylıklar, zor tespitleri ve uzun süre bozulmadan 

kalabilmeleri nedeniyle tercih edilmektedir. Kırsalda ya da kentlerdeki metruk 

binalardaki imalathanelerde üretilebilmektedir. 

EYP eylemlerinin ortak özelliği, "bubi tuzaklı" olmalarıdır. 

Bubi tuzağı, İngilizce "Booby Trap" dan dilimize geçmiştir. 

TDK Türkçe Sözlük'te "tuzak"; "Birini güç ve tehlikeli bir duruma 

düşürmek için kurulan düzen, komplo" dur. "Bubi tuzağı" ise; "Küçük bir 

dokunma ile patlayan, kamufle  edilmiş bomba" olarak tanımlanmaktadır. 

Aslında bubi tuzaklarının illa patlayıcıdan yapılması şart değildir. Sürpriz bir 

şekilde düzenlenen ve  zarar veren her türlü düzenektir. İçi salça dolu bir kabın 

kapının üzerine konulması ve açıldığında açanın üzerine dökülmesi de bir bubi 

tuzağıdır, Truva atı da. 

Bubi tuzakları kurnazca hazırlanmakta, şüphe uyandırmamakta, tam tersi 

merak duygusuna hitap etmekte, sıradan bir hareketin yapılması sonucu harekete 

geçmektedir. Aldatma yetenekleri yüksektir. Bazen dikkatsizlik bazen para/mal 

hırsından yararlanırlar. Tarihte farklı savaşlarda gördüğümüz kale etrafında üzeri 

dallarla örtülmüş sivri kazıkların olduğu hendekler, ya da ABD- Vietnam 

savaşında Vietnam ordusunun derin çukurlarda sivri dallardan hazırladıkları 

tuzaklarda bubi tuzağıdır. Ancak fiiliyatta bubi tuzağı denildiğinde genelde 

patlayıcılar akla gelmekte ve genellikle EYP olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bunlar yiyecek, oyuncak, değerli eşya ya da bina olarak mağdurun önüne 

gelmektedir. Patlamayı gerili bir yay gibi mekanik bir düzenek yada elektronik 

bir devre sağlayabilmektedir. 

EYP ler en az görünen, en az akla gelen gizli alanlara yerleştirilmektedir. 

Yer üstü sularının zararlı etkilerinden korumak için karayolu üzerinde inşa edilen 

Menfezler ve Köprüler uygun tuzaklama yerleri olabilmektedir. 5 Ocak 1996 da 

Cabalya mülteci kampında bulunan Filistinli direnişçi Yahya Ayaş, babası 

tarafından telefonla aranmıştır. Telefon, Ayaş'a bir arkadaşının eliyle, içerisine 

dinleme cihazı ve patlayıcı yerleştirilmiş olarak hediye edilmiştir. Telefondaki 

kişinin Ayaş olmasının teyit edilmesinden sonra telefondaki patlayıcı ateşlenmiş, 

patlamayla birlikte Ayaş hayatını kaybetmiştir. 23 Mayıs 2016'da Hatay'da sabah 

saat 08.00 sularında bir balıkçı teknesinden, sahilin 3-4 kilometre açığında, can 

salı denilen küçük bir bot görüldüğü ihbarı gelmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı 
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ekipleri, olay mahalline intikal etmiş, can salının içerisinde bağlanmış vaziyette 

bulunan iki kişiyi kontrol etmişler, öldükleri kanaatine varıp, Cumhuriyet 

Savcısının talimatıyla botun bağlı olduğu halatı çekmişler ve o esnada filikaya 

tuzaklanan patlayıcı infilak etmiştir. Bir er şehit olmuş, ihbarı yapan balıkçı 

teknesindeki bir balıkçı da yaralanmıştır. 

Daha önceki bir makalemizde yazdığımız gibi son dönemde asfalt altına 

gömülen patlayıcılar ciddi sorun oluşturmaktadır. Karot adı verilen bir cihazla 

asfalt düzgün şekilde açılmakta, havuca benzeyen beton çıkarılmakta ve boşluğa 

EYP yerleştirildikten sonra asfalt kapatılmaktadır. Bu da bir bubi tuzağıdır. Bubi 

tuzaklarının, son 30-40 yılda ne yazık ki ağır yaralıların ya da cesetlerin altına 

konulduğu sıkça görülmüştür. Patlayıcıların üretiminde ise genellikle amonyum 

nitrat ve üre içeren gübreler alınıp kullanılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde en 

çok kullanılan gübre AMONYUM NİTRAT içerikli olandır. Terör grupları bu 

ürünlere çoğunlukla gerçek çiftçiler ve çiftçi kimliği ile gübre alan sahte kişiler 

aracılığı ile ulaşmaktadır. Teminler ise; sempatizanın aldığı ürünü gönüllü olarak 

vermesi, cazip fiyat teklifleri, baskı ve tehdit yöntemleri ile gerçekleşmektedir. 

Çiftçi gübreyi aldıktan sonra örgüt tarafından ürün parası ödenebilmekte ve gübre 

alınmakta ya da baskı, tehdit veya gönüllü olarak gübre verilmektedir. 

Amonyum Nitrat patlama özelliği olan bir maddedir (%33 amonyum 

nitratlı gübre) Amonyum nitratı depolamak veya nakletmek bile risk taşıyan 

işlerdir tüm dünyada bu tip gübreye alternatif arayışları devam etmektedir. Kargo 

da terör finansmanında ve terör faaliyetlerinde de bir aktör olarak da ortaya 

çıkmaktadır. Kargo taşımacılığı yolu ile “bombalı paket” ya da “biyolojik ajan” 

içerebilecek şekilde suikast teşebbüslerinde bulunulabilmektedir.  Kargo aynı 

zamanda uyuşturucu madde kaçakçılığı ve temininde de kullanılabilmektedir. 

Ülkemiz tarihinde bombalı paket ya da bombalı mektup suikastlarına 

rastlanmaktadır. (Ör. Malatya Belediye Başkanı Hamido) 

İhmal Edilmemesi Gereken Bir Tehdit. SIVI BOMBALAR: Günümüzde 

klasik bombaların tesbiti elektronik cihazlar, görüntüleme aygıtları ve görev 

köpekleri sayesinde daha rahat gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum, teröristlerin 

daha gizli yöntemlere yönelmelerine yol açmaktadır. Kullanılması muhtemel 

saldırı araçlarından biri de tespit edilmesi zor olan “sıvı patlayıcılar” ya da “Sıvı 

Bombalar” dır. Konduğu kabın şeklini alan ve dikkat çekmeyen bir şekilde 

saklanabilen sıvı patlayıcıların tespiti klasik patlayıcılara göre daha pahalı ve zor 

olmaktadır. Röntgen cihazları sıvı patlayıcıları belirleyememektedir.  

Sıvı patlayıcıların tesbitinde şimdilik karmaşık ve pahalı cihazlar olan gaz 

dedektörlerinden yararlanılmaktadır. Sıvı patlayıcılar ev içinde günlük hayatta 

kullanılan maddelerden de yapılabildiği için yapımı katı patlayıcılara göre çok 

daha kolaydır. (Saç açıcılarda bulunan Hidrojen peroksit, diğer adıyla oksijenli 

su gibi). Uçaklara yönelik terör saldırılarında sıvı bombaların seçilmesinin temel 

nedeni kabinlere kabul edilen içecekler, şampuan ve lens solüsyonlarından ayırt 
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edilmesinin çok zor olmasıdır. Teorik olarak Sıvı patlayıcılar giysilere emdirilip 

kurutularak hem daha kolay taşınabilir hem de daha az dikkat çekebilir. Ortalama 

bir şişeyi dolduran sıvı bomba havadaki uçağın gövdesinde delik açacak kadar 

güçlü olabilir. 

İntihar Saldırıları ya da Canlı Bombalar ise, insanları etkisiz hale 

getirmek amacıyla teröristin üzerindeki patlayıcı madde düzeneğini hedefe 

götürerek patlatması esasına dayanmaktadır. Dünya kamuoyu bu teknikle ilk kez 

Tamil Kaplanları (LTTE) örgütünün yaptığı eylemlerle tanışmıştır. Diğer 

kullanılan metodlara nazaran hedefte patlamanın sağlanması açısından daha 

güvenilir bir metod olarak değerlendirilmektedir.Ayrıca kendilerince kutsal 

kabul edilen amaçları uğruna bedenlerini feda etme duygusu psikolojik tatmin 

unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır .İntihar bombacısı olur da cesaretini 

kaybeder diye uzaktan komutalı yedek sistemlerde kullanılabilmekte, onu 

uzaktan gözetleyen birileri uygun anda patlatabilmektedirler.Eylemcinin ne 

taşıdığını bilmeden de patlatılma ihtimali vardır.. Düğün olayındaki ihtimal gibi 

çocuklar da kullanılabilir. 

Bu tarz intihar bombacılarıyla ilgili olarak önleyici yaklaşımlar, diğer tarz 

eylemcileri ya da saldırgan kişilikleri yakalamaktan ya da durdurmaktan biraz 

daha farklı bir durumdur. Bu eylemciler; gerçekte amaca yönelirken belirli bir 

düzeyde bilinçli hareket etmezler. Seçilenlerin hemen hepsi çok erken yaşlardaki 

incinmişliklere bağlı (her çeşit incimişlik olabilir) olarak kendilerini zaten baştan 

aklanmak isteyen günahkârlar olarak görme yatkınlığındadırlar.  Ayrıca 

kullanılan başta LSD türü halusinojen ilaçlar bu duyguları körüklemektedir. Psik. 

Rebia Dirim e göre, Kendilerine karşı hissettikleri öfke duyguları çok güçlüdür. 

Dış dünya olarak tanıtılan ve kendilerinden olmayan her kes ve her şey onlar için 

kirli; günahkâr kimliklerinin uzantısıdır. Şayet kendileriyle birlikte onları da yok 

ederler ise hep birlikte sonsuzlukta aklanacaklarının kurgusuyla donatılmış bir 

koşullandırılmışlıkları vardır.  

Bu nedenle yakalanmak aslında günahkâr kalmaktır. Ölüm ise sevaba 

giden süreçtir. Bu tarz yapıların etrafını çevirip ''Kıpırdama '' ''teslim ol'' çağrıları 

gelecek tehlikenin hızını arttırmaya davetiye çıkarmaktır.  Araç bombalar ise bir 

yere park edilerek ya da hedefe sürülerek patlatılırlar. Üzerlerinde patlayıcı 

bulundurabilme kapasiteleri doğal olarak yüksektir. Patlamada araçtaki her türlü 

metal ve aracın yakıt deposu da hasarın etkisini arttıracaktır. Bubi tuzaklı 

hazırlanmış Araç bombalar kapının açılması, motorun çalıştırılması, pedallara 

basılması ile harekete geçirilmektedir. (24 Ocak 1993 Uğur Mumcu Suikastı). İlk 

araç bomba girişimi, İstanbul’da Sultan II. Abdülhamit’e karşı 1905 te 

gerçekleştirilmiştir.  

Terör Eylemi Olarak Sabotaj: Savaş ve sivil sanayi ticari, zirai üretim 

vasıtalarının ve ürünlerinin, lojistik, enerji, iletişim ve ulaşım tesislerinin, savaş 

gereçlerinin, personelin ve idari yapının v.b tamamen veya geçici bir süre için 



 

 

 

 

 

 

 

Türkbilim Nisan 2022 

 

135 

 

faaliyet dışı kalmasını sağlamak amacıyla tahrip edilmesidir. Sabotajlar Yangın, 

Patlayıcı maddeler, Mekanik, Biyolojik, Toksikolojik ve Kimyasal gibi aktif; 

Fikri ve Psikolojik sabotaj gibi pasif olabilir. 

Örneğin, İçme suyunun kasıtlı bulaşı insanların hastalanmasına sebep olur 

fakat içme suyu tedariğinin uzun dönemde kesilmesi halk sağlığı ve güven 

duygusu için daha ağır sonuçlar doğurur. Şehrin su kaynağının kesilmesi hem 

halk hem de sanayi ve ticaret için bir felaket oluşturabilir. Su kaynaklarına 

düzenlenen sabotajların amacı daha çok hedef ülkede siyasi istikrarsızlık 

yaratmaktır. Ekonomik olarak yaygın panik ve bozukluğa sebep olmak için 

kitlesel zayiat verdirmek de zorunlu değildir. İçme suyuna biyolojik saldırılar 

sonucu Kolera v.b bakteriyel enfeksiyonlar ile viral ya da Cryptosporidium gibi 

paraziter enfeksiyonlar ve salgınlar görülebilir.  

Su ve yiyecek kaynaklı patojenler, biyoterörizm etkenlerinin 

sınıflandırılmasında B kategorisinde yer almaktadır. Parazitler Zoonotik 

(hayvan) kaynaklı olarak da bulaştırılabilmektedir. Bir sabotaj örneği: Milliyet 

gazetesinde 2014 Nisan da “Şap Enstitüsü’nde aşılara sabotaj! Başlığı atılmıştır. 

Dünyanın sayılı, Avrupa’nın en büyük Şap Enstitüsü’ne 2014 Şubat ayında 

saldırı gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştır. Tel örgüleri keserek içeriye giren 

saldırganlar, milyarlarca lira değerindeki aşıların bulunduğu bölümün şebeke 

elektriğini kesmiş, ardından jeneratörler devre dışı bırakılmış, 30 milyon doz aşı 

son anda kurtarılmıştır. Saldırganlar, dikkat çekmemek için enstitünün diğer 

kısımlarını etkileyen elektrik kablolarına ise hiç dokunmamıştır. Aşı bölümdeki 

elektrik kesintisi enstitü görevlilerince tesadüfen fark edilmiş, Jeneratörün de 

devreye girmemesinden şüphelenen görevliler, kabloların kesildiğini görünce 

durumu yetkililere bildirmiş, Enstitünün güç üniteleriyle ilgilenen teknik 

personeli acilen işyerine getirilmiş, tamirat, kısa sürede tamamlanarak güç 

üniteleri devreye sokulmuştur. 

Saldırganların kameralara yakalanmaması ve doğrudan güç merkezine 

giderek yalnızca aşıların muhafaza edildiği ünitelerin elektriklerinin kesilmesi, 

saldırının profesyonel kişiler tarafından ve muhtemelen yabancı bir istihbarat 

örgütü tarafından gerçekleştirildiği şeklinde değerlendirilmiştir. Şap hastalığı 

Türkiye’de yaygın bir hastalıktır. Hastalığın görüldüğü yerler karantinaya 

alınmaktadır. Şap Enstitüsü bu hastalıkla mücadele eden devlet kurumudur. 

Aşıların tek tedarikçisi devlettir. Bir yetkilinin Milliye gazetesine yaptığı 

açıklamada; Buralarda üretilen aşıların stokta tutulduğu, buradan il ve ilçe tarım 

müdürlüklerine gönderilerek, buralardaki veteriner hekimler tarafından hastalıkla 

mücadele için kullanıldığı, enstitüye bir şey olsa ya da aşı üretiminde aksama 

yaşansa veya stokta tutulanlara bir şey olsa Türkiye’de hayvancılığın durma 

noktasına geleceği” ifade edilmiştir. İnsana da bulaşabilen Şap hastalığı ülkeler 

arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, 

ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların çok bulaşıcı viral bir 

hastalığıdır. Aslında bu saldırı türü Agroterorizm (Zirai Terorizm) içinde 
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değerlendirilmektedir. Dünyada yiyecek stoklarına zarar vererek ekonomik 

çökkünlük oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

Agro terörizm, hayvan ya da bitki hastalıklarının bilinçli ve kasıtlı olarak 

canlı hayvan ya da besin kaynaklarına bulaştırılması, hava, su ve kimyasallar la 

hayvan ve bitkilere zarar verilmesi, böylece ekonomik durumun bozulması, 

korku ve panik yaratılmasını sağlayan bir eylem türüdür. Bir terör saldırısında ani 

ve ölümcül sonuçlar ortaya çıkarken, Agroterorizmde ise ani ve öldürücü 

olmayan ancak, ekonominin pek çok alanını kapsayan hasarlar oluşmaktadır. 

Bunu sosyal yapıda önemli bozulmalar izlemektedir. Agro-terörizm, yeni 

olmayan bir terör eylemidir ancak ülkemizde bugüne kadar pekte fazla üzerinde 

durulmayan bir tehdittir. Gıda ürünlerine yapılan saldırıların önüne geçmeye 

çalışan Gıda Güvenliği ve Gıda Savunması kavramları da artık 

gündemimizdedir. Gıda Savunması, gıda ürünlerinin, normal şartlarda üretim 

zinciri içinde yer almayan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve radyolojik etkenlerle 

kasıtlı olarak bulaştırılmasını önleme çabasıdır 

Farklı Terör Eylemleri KİS: Kitle imha silahı silahı, büyük sayılarda 

ölümlere sebep olabilecek silaha verilen isimdir.   

Genellikle KİMYASAL-BİYOLOJİK-RADYOLOJİK ve NÜKLEER 

SİLAHLAR «KBRN-P» bu adla anılırlar. İnsanlara Radyasyonla ya da 

Radyoaktif maddelerle de Suikast yapılabilmektedir. Japonya/Tokyo metrosuna 

20 Mart 1995 tarihinde sârin gazı verilmesi sonucunda 11 

kişinin ölmesi ve 5 bin kişinin etkilenmesi, Kitle imha Silahları'nın (KİS) sadece 

savaşlarda kullanılmayacağını herkese göstermiştir 

Biyoterörizm; Hava, su, yiyecek ve başka kanallarla hatta savaş 

silahlarıyla biyolojik ajanların yayılmasını ve buna bağlı toplumda hastalıkların 

ve ölümlerin oluşturulmasını içerir. Bu da sivil halkta panik ve kaos oluşturma 

amacı taşımaktadır. Eğer saldırı askeri yapıları hedef alıyorsa "biyolojik savaş" 

olarak adlandırılır. Biyolojik saldırı bireye yönelik olursa “biyolojik suç” olarak 

tanımlanır. Biyolojik silah: Diğer canlılar üzerinde zararlı etkiler yaratmak 

maksadıyla kullanılan bakteri, virüs vb. bulaşıcı ajanlardır. Silah Olarak 

Kullanılabilecek Biyolojik Ajanlar; Bakteriler, Virüsler, Riketsialar, Klamidya, 

Mantarlar ve Toksinler dir. Biopreparat Projesi ismi verilen projelerde amaç 

kür/tedavi sağlanamayan ajanın üretimidir. Daha doğrusu tedavinin sadece 

üretenin elinde olduğu ajanın. 

1956 da Rus Mareşali Georgi Zhukov “Gelecek savaşların sonucunu 

yalnıznükleer silahlar ve hava kuvvetlerinin yoğun faaliyeti tayin etmeyecek, 

kanımca memleketimizin şart ve imkânlarına göre savaşı generaller değil 

MİKROPLAR kazanacaktır” der. Şimdiye dek Biyolojik saldırı aracı olarak 

kullanılma şüphesi olan mikroorganizmalar Bacillus anthracis (Şarbon), 

Francisella tularensis (Tularemia), Bunyaviridae ailesinden Rift Vadisi ateşi, 
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Ebola (Ebola kanamalı ateşi) , Coxiella burnetii (Q Humması), Kırım Kongo 

Kanamalı Ateşi, Variola virüsü (Çiçek) ve Hanta virüsler dir.  

M.Ö 1320-1318 yıllarında Hititliler Tavsan Ateşi” adıyla Tularemi 

etkenini kullanmışlardır. Orta çağ savaşlarında çiçek ve veba hastalığı nedeniyle 

ölenlerin cesetleri kuşatılmış  düşman kuvvetlerinin arasına mancınıkla atılmıştır, 

Avrupa’lılar  Amerikan yerlilerine çiçek ya da kızamık nedeniyle ölenlerin 

battaniyelerini kasten satmışlar ve katliam gerçekleştirmişlerdir. Daha pek çok 

örnek vardır. Biyolojik silahlar, nükleer, kimyasal ve konvansiyonel silahlara 

göre, çok ucuzdurlar, terör için ideal ajanlardır, az miktarlarıyla büyük kitleler ve 

geniş alanlar etkilenir, üretilmeleri kolaydır, saptanmaları güçtür, doğal bir salgın 

ile karışabilir, tedavileri de zordur. Biyolojik silahlar için “Fakir Ülkelerin Atom 

Bombalarıdır” denilmektedir. Biyolojik ajanlar, tarım ilaçlaması yapar gibi bir 

uçaktan, kalabalık yerlerde kırılan cam tüplerden, suya karıştırarak ya da 

mektupla bulaştırılabilir 

Biyolojik güvenlik, bitki hastalık ve zararlılarını, hayvan hastalık ve 

zararlılarını, hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıkları ve salgın yapan 

yabancı tür ve genotiplerin bulaşması ve mücadelesini içine almaktadır” 

Biyogüvenlik diye tanımladığımız kavram ise; çevresel riskleri de dahil ederek 

gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı alanlarındaki risk analizi ve  yönetimini, 

faaliyetleri içeren politika ve yasal düzenlemeleri  kapsayan daha geniş bir 

yaklaşımdır. Biyolojik ve kimyasal silah olarak kullanılan toksinler, bitkiler, 

bakteriler, mantarlar, algler ve bazı hayvanların ürettiği, diğer canlılara ciddi 

zararlı etkisi bulunan maddelerdir. Toksin denilmektedir. Üretildikleri kaynak 

açısında biyolojik olmakla birlikte, yapıları bakımından kimyasal olarak 

değerlendirilirler. Etkileri keşfedildiğinden beri potansiyel bir silah adayı 

olmuşlar ve suikastlerde kullanılmışlardır. Ölümcül olarak kullanabilirler ama 

ekonomik olarak zayıflatma ve stratejik olarak güçten düşürme aracı da 

olabilirler. Düşük dozlarda etkilidirler, çevre koşullarına dayanıklıdırlar. Özel 

tedavi yöntemleri ve aşıları yoktur. 

En yaygın kullanılanlardan Abrin ve Risin bitkisel, Botulinum toksinleri, 

Enterotoksin B ve Şiga toksin bakteriyel, Saksitoksin, Anatoksin ve 

Tetradotoksin deniz kökenli, Batrakotoksin hayvansal, T-2 en çok bilinen fungal 

toksinlerdir. Özellikle risin, abrin, botilinum toksin ve T-2 düşük dozlarda bile 

ölümcül olabilmektedirler. Geçmişe bakıldığında özellikle suikast amacıyla 

kullanımı yaygın olarak görülmektedir. 70 li yıllarda Bulgar muhaliflere yapılan 

şemsiyeli suikastlerde Ricinus communis tohumlarından elde edilen risinin  

kullanıldığı söylenmektedir. Abrus precatorius bitkisinden elde edilen abrin ise 

risinden çok daha toksiktir. Modern toksikolojinin kurucusu Paracelsus’un ünlü 

sözü "Her madde zehirdir. Zehir olmayan madde yoktur; zehir ile ilacı ayıran 

dozdur." Böcekler de İnsanlara, tarım ürünlerine, hayvanlara karşı biyolojik silah 

olarak kullanılabilir.  Bulaşıcı hastalıklar böcekler vasıtasıyla yayılabilir. Cyborg 
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böcekler ile canlı doku ile robotun bir araya getirilmesinden bahsedilmekte olup, 

askeri amaçlı istihbarat çalışmalarında kullanılabileceği iddia edilmektedir. 

Peki, Biyoterörizme Hazırmıyız? 

Louis PASTEUR “Gözlemler kaygı verici hale geldiğinde şans hazırlıklı 

beyinlerden yanadır” der. Bizde ise güzel bir söz vardır “Hazır ol cenge istersen 

sulh u salah” Eski bir kural ise “ŞÜPHELENMEZSENİZ 

TANIYAMAZSINIZ»der. 

Nükleer Silahlar: Atom bombaları zenginleştirilmiş uranyum ve 

platonyum içerirler, bombanın içindeki bu elementler nükleer füzyon sayesinde 

yıkıma neden olurlar. Hidrojen bombalarında ise daha farklı elementler 

kullanılmaktadır. Nükleer silahların boyut olarak küçülmesine rağmen, Şiddetli 

tepki görme olasılığı, elde etmenin zorluğu, Pahalı olması ve kolay tepit edilmesi 

nedeniyle Nükleer terör ve savaş seçenekleri gündeme gelmemektedir. 

Radyolojik terörizm ise Yüksek Yıkıcılık, Korku etkisi, ses getirici olması 

nedeniyle tercih edilmektedir. Kirli silahlar dinamit, TNT, C4 gibi 

konvansiyonel patlayıcı bir madde ile endüstriel radyoaktif bir maddenin birlikte 

kullanılmasından oluşmaktadır. Bu silahlar nükleer bombalar gibi kitle imha 

silahı değildirler. Daha çok kargaşa için kullanılmakta ve radyoaktif materyalin 

geniş alanlara yayılmasını amaçlamaktadırlar. Suikast Amacıyla Kullanılan 

Radyoaktif maddelere bir örnek, Rus casus Alexander Litvinenko ya karşı 

kullanıldığı iddia edilen Polonyum-210 dur. Yeni Zelanda saldırısının ardından 

kaleme aldığımız "YENİ ZELANDA NEYİN FİTİLİYDİ?"  

Isimli makalemizde "Seri Terör"ü gündeme getirmiştik. Son 15-20 yıldır 

batı ve doğu arasında benzer nitelikte terör eylemleri gidip gelmektedir. Bir ABD, 

bir İngiltere, bir Rusya, bir kıta Avrupası, bir İskandinav ülkeleri, bir Türkiye'nin 

büyük sehirleri…Aralarda kısa sessizlik dönemleri. Ortadoğu ve Afrika'nın bazı 

bölgelerini dahil etmiyoruz, çünkü oralarda devamlı terör eylemleri mevcut. Seri 

Terör ya da Seri Kopya Terör ya da kopya katliam denilebilecek bu durumlar 

yakın takip edilmeli ve analiz edilmelidir. Yeni Zelanda'daki bu eylemden sonra 

da Türkiye daha dikkatli olmalı, önlemler arttırılmalıdır diye uyarıda 

bulunmuştuk. Yeni Zelanda'da Christchurch (İsa’nın Kilisesi) kentinde iki ayrı 

camiye silahlı saldırı sonucu  49 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında 3 Türk ün ve 

çocukların da olduğu 50 ye yakın kişi yaralanmıştır. Saldırı yerel saatle 13.45'te 

başlamış, kask ve zırhlı bir yelek giyen saldırgan şehir merkezindeki 300 kişinin 

cuma namazı için bulunduğu ilk camiye girmiş, Cemaatin üzerine ateş açmıştır. 

İlk saldırının sonrasında başka bir camiden de silah sesleri duyulmuştur. Polis 

araştırmasında farklı otomobillerde patlayıcı ele geçirmiştir. Camilerden birinde 

çekildiği söylenen Saldırı kayıtları sosyal medyada yayınlanmıştır. Bu videoyu 

yüklediği söylenen Brenton Tarrant aynı zamanda 74 sayfalık göçmen karşıtı bir 

manifesto yayımlamıştır.  
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Yeni Zelanda'daki Bosna Hersek Büyükelçisi Mirza Hajric, görüntülerdeki 

kişinin otomobilinde Sırp milliyetçilerinin dinlediği Bosnalı Sırpların eski lideri, 

savaş suçlusu Radovan Karaciç'i öven bir şarkının çaldığını belirtmiştir. Çoğu 

Hristiyan olan Yeni Zelanda’da, Müslümanlar nüfusun sadece küçük bir 

bölümüdür ve çoğu Pakistan ve Hindistan'dan gelen göçmenlerdir. 74 sayfalık 

Manifesto da Avustralya doğumlu bir İskoç göçmeni olan kişi Kosova’dan da söz 

etmekte, ABD’nin 1999 yılı savaşında Kosova tarafını tutmakla hata yaptığını 

belirtmekte. Irkçı söylemlerde bulunmakta. Türkiye aleyhinde sözler 

sarfetmektedir. Video da Türkleri; "Boğazın doğusunda kalın, Arupa'ya 

geçerseniz öleceksiniz" diyerek tehdit etmektedir. Katliam yapılan şehrin adı 

İSA'NIN KİLİSESİ dir. Bu olay İdeolojik olarak 22 Temmuz 2011’de 

gerçekleşen Norveç katliamına benzemektedir. Olay sıradan bir terör eylemi 

değildir.  

Sosyal Medyada dolaşan resimde başta Türkler olmak üzere Müslümanlara 

ağır bir düşmanlık vardır. Manifesto da Viyana, Osmanlı, Cami, İstanbul, 

Türkiye, Ayasofya tabirlerinin geçmesi uzun vadede planlanmış, kararlı bir 

eylem olduğu, inandırılmış bir fail tarafından işlendiğini göstermektedir. ok 

organize ve iyi hazırlanmış bir eylem olması, arkasında örgütlü güçlerin olduğu 

izlenimi vermekte olup, devamının gelebileceğini düşündürmektedir. Saldırı için 

bir İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) ülkesinin seçilmesi de 

uluslararası bir çatışmanın yeni bir muharebe sahası olabileceği izlenimi 

vermektedir. Künyede bulunan Çarkıfelek, Yaradılış ya da Oz veyahut Swastika 

denilen semboller hem Türk tarihinde hem de farklı versiyonları olarak Hitler 

döneminde kullanılmış sembollerdir. İkinci şarjör de işaretli yerin altında Ermeni 

ce Sarıkamış Savaşı yazmakta olup 24 Nisan yaklaşırken bu sembolün olması da 

manidardır. Saldırının, Müslümanların nispeten az olduğu ve güvenlik sorununun 

pek bulunmadığı bir yerde yapılması bilinçli, organize ve çok can kaybı olmasına 

yönelik bir izlenim vermektedir. Bu provakasyondan sonra Müslümanların 

dünyanın başka yerinde diğer dinden olanlara daha kötüsü ile karşılık vermesine 

sebep olabilecek ve daha korkuncu bir dünya savaşına yol açmaya kadar giden 

bir amaç güdülüyor olabilir. Şahsın çok soğukkanlı olması sadece askeri eğitim 

almayla açıklanamayacaktır. Bir beyin yıkama faaliyeti sonucu inandırılmış bir 

fail olduğu aşikârdır. 

Terörizm medya olmadan yaşayamaz. Terör örgütleri medya sayesinde 

dehşet yayarlar ve propaganda yaparlar. Bu eylemde de bu net olarak 

görülmüştür. İnsan davranışları psikolojik ve fizyolojik yöntemler kullanılarak 

belirlenen hedefler doğrultusunda değiştirilebilir. Bunu uygulayan örgütler 

bulunmaktadır. Bu tekniklerle Herhangi bir kişi, grup ve hatta toplum, normalde 

yapmayacakları bir işlemi yapmaya ikna edilebilir. Psikolojik manipülasyon 

alanında iyi eğitimli ve negatif eğilimli profesyoneller kullanılmakta ve bu 

tekniklerle insan suça yönlendirilmektedir. Suç işleyen Bu kişiler inandırılmış 

faillerdir. 
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Terör eylemleri psikolojik harekât olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

Uyuşturucuyla Panik Oluşturma ve Toplumu Terörize Etmeye Bir Örnek: 

BURUNDANGA Uzun süredir bir yazı sosyal medya da çok fazla dolaşmaktadır. 

Bu yazıya göre, Bir kişiye verilen kartvizit sonrası, alanda bir baş dönmesi ve zor 

nefes alma bulgularının geliştiği, bunun kriminal amaçlı bir kullanım olacağı 

söylenmektedir. Basit bir kart üzerine kolayca sürülebildiği söylenen 

BURUNDANGA isimli bu uyuşturucu maddenin, bir kişinin üstündekileri 

çalmak veya başka kötülükler yapmak için kullanıldığı da eklenmektedir.  

Altına da “Emniyet Genel Müdürlüğü” yazılarak bu yazının Genel 

Müdürlük tarafından yayımlandığı izlenimi verilmektedir. Aslında bu Ulusal 

gazetelerimizde de haber olarak 2015 de yer almıştır. Ancak haberin e-posta 

zincirlerinde yayılması 2009 lara dayanmaktadır. İyi niyetle yaklaşırsak bir şaka 

olarak değerlendirilebilecek bu durumun, başka bir ihtimalle insanlarda panik 

havası yaratmak üzere ortalığa salınmış ve toplumu terörize etmeye yönelik bir 

eylem olduğudur. Emniyet Genel Müdürlüğünün böyle bir yazısı yoktur. İsteyen 

sorabilir ya da egm.gov.tr web sitesine bakabilir. Olay İngilizce bir hikâyeden 

alınmıştır. İddia edilen olay ABD Texas da geçmektedir. Üstelik Amerika 

Birleşik Devletleri’nde gerçekleştiği iddia edilen bu olay da asparagastır. Türkiye 

de gerçekleşen benzer bir olgu yoktur. 

Burundanga adlı bir uyuşturucu gerçekten de vardır. Latin Amerika 

kökenlidir. Datura bitkisinden elde edilmektedir. “3 Datura türü var D. 

stramonium, D. metel ve D. innoxia “Datura stramonium denilen, bizim Boru Otu 

diye bildiğimiz bir bitkidir. Datura için: Şeytan Elması, Şeytan Otu, Cehennem 

Çanı, Trampet Yapılı Çiçeğinden dolayı da Şeytan Trampeti ve Melek Trampeti 

İsimleri Yaygın olarak kullanılmaktadır. Kaynatılıp içildiğinde halüsinasyon 

(hayaller) görmeye sebep olur, 6 -7 saat etkilidir. Burundanga nın Etken maddesi 

skopolamin dir. Skopolamnin, güçlü hipnotik özelliklere sahip bir alkoloid olup, 

yüksek dozlarda hipnotik (derin uyku verici) etkiye sahiptir. Burundanga nın, Suç 

örgütleri tarafından kurbanlarını etkisiz hale getirmek amacıyla ya da gizli 

örgütlerin beyin yıkama çalışmalarında kullanıldığı iddia edilmektedir. Ancak 

Burundanga özellikle ciğerlere çekilmedikçe ya da ağızdan alınmadıkça etkili 

olmamaktadır. Ciltten etkili olması içinse uzun süreli temas gerekmektedir. 

Kartvizite sürülmüş bir dozun temas yoluyla etkide bulunması fennen mümkün 

değildir. Ayrıca Hikâyede anlatılanın aksine, Burundanga kokusuz ve tatsız bir 

maddedir. Bu tür yazıların dağıtılması toplumda panik, korku ortamı 

yaratmaktadır. Bir başka algı operasyonu ihtimali olan eylem C. Kaşıkçı 

olayıdır. Bir komplo teorisi kuracak olursak, Hala cesedinin ve izinin 

bulunamamış olması çok mantıklı görülmeyen Kaşıkçı Ya hizmetleri karşılığında 

sağ olarak dünyadaki başka bir yere götürüldüyse. Ya ses kayıtları dahil her şey 

mizansense. Kişinin can güvenliği, basın önünde avaz avaz bağırtılıp ve göstere 

göstere öldürülerek sağlandıysa. Hedef şaşırtmak için ülkemiz dahil tüm dünyaya 

yanlış algılarla, hedef şaşırtma yapılıyorsa  
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Siber terörizm tehdidi de elektronik ve iletişim teknolojilerin hızla 

büyümesiyle birlikte günden güne büyümektedir. Bilinen terörist eylemlerde, 

saldırıyı yapanın saldırı sonrasında alenen saldırıyı üstlendiği görülmektedir. 

Ancak siber terörist saldırılarda saldırının kaynağının tespiti bazen çok uzun 

sürmekte bazen hiç bilinmemektedir. Siber silahlar bugün kendilerinden daha 

güçlü yapılara karşı meydan okumak için başvurulan asimetrik savaş unsurları 

olarak kullanılmaktadır. İnternette sanal olarak tanımlanan nesneler yani akıllı 

cihazların sayısı milyarlara ulaşmıştır. Her cihazın bir ajan olduğu iddialarını bir 

kenara bırakırsak, internet üzerinde var olan nesnelerle, Evdeki klimanın eve 

gelmeden önce açılabilmesi ve evin ısıtılması, kaybedilen veya nereye konulduğu 

unutulan eşyanın yerinin tespiti, evdeki ocağın veya fırının uzaktan istenilen bir 

zamanda açılabilmesi, arabanızla giderken oluşan bir arızanın doğrudan ilgililere 

aktarılması, tıbbi cihazlara uzaktan erişerek ayarlarının yapılması gibi pek çok 

alanda akıllı cihazlarla yaşıyoruz.  

Bilişim sistemi kullanılarak cinayet ya da terör eylemleri 

gerçekleştirilebilir  mi ?  

Yeni Nesil Terör Saldırılarına yani Bilişim Sistemleri İle Siber Saldırılarla 

Gerçekleşebilecek Terör Saldırılarına Hazır Mıyız? Hayatımızın doğrudan içinde 

ve insanlığın hizmetinde kullanılan Bilgisayar sistemlerindeki açıklar kötü 

amaçlı kullanılabilir mi? Tıbbi, otomotiv, havacılık sistemlerinde risk 

değerlendirmelerini yeterince yapabiliyor muyuz? Bu cihazlar art niyetli olarak 

kullanılırsa ne olur? 

ABD güvenlik firması IID nin 2013 yılındaki raporuna dayanarak 

Europol’ün tehdit değerlendirme raporu, çevirim içi (on-line) cinayetlerin 

olabileceğini iddia etmiştir. Olayı Tıbbi Cihazlar açısından ele alacak olursak, 

Sağlık merkezleri siber saldırıların kurbanı Olma Riski Taşımaktadır. 

Ünlü bilgisayar korsanı (Hacker) Barnaby Jack Ekim 2011’ de düzenlenen 

McAfee FOCUS 11 konferansında insülin pompası aletlerine uzaktan saldırarak 

insülin miktarını değiştirmeyi başarmıştır. Bu durumda şeker hastası olan bir kişi 

rahatlıkla suikast kurbanı olabilir. Bir diğer saldırıya uğrayabilecek medikal cihaz 

ise uzaktan kontrollü kalp pilleridir. Barnaby Jack 2012 yılında kalp pili 

üzerinden nasıl suikast yapılacağını göstererek anlatmıştır. 2007 yılında, 

dönemin Amerika Birleşik Devleti Başkan Yardımcısı olan Dick Chenney’in 

kalbine takılı kalp pilinin kablosuz erişim özelliği devreden çıkartılmıştır. 

ABD’de doktorun uyguladığı ilaçların takibi için kullanılan sistemdeki 

teknik hataları tespit eden Charles Cullen isimli bir hemşire sistemdeki açığı 

kullanarak 2006 yılında yakalanana kadar 16 yılda en az 40 hastayı ölümüne 

neden olduğunu kabul etmiştir. Siber saldırı ile hastaların kan değerlerinin 

değiştirilmesi ve yanlış ilaçlar verilmesi ya da e-reçetelerle oynanarak farklı 

ilaçlar verilmesi de ayrı risklerdir. 
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Basında 31 Mayıs 2017 de çıkan bir haberde İzmir deki Hastanelere 

Siber Saldırı İddiaları yer aldı. 30 Mayıs tarihinden itibaren hastanelerin bilgi 

işlem sistemlerde yaşanan sorunlar siber saldırıyı akla getirdi. İzmir Bozyaka 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bilgisayarlar çöktü, hasta bakılamadı. Bir 

hastane yetkilisi, ‘Siber saldırı var hasta bakılamıyor anonsu yapıldı’ dedi.  31 

Mayıs günü ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bazı bilgisayarların arıza 

verdiği ifade edildi. Ankara’dan bir yetkili, ‘Türkiye genelinde 50 hastanede 

sorun var, tek tek çözmeye çalışıyoruz’ şeklinde konuştu. Sorunun nereden 

kaynaklandığını bilmiyoruz’ dedi.   Alsancak Devlet Hastanesi, Buca Devlet 

Hastanesi, Ailağa Cezaevi İnfaz Kurumu Hastanesi, Dr. Suat Seren Göğüs 

Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de virüs saldırılarından etkilendiği 

bildirildi. İngiltere’de sağlık sistemi siber saldırılar yüzünden çökmüştü. Yakın 

tarihlerde İngiltere’de sağlık sistemi siber saldırılar yüzünden çökmüştü” 

Bir başka suikast yöntemi ise arabalar üzerinden olmaktadır. Bu yöntemle 

ilgili en yoğun tartışma Rolling Stone and Buzzfeed gazetecisi Michael 

Hastings’in 2013’te aracıyla hızla bir ağaca çarpması sonucu ölmesidir. Eski 

ABD Ulusal Güvenlik, Altyapı Koruma ve Terörle Mücadele Koordinatörü 

Richard Clarke, kazanın "bir otomobil siber saldırısıyla yapıldığını açıklamıştır. 

Çinli bir güvenlik laboratuarı bazı araçları, fren sistemleri de dâhil olmak üzere 

hackleyerek kontrol altına aldıklarını belirtmişlerdirr.  Akıllı Evlerde bulunan 

tüm aletler, havalandırma sistemleri ve kapı sistemleri bilgisayar sistemlerine 

bağlıdır. Bu sistemlerin ele geçirilse tehlikeli sonuçlar doğurabilir.  

Michigan Üniversitesinden Prof.Atul Prakash ve arkadaşları 2016 

tarihinde bir araştırmada akıllı ev sistemlerine bağlanarak evlere ait kapı 

sistemlerini açabildiklerini göstermişlerdir. Bu aynı zamanda bir saldırı da 

insanlar içerdeyken kapıların üstlerine kapatılmasını da sağlayabilecek bir 

yöntemdir. İnsansız hava araçları genel olarak drone ismiyle bilinirler. Keşif 

gözetleme, yangın söndürme amacının yanında silahlı olarak da kullanılabilirler. 

Texas Üniversitesinden Todd Humphreys ve ekibi 2012 de Radionavigation 

Laboratuvarında Gps bağlantılı insansız hava araçlarının nasıl hacklendiğini 

göstererek durumun ciddiyetini ortaya koymuştur. 2011 yılında İran ABD ne ait 

insansız hava aracını elektronik olarak kontrol ederek ele geçirdiğini 

duyurmuştur.  

Bu haberler göz önüne alındığında, insansız hava araçları da bilişim 

yoluyla ele geçirilerek özellikle silahlandırılmış İHA lar terör ya da suikast 

amacıyla kullanılabilir. Ya uçaklara, tarihte görüldüğü gibi boru hatlarına, 

doğalgaz ya da nükleer santrallere gerçekleştirilebilecek saldırlar. Düşünmek bile 

korkunçtur. Siber tehlikeler bununla da kalmamaktadır. Özellikle çocuk ve 

ergenlere yönelik onların algılarıyla oynayan, korkutan hatta intihara teşvik eden 

“Mavi Balina Oyunu”, “Momo” ve “Mavi Bebek” gibi bilgisayar oyunları, bu 

kesimi tehdit etmektedir.  
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Son dönemlerde ergenlerin tercih ettiği faaliyetleri kapsayan küresel bir 

endüstri olan bilgisayar oyunları, sanal bir dünyadan gerçekliğin simüle edilme 

yöntemi ile onları ele geçirmektedir. Kullanıcılar sanal dünyada karşılaştıkları 

karakterler ya da etkileşimlerle kendi dünyalarını ve kendi gerçeklerini yeniden 

üretmektedirler. Orada özgürce kendilerini ifade etme fırsatı ortaya çıkmakta, 

tüm dürtü ve açığa çıkmamış arzu ve isteklerini gerçekleştirmektedirler. Bu sanal 

alem gerçek hayatta yapamayacağı şeyleri yapma fırsatı yaratmaktadır. Mavi 

bebek, kentsel bir efsane olan kanlı Mary efsanesinden yola çıkan ve çocukların 

banyolarda oynadığı garip bir oyundur. Oyun banyoda belirli davranışları tekrar 

ederek ve söyleyerek (ritüeller) oynanmaktadır. Eğer ritüelleri yaparsanız, 

kollarınızda kötü bir hayalet bebek göründüğünü söylenmektedir. Örneğin Mavi 

bebek oynamak için, kendi başına tuvalete gitmek, ışıkları kapatmak ve kapıyı 

kilitlemek zorunda. Sonra aynaya bak, kollarını bir bebek sallıyormuş gibi tutup 

belirli sayıda “mavi bebek" kelimesi tekrar edilmektedir. Doğru yaparsanız, 

aniden kollarınızdaki görünmez bir bebeğin ağırlığını hissedersiniz ifadeleri ile 

hipnotik yönlendirmeler söz konusudur.  

Ergenlik ve öncesinde çocuklar sanal âlemde duyduğu ve gördüklerini 

merak etmektedirler. Ancak çocukların bilişsel gelişimleri henüz 

tamamlanmadığı için bu tür oyunlar karşısında ne yapacaklarını bilmedikleri gibi 

korkup, verilen yönlendirmelere uyup ve karşısındaki kişi ne söylerse yerine 

getirmektedirler. Bir çeşit hipnotize edilmektedirler. Momo, Mavi Balina ve 

Mavi Bebek oyunlarının ortak noktası; çocuklara ölümle ilişkili çağrışımlar 

vermeleridir. Çocuklarda kendilerinin artık küçük bir çocuk olmadığını 

kanıtlamak istemekte ve oyundaki bu meydan okumalara kendilerine zarar 

vermek pahasına uymaktadırlar. 

Hiç aklımıza gelmeyen bir tehlike alanı YÜKSEK BİNALAR, Dikey 

Mahalleler. 

Teknolojik gelişmenin de yardımıyla, binalara gün geçtikçe yeni katların 

eklenmesi, çatıların gökyüzüne yaklaşması çok da şaşırtıcı değildir. 

Melike Ö. Bilgili nin çalışmasına göre, Yüksek katlı binalar, estetik 

nedenlerle çoğu kere boydan boya düz bir dış görünüme sahiptir. Bu durum dış 

cephe yangınlarında binanın bir anda yanmasına neden olmaktadır. Oysaki 

Girinti ve çıkıntılar yangını yavaşlatan engeller yapan oluşumlardır. İstanbul da 

bir Tower yangınında: 34 kat (140 m) boyunca dış cephe tepeye kadar 3,5 

dakikada (66 cm/s hızla) yanmıştır. İtfaiye teşkilatının yangınlara 5 dakikada 

yetişecek plana sahip olduğu dikkate alındığında, dış cephe yangınının bu hızına 

yetişemeyeceği, ancak tüm cephe tutuştuktan sonra olay yerine varabileceği 

ortaya çıkmaktadır. Yine Bilgili ye göre, bu binalar elektromanyetik kirlilik, şehir 

ikliminin değişmesiyle şehir selleri ayrıca psikolojik sorunların varlığına ve suç 

ortamlarına sebep olmaktadır. 



 
 
 
 
 
 
 
Türkbilim Nisan 2022 

 

144 

 

Terör saldırılarında meydana gelen Patlamaların bu kadar etkili olmasının 

önemli bir nedeni de dar yollar, dipdibe yüksek binalar, yani çarpık kentleşmedir. 

Yüksek binalardan dar caddelere çıkan araç trafiği bir afette tahliyeyi de 

engelleyecektir. 

Yarın bir eylem ya da kalkışma olursa sözde güvenlikli rezidans girişlerini  

birkaç terörist tutar su ve elektriği keserlerse o binada yaşayanlar ne kadar 

dayanılabilir. 

Aile bağlarını ve sosyal dokuyu bozan en uzun süreli terör eylemi 

uyuşturucudur 

İntiharların, cinayetlerin, fuhuş, gasp ve terörün temelinde uyuşturucu 

vardır. Ayrıca AİDS, frengi, verem, hepatit ve benzeri bir çok ölümcül hastalığın 

yayılmasında da en büyük fail uyuşturucular ve bağımlılarıdır. 

Her ne kadar adam kaçırma, haraç toplama, fidye, soygun gibi eylemler 

olsa da, terör örgütlerinin önemli finans kaynağı uyuşturucu madde 

kaçakçılığıdır. Uyuşturucu imal ve ticareti her dönemde terörizmin 

finansmanının en temel kaynağı olmuştur.  

O yüzden bu iki kavram NARKOTERÖR adı altında birlikte anılır 

olmuştur. 

Narkoterörizm kavramı ilk olarak 1983 yılında, eski Peru Devlet Başkanı 

Fernando Belaunde Terry tarafından, Peru narkotik polislerine yöneltilen 

saldırıları tanımlamak için kullanılmıştır. Pablo ESCOBAR’ın Kolombiya 

Hükümetiyle ilişkilerinde kullandığı şiddet eylemleri tarihte en iyi bilinen ve 

belgelenen narkoterör örneklerindendir.  

Uyuşturucu işiyle uğraşan suç şebekeleri, teröristlerin koruma, silah 

tedariki ve gizli örgütlere giriş imkânlarından yararlanmaktadır. Terörist örgütler 

ise uyuşturucuyu bir gelir kaynağı olarak kullanmaktadır. 

Bazı devletler bile gelir kapısı olan bu alanı Terör örgütleri üzerinden 

yönetmektedir. Bazen uyuşturucu kaçakçıları yönetim, yargı ve polisi kontrol 

etmek için terörizm maskesi altına saklanmakta, bazen de devlet mekanizmaları 

bizzat uyuşturucu trafiğine dahil olarak, bu yolla terörist örgütler ile bağlantı 

kurmaktadırlar. 

Eski tarihlerde sadece geçiş güzergahı olarak kullanılan ülkemiz, son 

yıllarda hedef ülke haline gelmiş ve uyuşturucu kullanımı ve ölümleri artmıştır. 

Gençlerin uyuşturucu kullanımına teşviki için çok değişik yöntemler 

kullanılmakta, kaçak nargile tütünlerinin üzerine sıkılan uyuşturucu maddeden, 

gençlere yönelik algı operasyonlarına kadar birçok yöntem kullanılmaktadır. 

Bunlardan biri Avusturya Malı kenevir kokulu soğuk çay olarak 

gündemimize girmiştir. 2016 yılında Türkiye'de benzin istasyonunda satılmaya 
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başlanan bir içecek internette reklamlarda boy göstermiştir. Teneke kutunun 

altında bir buz kütlesinin üzerine ‘Hint Keneviri’ yaprağının resmi konulmuştur. 

En alta da “The Original Cannabis- Ice Tea” diye yazmaktadır. Kenevir tadı ile 

ice tea (Soğuk çay) ın harmanlanmış hali olarak tanımlanmıştır. İçinde hint 

keneviri bitkisinin yapay aroması vardır ama THC denilen Etken madde 

yoktur.  Türkiye’de satılmaya başlamasıyla birlikte olağanüstü bir bir reklam 

kampanyası başlatılmıştır. İçeceğin içinde Uyuşturucu etken maddesi olmasa 

bile, bir uyuşturucu madde normal gösterilip sevdirilmektedir. İyi niyetle 

düşünülecek olursa, gençlerde merak uyandırarak olayı ticarete dönüştürmektir 

ama toplumda uyuşturucunun normalleştirilmesine de yol açmaktadır. Bu gün 

tadını deneyen gencin daha sonra kendisini denemeyeceği nasıl bilinecektir. 

20.Yüzyılda bu alkolsüz bira ve sigara şeklinde sakızlarda görülmüştür. 

Alkol ve nikotin içermeyen bu içecek yiyeceklerle maddeler sevdirilmeye 

çalışılmıştır. 

Ayrıca hekimler, diş hekimleri, hemşireler, hamileler hatta bebekler sigara 

reklamlarında oynatılmıştır. 

2001 yılında Benzin istasyonlarında alkollü içecek satışı ile ilgili benzer 

bir olayı anlatmış ve önlem almaya çalışmıştık. "akaryakıt istasyonlarının mağaza 

ve lokantalarında yüzde 5'in üstünde alkol içeren içki satılamaz" diye bir 

düzenleme (yönetmelik) değişikliği olmuştu Oysaki o dönemde Türkiyede satılan 

biraların alkol oranı bu oran ın üstündeydi. Ama şu anlama geliyordu bu: 

"akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında yüzde 5'in altında alkol 

içeren içkiler satılabilecek" idi. Daha sonra bu oranda alkol içeren içeceklerin 

ithal edildiğini öğrendik. Küçük yaştaki çocukları uyuşturucuya özendirmek ve 

teşvik etmek için çizgi film karakterlerinin kullanıldığı uyuşturucular ele 

geçirilmektedir. 

 Enerji içecekleri içindeki alkol miktarları değiştirilmektedir. 

AŞK KAPSÜLLERİ adı altında ilaca benzeyen içinde aşk cümleleri yazılı 

güya oyuncaklar satılmaktadır. Bunların öncelikle küçük çocuklar açısından 

yutulma riski vardır. Ayrıca firma satış uyarılarında bile belirtildiği üzere 

toksik/zehirleyici  etkisi var. Ama esas tehlikesi alındığında sizin bir hastalık ya 

da sıkıntınıza iyi gelmenin dışında sizde var olmayan ya da az olan, haz veren bir 

duyguyu "ateşleyen" moleküller olarak doğrudan bağımlılık yapan maddeleri 

akla getirmekte ve bu ürün yoluyla bu amaçlı kullanım meşrulaştırılmaktadır. 

Ya şırınga şeklinde çukulatalar. 

İçinde tutkal yani uçucu bulunan su ve borak içeren zıp zıp hamurları evde 

ya da merdiven altı imalathanelerde üretilmekte, çocuklar yaratıcılıklarını 

geliştirsin diye oynamaları teşvik edilmektedir. 
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Parayı takip eden suçu ve suçluyu bulur prensibine rağmen para 

hareketlerini izleyebilen yeterli mali alt yapımız kurulamamıştır. 

Son zamanlarda, Metruk* evler ve Metruk Araçlar Suç Mahalli 

Haline Gelmektedir. (Metruk*: terk edilmiş, bırakılmış. Artık kullanılmayan 

anlamına gelmektedir) 

Terkedilmiş hurda araç ve kamyon kasaları ile Metruk Binalar suç işlemek 

amacıyla kullanılmaktadır. Uyuşturucu, uçucu madde (tiner/bali) ve alkol 

kullanan ve satanlarla, fuhuş yapanların ve terör mensuplarının meskeni haline 

gelmiştir 

Bu bina ve araçlar güvenlik ve asayiş bakımında sakıncalı olmalarının yanı 

sıra halk sağlığı açısından birer tehdittir. Ayrıca görüntü kirliliği ve kent 

estetiğinin bozulması gibi sebeplerle mahalle sakinlerine rahatsızlık vermekteler. 

Uyuşturucu suçları için kullanılabilen metruk binalardan  Türkiye'de 

binlerce mevcuttur. 

Uyuşturucu bir ön suçtur ve onun olduğu yerde hırsızlık, asayiş, fuhuş, 

terör suçları da mutlaka bulunur. 

Terörle Mücadele Uyuşturucuyla Mücadeleden, Uyuşturucuyla Mücadele 

Sokak tan geçer (Hamit Hancı) 

Son zamanlarda istenilen ruh halini oluşturacağı iddiasında olan “binaural 

beat" denilen ve  I-doser” piyasa ismi ile dolaşan müzikler internette gezmektedir. 

Bunların Bilişsel, fiziksel ve davranışsal etkilerinin olduğu iddia edilmektedir. 

Uyuşturucu konusunda bilinçli aileler bile çocuklarının müzik dinlediğini 

zannetmektedirler. 

Robot savaşçılar: Max TEGMARK ın Yapay Zekâ Çağında İnsan Olmak 

kitabında bahsedilen OTONOM SİLAHLAR ise insan müdahalesi olmaksızın 

hedeflerini seçen ve saldıran silahlar olarak savaş meydanlarına çıkacaklardır. 

Nükleer silahların aksine, maliyeti yüksek ya da elde etmesi zor hammaddelere 

ihtiyaç duymayan, her zaman hazır ve kitlesel üretime geçebilecek kadar 

ucuzdurlar. Karaborsaya düşmeleri, teröristlerin eline geçmeleri işten bile 

değildir. Otonom silahlar suikastlar, ulusların dengesini bozmak, kitleleri baskı 

altına almak ve belli bir grubu seçici bicimde öldürmek için kullanılabilir. 

ÖNEMLİ BİR SİLAHI: HAVA MODİFİKASYONU 

Daha çok Bulut tohumlama diye bildiğimiz, Ülkemizde ilk olarak M. 

Kadıoğlu nun bilimsel olarak ele aldığı oysaki son derece tehlikeli ve de eski bir 

konudur. 1944 Normandiya çıkartmasında General Eisenhover “Akıbetimiz 

Meteorolojist ler in elindedir.” Demiştir. M.Ö. 500 Sun Tzu ise, Antik Çin’de 

Araziyi bil, Düşmanı bil, Havayı bil. Ancak bundan sonra zafere ulaşırsın” 

demiştir. 
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 “Çalışmalarımızın amacı, eğer kullanmak isterse, silahlı kuvvetlerimize, 

havayı kendi lehlerine veya düşmanın aleyhine çevirebilme yeteneğini 

kazandırabilmektir. Biz hava şartlarını bir silah olarak görmekteyiz. Zafere 

ulaşmada kullanılabilecek her şey silahtır ve hava bunların içinde en iyilerden 

birisidir.” Dr. Plerre St. Amand, ABD Deniz Kuv., 1968.  

Burada amaç, yağışları arttırmak ya da azaltmak, fırtınaları 

kuvvetlendirmek ya da önlemek, haberleşmeyi engellemek ya da 

kuvvetlendirmek, bulutta ya da siste delik açmak gibi çeşitlendirilebilir. Hava 

modifikasyonu havayı kasten manipüle etme veya değiştirme eylemidir. En çok 

bilinen şekli bölgesel yağmur ve kar yağışını arttırmaya yönelik bulut tohumlama 

yöntemidir. Hava modifikasyonuna ilişkin modern teknoloji 1940'lı yılların 

sonunda gümüş iyodür ün, bulut damlacıklarının buz kristallerine 

dönüştürülmesinde kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır. Yağmur bombası yöntemi 

ülkemizde ilk olarak 1990 yılında İstanbul'da İSKİ tarafından uygulanmıştır. 

15. Dünya Meteoroloji Kongresi'nde (Cenevre, 2007) hava modifikasyonu 

çalışmalarının bilimsel olarak geçerli bir şekilde değerlendirilmesi ve bulut 

modifikasyonun bulut/yağış gelişimindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması 

amacıyla, operasyonel hava modifikasyonu çalışmalarının araştırma ve 

modelleme çalışmaları ile desteklenmesi önerilmiştir. Kongre ayrıca, hava 

modifikasyon çalışmaları yapılırken ekonomik, sosyal, ekolojik ve yasal konuları 

da göz önünde bulundurulmasını teşvik etmektedir. Uzun dönem veya uzun süreli 

gerçekleştirilecek hava modifikasyon işlemlerinde ekosistemin etkileneceği 

bilinmelidir. Ayrıca, Hava modifikasyonu kasıtlı bir şekilde kullanılırsa 

meteorolojik bir silah haline gelebilmektedir. Modifikasyon sonucu oluşan 

şiddetli yağış, kasırga, hortum, dolu, kuraklık gibi hava olayları bir silah olarak 

kullanılabilir. Bizatihi Meteorolojik Faktörler bir silah olarak kullanabilirken, 

hava silahların kullanımını da engelleyebilmektedir. 

ABD Savunma Bakanlığı 1940’ların sonunda Soğuk Savaş’ın doruğunda 

hava değişikliği üzerine araştırmalarına başlamıştır. Vietnam savaşı sırasında, 

1967’de başlayan ve hedefini muson mevsimini uzatmak ve Ho Chi Minh 

Patikası boyunca düşman tedarik rotalarını engellemek olan Project Popeye 

kapsamında başlayan bulut tohumlama teknikleri kullanılmıştır. Rusya'nın 

başvurusu ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından onaylanan, 18 Mayıs 

1977 tarihli sözleşme ile çevresel modifikasyon tekniklerinin silah olarak 

kullanımı yasaklanmıştır. 

Havayı yöneten savaşı yönetir (Hamit Hancı). Meteorolojik silahlarla 

yüzlerce kilometre karelik yeri etkileyebilirsiniz.  

Meteorolojik Silahlar Agroterör amacıyla da kullanılabilmektedir. 

Geleceğin savaşlarında göç, tarih ve Jeopolitik bile kullanılmaktadır. 
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Tarih aslında bir silahtır (Hamit Hancı). Tarih olduğundan farklı şekilde 

sunulabilmekte, hatta maniple edilebilmektedir. Tarih in aydınlatılmasında da 

adli bilimlerden yaralanmaktayız. 2000 li yılların başında BM Gözetiminde 

Kıbrıs ta kurulan Kayıp Şahıslar Komitesine destek verirken, diğer yandan Bakü 

de Hazar denizinde Nargin adasından getirilen ve 1. Dünya savaşında Türk askeri 

esirlerin olduğu söylenen kemikleri incelemekteyiz. Bu kemiklerin Prof.Dr. Ayla 

Sevim EROL ile yaptığımız incelemesinde esirlerin açlık ve hastalıklar sonucu 

öldüğü sonucuna varılmıştır. 

Bir ülkeyi jeopolitik olarak izole etmek mümkündür.  

Göçlerle bir ülkenin sosyoekonomik yapısını, sağlığını, ekolojisini, 

güvenliğini ve ekonomisini yıpratmak mümkündür. 2011’den beri Suriye’deki iç 

savaşta pek çok insan hayatını kaybetmiştir. 2017 verilerine göre 800 bin çocuk 

anne ya da babasını ya da ikisini kaybederek öksüz ya da yetim kalmıştır. Şu anda 

belki bu sayı 1 milyondur. Az bir kısmı Suriye, Türkiye ve Ürdün'deki 

yetimhanelerde barındırılan çocukların çoğu sokaklarda yaşam mücadelesi 

vermektedir. Suriyeli yetim ve öksüzler organize suç örgütleri, terör örgütleri, 

uyuşturucu ve fuhuş çeteleri ile organ nakli mafyasının hedefindedir. 

Türkiye de ise pek çok aile evlat edinme kuyruğundadır. Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı rakamlarına göre Türkiye'de 2 bin 100 aile evlat edinme 

sırasındadır. 

Tabi ki, Özellikle ülkemizdeki ve Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerde 

tek ebeveynli de olsa ailesiyle yaşayan çocuklar ayni ve nakdi desteklerle 

desteklenmelidir. Ancak hiç aile desteği olmayan Suriyeli kimsesiz çocukların 

evlat edinilmelerini ya da koruyucu aileye verilmelerini sağlayacak yasal 

çalışmalar yapılmalıdır. Çocukların bir kısmı zaten genç nüfusu azalan Batı ya 

gizlice götürülmekte/kaçırılmaktadır. Batı Kontrollü bir şekilde göçü teşvik 

etmektedir. Biz ise durmaktayız. Tarihte Kazım Karabekir paşanın 

yaptığı  gibi,  bu çocukları ya yanımıza alıp kazanacağız –ki Devlet bunu tek 

başına yapamaz, milletle sorumluluğu bölüşmeli, ya da karşımızda organize suç 

örgütü, terör örgütü üyesi ya da sempatizanları bulacağız. Bir an önce karar 

vermeliyiz. Doğu cephesine tayin olan Kazım Karabekir Paşa, büyük savaşlardan 

çıkmış bir ülkede yetim ve öksüzleri devlet korumasına almıştır. Bu çocuklara 

“Gürbüz Çocuklar Ordusu” denilmiştir. Askeri ve zanaat eğitimleri verilmiş, 

meslek edindirilmiştir. 

1992 –1995 yıllarında yaşanan Bosna savaşında bu yapılamamıştır. Savaş 

ta yetim kalan çocuklar ya da sistematik olarak tecavüz edilen kadınlardan doğan 

çocuklar yitik bir nesil olmuşlardır. Belki de İşid/Deaş a Balkanlardan bu kadar 

çok katılım olmasının sebebi budur. Travmatik bir çocukluk geçiren bu neslin, 

içlerindeki öfkeyi boşaltacak bir alan arayışıdır. Aynı olay Suriye’de de 

yaşanmasın.  
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Aynı Coğrafyanın bileşenleri ve her şeyden önce İnsan olan bu çocukları 

hem onlar için, hem ülkemizin uzun vadeli güvenliği için koruma altına almak 

zorundayız, Devletin yükünü de ailelerle paylaştırmalıyız. 

Satılması kolay bazı ilaçların piyasadan toplanarak kimyasal silah ya da 

uyuşturucu imal etme amacıyla kullanıldıkları da görülmüştür. Burun 

damlalarından metamfetamin, bazı Lösemi ilaçlarından hardal gazı üretme gibi. 

Finansal terör de ne yazık ki bilgi ve karşı koyma kabiliyetimizin nispeten 

daha zayıf olduğu bir alandır. 

Jeopolitik olarak Akdeniz de yalnız bırakılmaya çalışılan ülkemiz çevre 

ülkelerdeki toprak parçaları ile de ablukaya alınmaya çalışılmaktadır. 

Özellikle Orta Asya ile bağlantımızın kesilmeye çalışıldığı, Ahiska ve 

Nahcivan bölgelerine yatırımlar yapılmalı, Ahiska bölgesinde bir Türk-Gürcü 

üniversitesi kurulmalıdır. 

Çözüm Önerileri:  

- Hiçbir terör saldırısının göründüğü kadar basit olmadığı kabul 

edilmelidir. Terör maksatlı saldırıların saf dışı bırakılabilmesi için; tehdit 

disiplinler arası bir anlayışla değerlendirilmeli, risk analizi yapılmalı ve 

yönetilmelidir.  

-Başkanlığını yürüttüğümüz Adli Bilimciler Derneğinde Sefer Darıcı ile 

yürüttüğümüz gibi Davranış Analiz Birimleri (DAB) ve Algı Araştırmaları 

Merkezleri (ALARM) kurulmalıdır. 

-Başka bir makale olarak ele aldığımız bilim İnsanları ile alanda çalışan 

güvenlik güçlerinin bir arada çalışmasını sağlayacak, güvenliği bilimle 

destekleyecek, uygulayıcı ve bilim insanlarını bir araya getiren Bir Terörle 

Mücadele Akademisi (TERMAK) Kurulmalıdır. 

-Adli İstihbarat ve Tıbbi İstihbarat Birimleri Oluşturulmalıdır 

-Sadece patlayıcı değil, Siberterör, Narkoterör, Finansal Terör konularında 

uzman personel yetiştirilmelidir. 

- Görev köpekleri arasında en çok canı kurtaranlar, bomba ve 

EYP  tespitinde görev alanlardır.  Pek çok kimyasal maddeden oluşan EYP leri 

tespit için yapay dedektörler imal edilmiş olsa bile hala en etkili yöntem bir 

köpeğin burnudur. Hele ki asfalt altına gömülenin. Patlayıcıların tespitinde 

yaralandığımız EYP ve Patlayıcı Arama Dedektör Köpekleri, Adli Veteriner 

Hekimlerle birlikte daha kalifiye olarak ve daha çok sayıda üretilmelidir 

-İçişleri bakanlığına bağlı Görev hayvanları daire başkanlığı kurulmalıdır 

-Patlayıcı maddeleri uzaktan algılayabilecek her türlü elektronik ve 

kimyasal dedektörlerin milli olarak ülkemizde üretilmesinin sağlanmalıdır.  
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Bu dedektörlerin mümkün olduğunca küçük, taşınabilir ve ucuz olarak 

üretilerek mümkün olduğunca çok personele ulaştırılması sağlanmalıdır. 

- Bubi tuzak yöntemlerinin devamlı değişme ihtimaline karşın nasıl yeni 

saldırılar olabileceğini ve korunma yöntemlerini hesap edebilecek “Think Ank” 

gibi bilimsel düşünce klüplerinden (think-tank) faydalanılmalıdır.  

-Patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemelerin internet üzerinden 

satışlarının denetlenmesi sağlanmalıdır. 

-Tüplerin satış kontrolü etkili bir Tüp Takip Sistemi ile yapılmalıdır. 

-Bilgisayar sistemleri sürekli olarak gelişmekte ve hayatımızın her 

alanında artık kullanılmaktadır. Bu durumdan kaçmak neredeyse imkânsızdır. 

Hayatımızın her alanına getirmiş olduğu kolaylıklar bakımından 

değerlendirildiğinde pozitif yönden katkısı muhakkaktır. Ancak bu durumun 

bilgisayar korsanları tarafından da takip edildiğini ve kullanıldığını göz ardı 

edilmemelidir.  

- Siber alanda çalışan kolluğa da bilişim sistemleri içinde var olabilecek 

bubi tuzakları konusunda eğitim verilmelidir 

-Bilişim Sistemleri ile gelişecek terör saldırılarına karşı kolluğumuz en üst 

düzeyde eğitilmelidir 

-Siber saldırılardan korunmak için bilişim alanında hızla milli 

yazılımlarımız oluşturulmalıdır 

-Tıbbi cihazların, kablolu ya da kablosuz bağlantıları ve güvenlik 

denetlemeleri periyodik olarak yapılmalıdır 

-Kullanılacak taşıtların uzak bağlantı güvenliği konusunda yeterli bilgi 

sahibi olunmalıdır,  

-Akılı ev sistemlerinde mevcut güvenlik denetlemeleri yapılmalıdır 

- Kendi videolarının çekilip paylaşıldığı sosyal medya uygulamaları çok 

ciddi denetlenmelidir 

-Ebeveynler ve öğretmenler, çocuklarının internet üzerinden maruz 

kalabilecekleri potansiyel riskler konusunda aydınlatılmalıdır. 

- EYP Yapımında Kullanılan gübre içindeki etken maddenin patlama 

değerini düşürmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

- Suni Gübre de dağıtım ve saha kontrolü daha titiz takip edilmelidir. 

Randomize ya da ihbarla toprak analizleri yapılmalıdır. 

-Dağıtım yapılan gübre içine takibini kolaylaştıracak kabul edilebilir 

seviyede bir marker ya da gübreye renk verecek parıldama yapan boya 
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katılmalıdır. Bu boya sadece özel ışıkta görülebilmeli ve her partiye ayrı renk 

konulmalıdır. 

-Suç Merkezleri Haline Gelen sahipsiz, harabe ve terk edilmiş (metruk) 

halde bulunan Binalar yıkılarak, terör mensupları, uyuşturucu tacirleri ve 

kullanıcıları için mekân olmaktan çıkarılmalıdır. Metruk araçlar da çekilmelidir. 

Metruk bina tespit ve yıkım kararıyla ilgili işlemler ivedilikle karara 

bağlanmalıdır. 

- Riskli bölgelerde sokak aydınlatması ve kamera sistemlerinin artırılması 

sağlanmalıdır. 

-Uyuşturucu ile mücadelede sokak hâkimiyetinin sağlanması amacıyla 

başta büyükşehirler ve riskli tespit edilen bölgelerde alan hâkimiyeti sağlamak 

için gerekli personel, araç-gereç ve eğitim kapasitesi arttırılmalıdır. Konuyla daha 

kararlı ve sistemli mücadele için ayrı/müstakil bir “Uyuşturucuyla Mücadele 

Kanunu Çıkarılmalıdır”  

- Uyuşturucu etkisi olduğu iddia edilen İnternet üzerinden yoğun miktarda 

satışı olan "I-doser” engellenmesi için ciddi bir kanuni düzenleme ve 

yasaklamalar yapılmalıdır. 

-Gıda güvenliği için Tarım Liseleri/Yüksek Okulları açılmalı, açık olanlar 

aktif hale getirilmelidir. İncir Enstitüsü gibi kurumlarımız daha işlevsel hale 

getirilmelidir 

-Şap Enstitümüz güçlendirilmelidir 

-Biyolojik ve kimyasal saldırılara karşı daha kapsamlı mücadele etmek için 

devlet görevlilerinin yanı sıra üniversitelerden uzmanların da içinde yer alacağı 

bir “Biyolojik ve Kimyasal Silahlara Karşı Savunma Konseyi” kurulmalıdır. Bu 

saldırıların biyolojik psikolojik ve ekonomik bir savaş halini alması nedeniyle bu 

konseyde yer alacak uzmanların sadece mikrobiyoloji alanından değil halk 

sağlığı, afet, biyoloji, adli tıp, acil tıp, ekonomi, güvenlik gibi alanlardan da 

olması sağlanmalıdır. 

-KBRN Olaylarına müdahale ve araştırma da koordinatör kurum 

belirlenmelidir. 

- Gelişmiş ülkelerde ana kentlerde şehirleşme orta noktada yüksek binalar, 

çevreye yayıldıkça da müstakil tarz bir, iki katlı yaşanabilir binalar şeklindedir. 

Ülkemizde de artık dikey yapılaşma son bulmalı, yatay yapılaşmaya geçilmelidir.  

-Ülkemizin Hava Tahmininde yurt dışına bağımlılığı en aza indirilmelidir 

-Havadan gelecek saldırılara karşı askeri ve bilimsel merkezler 

kurulmalıdır. TSK bünyesinde Askeri Meteoroloji Birimleri kurulmalıdır. 

-Savunma sanayi çalışmalarına meteoroloji mühendisleri katılmalıdır. 
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-Nano teknoloji, yapay zekâ, mekatronik ve genetik konularında çağ 

yakalanmalıdır. 

-Ülkemiz kendi milli aşılarını üretmelidir 

- Göçmenlerden anne ve babası olmayan çocuklar devlet eliyle yetiştirilip 

iş sahibi yapılmalı, isteyen çocuksuz ailelere evlatlık verilmelerini sağlayacak 

yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

-Suriye de kontrolümüz altındaki çatışma bölgelerinde, bölgenin 

ekonomisini ya da sosyal dokusunu güçlendirmek için, değişik meslek 

gruplarından kişiler bölgeye götürülerek halkla yakın temas ettirilmeli ve halkın 

gönlü kazanılmalıdır. Sağlık sistemi hekim ve diş hekimleriyle desteklenmeli, ilk 

yardım ve hayatta kalma beceri eğitimleri verilmeli, bölgede meslek edindirme 

kursları düzenlenmeli, yerinde meslek kazandırılmalı, bölgede kimyasal, ilaç , 

suni gübre kullanılmamasının avantajıyla tarımsal organik ürünlerin 

pazarlanacağı sınır ticaretine ağırlık verilmelidir. 

-Gürcistan’ın Ahiska bölgesine iki ülkenin iş birliği ile bir Türk-Gürcü 

Üniversitesi kurulmalı, bu üniversite en azından Tıp Fakültesi hastanesi ile Ziraat 

ve Veteriner Fakültelerini de içermelidir. Bu fakültelerde Gürcü lerle birlikte 

isdihdam edilecek /okuyacak  Ahiskalı işçi, memur, öğretim üyesi ve 

öğrenciler  ile üniversitenin çevresinde gelişecek hizmet sektörü  bölgede büyük 

bir canlanma sağlayacaktır. Yörede yaşayanların Zirai ve Hayvansal 

etkinliklerine destek verip, ürünlerinin pazarlanmasına yardım edilecektir. 

-Devletin her kademesinde Liyakat sistemine dikkat edilmelidir. 

-Eğitimle farkındalık ve caydırıcılık sağlanmalı, gerekirse orta öğretime 

Milli güvenlik ve Yurttaşlık dersleri konulmalıdır. 

-Mücadelenin her alanında bilimden faydalanılmalı, aykırı görüşlere de yer 

verilmelidir. Kurumlar özeleştiri yapabilmelidir. Zaman zaman rastladığımız 

bilim insanlarının uyarılarının dikkate alınmaması hatta devlet te bilimsel alanda 

çalıştıkları yerlerden uzaklaştırılmaları, yöneticilerin keyfi kararlarla kendilerini 

pasifize etmeleri önlenmelidir. Unutmayalım bilimden yararlanmayan hiçbir 

oluşum sonuca ulaşamaz. Yöneticiler kendilerini alkışlayanları değil uyaranları 

da dikkate almalıdırlar. Bu “uluslararası alanda disiplinler arası yayınlarıyla 

ünlenen Uluslararası TÜRKBİLİM Dergisi umarız bunların anlaşılması ve 

önemsenmesine de vesile” olacaktır. Son Sözümüz Türkbilim baş 

editörümüzden: “Kurumsal yapıların fonksı̇yonelleştı̇rı̇lmesı̇nde stres 

yönetı̇mı̇nı̇n motı̇vasyon ve lı̇derlı̇k ı̇le örtüştürülmesi” araştırma ve önlemler 

alınması bağlamında kısacası bahse konu edilen yukarıdaki makalemizin 

anlaşılabilmesinde önemli bir anahtar olacağı bilim dünyasında her zaman 

hatırlanmalıdır. (Bkz. Dr. TUNCAY, Türkbilim, 2007). 
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BİLİMKURGU OLGUSUNUN İŞ YÖNETİMİNE DÜNYADAKİ ETKİSİ                                             

VE TÜRKİYE ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. Münir Gökmen 

Engin Eryıldız 

ÖZET 

Çeşitli kaynakları araştırdığımızda iş ile ilgili birçok tanıma 

rastlamaktayız. Bunların çoğunun anlam olarak benzerlik gösterdiği ve veya 

kesiştiği tanımları derlersek aşağıdaki tanımlar karşımıza çıkmaktadır. Sanayi, 

ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü veya bir 

değer yaratan çaba emek de bir başka iş tanımıdır. Bu ve benzer tanımları 

kapsayan yaygın iş tanımında bir çıktı bir netice elde etmek bir durumu ortaya 

koymak için güç enerji kullanarak yapılan her türlü çalışma iş olarak kabul edilir. 

İşletme kâr amaçlı kurumların kuruluşu, finanse edilmesi, üretim araçlarının ve 

tekniklerinin sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin en iyi şekilde pazarlanması, 

yönetim ve organizasyonu ve finansal olgularının izlenmesini inceleyen bir 

sosyal bilim olarak tanımlanmaktadır. Dilimizde, mal ve hizmet üretiminin 

gerçekleştirildiği ekonomik birimler için de tanımlanmaktadır. İşletmeler kâr 

amacı güden veya gütmeyen olabilirler. Devamlılık temelinde yapılanırlar. 

Anahtar Kelimeler: İş, işletme, ekonomi 

 

 

THE IMPACT OF SCIENCE FICTION ON BUSINESS 

MANAGEMENT IN THE WORLD AND EVALUATION SPECIALLY 

IN TURKEY 

ABSTRACT 

When we search various sources, we come across many definitions 

related to work. If we compile the definitions that most of them are similar in 

meaning or intersect, the following definitions appear. Industry, commerce, 

agriculture, finance etc. The whole of the economic activities related to the 

fields or the effort that creates a value is another job definition. In the common 

job definition covering this and similar definitions, all kinds of work done by 

using power and energy to achieve an output and a result are considered as 

work. Business is defined as a social science that studies the establishment and 

financing of for-profit institutions, the provision of production tools and 

techniques, the best marketing of the goods and services produced, their 
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management and organization, and the monitoring of financial phenomena. In 

our language, it is also defined for the economic units where the production of 

goods and services is carried out. Businesses can be for-profit or nonprofit. 

They are built on the basis of continuity. 

Keywords: Work, Businesses, Economi 

 

İŞ VE İŞLETME AÇISINDAN İŞ YÖNETİMİ 

İŞ YÖNETİMİ 

“İşletme Yönetimi” veya genel bir ifade ile “işletme”, bir bilim dalı olarak; 

işletme içi ve işletmeler arası olaylar ve faaliyetlerle ilgili sebep sonuç ilişki ve 

eğilimlerini inceleyerek, bir işletmenin başarılı bir şekilde yönetilmesinde geçerli 

olan kaideleri ortaya koymaya çalışır. Yani, işletmelerin kuruluşlarından, satın 

alma, üretim, pazarlama, dağıtım, yönetim ve organizasyonundan ve işletmenin 

ekonomik verilerini rakamla ifadesinden söz eden bilim dalına, genel işletme, 

işletmecilik bilgisi, işletme ekonomisi, işletme yönetimi ve işletme yönetimi ve 

organizasyonu gibi isimler almasına karşılık hepsinin inceleme konusu işletmedir 

(Aslan, 2014). İşletme ve iş süreçlerinin yönetimi aynı zamanda iş yönetimi 

kavramı altında anlaşılır. 

Öyleyse yönetim, belirli bir takım amaçlara ulaşmak için başta insanlar 

olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı 

malzemeleri ve zamanı birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek karar 

alma ve uygulatma süreçlerinin toplamıdır. (Paşaoğlu, 2003, s. 3) 

İşletmelerde yönetim süreci genelde dört ana başlıkta toplanır: 

➢ Planlama ve karar alma 

➢ Organizasyon 

➢ Liderlik etme 

➢ Kontrol 

Bunlara aynı zamanda yönetimsel fonksiyonların yönetimi de denilir  (4 

Functions of Management Process, 2020). 

İşletmede Organizasyon 

İşletmelerde organizasyonlar zaman içerisinde farklı yapılanmaların ortaya 

çıkması neticesinde iki ana grupta; gelenekçi ve modern organizasyonlar olarak 

tanımlanmıştır. 

Gelenekçi organizasyonlar; işlevsel bölümlendirme ve iş birimine göre 

bölümlendirme yapar.  Gelenekçi yaklaşımlar en yaygın yaklaşımlar olarak 
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karşımıza çıkmaktadır ve emir komuta zincirinin gereği yukardan aşağı yani 

dikey yapılardır.  (Ülen & Mirze, 2010). 

Modern organizasyonlarda ise, matris, takım ve şebeke esaslı 

bölümlendirme yapılır.  

Bu organizasyonlardaki yöneticiler de genellikle üçe ayrılmaktadır. Bunlar 

üst kademe, orta kademe ve alt kademe yöneticilerdir. Modern organizasyonlar 

dikey gelenekçi organizasyonlara nazaran kendilerini yataylaştırmaya çalışırlar. 

İşletmelerde yönetim işlevi planlama ile başlar, örgütleme ile güçlenir ve 

yöneltme ile devam eder. Yöneltme ile ulaşılmak istenen amaç, planlanan 

konuların işletmeye en iyi yararı sağlayacak biçimde gerçekleştirilmesidir. 

Süreç / Fonksiyon Yönetimi – Yönetim Teknikleri 

Günümüzde yöneticiler süreçlere düşkündür. Bunun nedenini anlamak zor 

değildir. Birçok organizasyon fonksiyonel ve hiyerarşik yapıya sahiptir.  Bunun 

sonucu görevlerin gerçekleştirilmesi ve yönetimini oldukça zorlaştırmaktadır. 

Bunun için de çeşitli yönetim teknikleri uygulanmaya uyarlanmaya 

çalışılmaktadır. Özellikle 6 Sigma (Fonseca, 2014), Toplam Kalite Yönetimi, 

Kanban-Kaizen Teknikleri, Sanal Organizasyon Modelleri gibi teknikler ve 

‘Balanced Score Card’ Kurumsal Karne gibi kritik pozisyon, yeterlilik ve 

performans kriterlerinin tanımlandığı araçlar devreye sokulmuştur Bunların 

bazıları verimliliği artırma adına birlikte sentezlenerek de kullanılmıştır 

(Argüden & Sağdıç, 2000) ve (Sarandeska, 2019). 

Bilgi Yönetimi 

Bilgiden bahsederken bilgiye ulaşma aracı ve onun belki de en önemli 

parçası olan veriyi de düşünmek gerekir. Verilerden faydalanarak bilgiye ulaşılır. 

Enformasyonun ise köküne bakılırsa haber verme anlamı taşır bu haber verme ise 

bilgi haline getirilmişse anlam taşır. Yani aslında enformasyon işlenmiş olur. 

Bilgi örtülü ve açık bilgi olarak karşımıza çıkar.  

Örtülü bilgi diyalog, senaryo ve metafor, mecazlar, benzetmeler, kıyas, 

hipotezler ve modeller gibi formlarda açık ifadelere kavuşturulmaktadır. Örtülü 

bilgi genellikle kaydedilmemiştir, iletilmesi sözler ve paylaşılmış tecrübelerle 

olur. İşletme kültürü, örgütsel politikalar ve profesyonel tecrübe örtülü bilgiye 

verilebilecek örneklerdendir. İşletmelerin amacı çalışanların örtülü bilgi varlığını 

organizasyonel düzeyde açık bilgi haline getirmektir. Böylelikle örgütsel değer 

yaratmak mümkün olmaktadır. 

Açık Bilgi; sistematik bir şekilde ifade edilebilen, ulaşılabilen ve 

aktarılabilen bilgidir. Bir başka deyişle açık bilgi kayda (yazıya) geçirilmiş 

bilgidir. Açık bilginin bulunduğu yerlere örnek olarak kitaplar, veri tabanları ve 

kütüphaneler, patentler, politikalar ve prosedürler verilebilir. İşletme boyutunda, 
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işletmenin yazılı hale getirdiği ve kurumsal hafızasına aldığı tüm bilgiler açık 

bilgi olarak kabul edilebilir. 

İşletmeler özellikle açık ve örtülü bilgiler arasındaki etkileşimler 

aracılığıyla yeni bilgi yaratılması süreçleriyle ilgilenirler. Bu iki tip bilgi 

arasındaki etkileşime, bilgi dönüşümü denilmektedir. 

Bilgi ile ilgili önemli bir diğer kavram bilgi varlıklarıdır. Bunlar bir 

işletmedeki “veri tabanları, veri dosyaları, sistem belgeleri, kullanıcı el kitapları, 

eğitim malzemeleri, işlemsel ve desteksel yöntemler, süreklilik planları, yedek 

anlaşmaları, arşivlenmiş bilgileri” içermektedir. Bilgi varlıklarını ustalıkla 

kullanan şirketler fiziksel ve finansal varlıklarının getirilerini maksimize 

edebilmektedirler. 

Bilgi yönetimi bir strateji, bütünleşik bir sistematik eylem olarak  

“Organizasyonlarda çalışanların sahip oldukları bilgi, deneyim ve 

uzmanlıklarının, veri tabanlarının, kaydedilmiş bilgilerinin, belgelerin, plan, 

politika ve prosedürlerin kısaca tüm bilgi kaynaklarının belirlenmesi, 

yönetilmesi, zenginleştirilmesi ve paylaşılmasına yönelik organizasyonda 

verimliliği artırma sürekliliği sağlamayı amaçlayan ve bunun için yukarda sayılan 

maddi olmayan varlıkları kullanan ve değer yaratan süreçtir. (Atlı, 2014) 

İnovasyon Yönetimi 

İnovasyon üzerinde konuşurken iç içe kavramlar olan yaratıcılık ve icattan 

da söz etmek gerekir. İnovasyon, örgütün çevrenin yeni koşullara adaptasyonu 

için ihtiyaç duyduğu yeni ve daha iyi yöntemleri arama yeteneği ile ilgili olup; 

örgütleri değişen koşullara uyumlulaştıracak şekilde dönüştürür. Yaratıcılık 

inovasyon sürecinin ilk adımıdır. İnovasyonun sınırlarını icat ile olan farklılığı 

anlatır. İcat olmadan da inovasyon olabileceği gibi birden çok icat yeni bir 

inovasyonu doğurabilir. İnovasyon işletmelerin iç uygulamaları, organizasyonu, 

dış ilişkilerinde mal, hizmet veya süreçleri üzerinde yeni ve anlamlı derecede 

iyileştirilmiş bir yöntemin uygulanmasıdır. 

Yoğun rekabetin olduğu günümüz iş dünyasında inovasyon denildiğinde 

iki önemli faktörün öne çıktığını görüyoruz. Bu faktörleri inovasyonun kaynağı 

ve hedefi olarak söylemek mümkündür. Öncelikle inovasyonun itici gücünün 

yani kaynağının değişmekte olduğunu görüyoruz. Kaynak temelli yaklaşımda 

belirtildiği gibi günümüzde inovasyonun kaynağını yalnızca sahip olunan nadir, 

taklit edilemez, ikame edilemez ve değerli kaynaklar ya da sanayi giriş engelleri 

gibi rekabetçi avantaj unsurları oluşturmamaktadır. İnovasyonun kaynağını, 

sınırlı kaynaklara meydan okuyan bir dijital dünyada daha düşük maliyetlerle 

daha yüksek yıkıcı etkiler oluşturabilecek ve küresel değer zincirleri içerisinde 

yerleşmiş olan iş modellerini yıkabilecek bir küresel bağlantılar ağı oluşturacaktır 

ve oluşturmaktadır. İkinci olarak, inovasyonun hedefinin değişmekte olduğunu 

takip ediyoruz. Süreç içerisinde giderek işletmelerin hedeflerinin ötesine geçen 
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bir etki alanına sahip olmaktadır. İşletmeler inovasyon stratejilerini belirlerken 

yaygın etkilerinin olacağını bilmeliler ve bu etki sadece kendileri ve kurumsal 

çevreleri üzerinde olmayacaktır. Günümüzde belirleyici özelliği olan küresel 

düzeydeki veri akışları ve kaynak ağları yenilik imkânlarını artırırken, etkilerinin 

öngörülmesi çok zor olan karmaşık sistemlerin ortaya çıkmasına da sebep 

olmaktadır (Keskin, 2020) 

İnovatif organizasyonlar esneklikleri ve tepki hızları nedeniyle yeni iş 

fırsatlarından en hızlı ve verimli bir şekilde faydalanırlar. Özellikle dinamik 

pazarlarda, değişen koşullara uyum sağlayarak, uzun vadeli kurumsal başarının 

temel nedenlerinden biri olarak görülmektedir. 

İnovasyon, yapısına türüne ve yenilik derecesine göre 

sınıflandırılmaktadır. Ürün ve süreç inovasyonu, pazarlama inovasyonu, 

organizasyonel inovasyon, yıkıcı inovasyon, sürdürülebilir inovasyon, paradigma 

inovasyonu, konumlandırma inovasyonu tanımlanan türleridir. 

Yeni teknolojilere uyum sağlamak için örgüt kültüründe değişiklik 

yapmak, inovasyon kültürü oluşturmak gereklidir. İnovasyon ile kültür arasında 

güçlü bir ilişki olduğu görülür. Örgüt kültürü; inovasyonun ve inovasyon 

kültürünün başlangıcı, tohumu olarak değerlendirilebilir. Her zaman inovasyon 

ile sonuçlanamasa da yine de inovasyon yapabilmenin ön şartıdır. Örgüt kültürü, 

inovasyonel yetenekleri etkilemesinin yanında inovasyonu nasıl yapacağı, hangi 

inovasyonları yapacağı ve bu bağlamda oluşan problemlerin nasıl aşılacağını da 

belirler. 

Değişimin ve rekabetin hızı işletmeler ve tüm kurumlara inovasyonu 

dayatmaktadır. İşletmelerin rekabet üstünlüğüne sahip olabilmeleri ve bu 

üstünlüklerini sürdürebilmeleri için inovasyon yeteneklerine sahip olmaları 

gerekir. Bunu başarabilmek içinse, örgütün tüm kademelerinde paylaşılan ortak 

inanç ve anlayışa “örgüt kültürü” ne sahip olmaları gerekir. Örgüt kültürleri 

bütünleşik boyutları ile inovasyonu destekleyici olabildiği gibi inovasyonu 

engelleyici de olabilir. Aynı zamanda inovasyon kültürünün boyutları itibariyle 

destekleyici ve engelleyici unsurları olabilir. Bir toplumun yapının ve 

işletmelerin yenilik üretebilmesi kültürel yapısına bağlıdır. İnovasyonu 

yönetmek, yeni fikirlerin üretildiği, değer verildiği ve desteklendiği bir kültür 

yaratmakla ilgilidir. Her durumda firmalar, inovasyon yeteneklerini geliştirmek 

için kültürlerini değiştirmesi ve inovasyon kültürünü geliştirmesi gerekir. Örgüt 

kültürü liderlerin öncülüğünde oluşur ve gelişir. Liderlerin inovasyon kültürü için 

örgüt kültürünü dönüştürecek yapı, strateji, kültürel değişimleri gerçekleştirerek 

inovasyon kültürünü oluşturabilir (Yılmaz, 2020) 

Teknoloji Yönetimi 

Teknoloji kelimesinin, Yunanca “technicos” (teknik, sistematik ve planlı 

bir şekilde işlem yapma) ve “logia” (kelimeler, söylemler, direktifler) 
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kelimelerinin birleşimiyle oluştuğu düşünülmektedir. Kelime anlamı olarak 

bakıldığında, sistematik ve planlı iş yapma yolu veya sanatı anlamına 

gelmektedir. Günlük yaşamda genel olarak, teknoloji, fiziksel bir unsur veya bir 

araç ile özdeşleştirilmektedir; bir elektronik cihaz, bir transistor veya bir dişli tek 

başına teknoloji olarak algılanmaktadır. Ancak, teknoloji denilince, bahsedilen 

fiziksel unsurların gerisinde yatan, yararlı ürünler üretmeye ve yeni ürünler 

tasarlamaya yarayan bilgiler bütünü olarak anlaşılmalıdır. Bu bilgi bütününün 

fiziksel bir çıktısı (ürün) olabileceği gibi, fiziksel olmayan (yazılım, süreç, 

hizmet) çıktıları da olabilir. Her halükârda, teknoloji, değerli ve dinamik bir 

varlıktır. Teknoloji, gereksinimlerin değişmesine ve bilgi birikiminin 

yükselmesine bağlı olarak değişmekte, gelişmektedir. Teknolojiler, ekonomik bir 

değer olarak düşünülmelidir. Teknoloji, ürün ve hizmetin daha az kaynak ve 

maliyet ile yüksek miktarda, daha kaliteli, daha faydalı bir şekilde üretilmesini 

ve topluma sunulmasını sağlarlar. Ancak, tüm teknolojilerin ekonomik 

gereksinimlerden doğduğu kanaatinin yanlış olduğu söylenebilir. Sınırlılıklar ve 

mevcut olanaklar içinde, keşfetme, yön verme yeteneğine sahip olan ve bu 

yeteneğini göstermekten hoşlanan kişiler, çok önemli teknolojiler 

geliştirmişlerdir. Teknolojiler hangi güdüyle gelişmiş olursa olsun, toplum, 

teknolojiyi rekabet ve kalkınma unsuru olarak kullanmak ister. Böylece, teknoloji 

yayılır, öğrenilir ve yeni bilgilerle sürekli olarak gelişir. 

Teknoloji geliştirmenin maliyeti yüksektir ve zaman almaktadır. Maddi 

kaynakların, insan kaynağının ve diğer ekonomik ve sosyal unsurların verilecek 

kararlarla doğru bir şekilde yönlendirilmesi; bununla beraber doğru zamanda ve 

doğru yönde hareket edilmesi gerekir. Karar verme aşamasında, geleceği 

görebilmek son derecede önemlidir. Ancak, oluşan bilgi birikimi ve gelişen 

teknoloji, günümüzde, yönetim ve karar verme mekanizmalarını büyük bir 

karmaşanın içine sürüklemiş; geliştirilen stratejilerle firmaların eylemlerinin 

kontrol edilmesinde zorluklarla karşılaşılmasına sebep olmuştur. Böyle bir 

ortamda, cevaplanması gereken temel üç stratejik soru vardır: 1.Bugün ve 

gelecekte hangi teknolojiler hangi işlere imkân verecektir? 2.Hangi teknolojileri 

geliştirmek zorundayız ve hangilerini dışardan edinme imkânımız var? 3.Hangi 

teknolojiler özel olarak elde tutulacak, korunacak ve hangileri ticari hale getirilip 

satılabilecektir. 

Teknoloji Yönetimi, teknolojilerinin potansiyellerini değerlendiren ve bu 

potansiyelleri organizasyon (firma) yararına kullanmanın yollarını arayan bir 

yönetim disiplinidir. 

Teknolojik değişimin karşısında firma stratejileri geliştirmek, yöneticilerin 

çok sayıda değişkenin ve kısıt (sınırlayıcı) göz önüne alması ve riskleri 

belirlemesi anlamına gelir. Teknolojik değişime toplumun verdiği tepkileri 

açıklayan Teknoloji Benimseme Yaşam Döngüsü Modeli, özellikle evrimsel 

teknolojik değişimlerin gözlendiği ileri teknoloji sektöründe, firmanın teknoloji 

geliştirme ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli bir girdi olmuştur. 
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1950'lerden bu yana bilinen bu model, özellikle müşterinin teknolojik ürün veya 

hizmete vereceği tepkiyi kavrayarak, müşteri ve sektör profiline göre teknoloji 

stratejisi belirleyebilmek için faydalı bir modeldir. Aniden ortaya çıkan ve 

devrimsel bir nitelik taşıyan teknolojik yenilikler, müşterinin ve pazarın eski 

alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştiren yeni ürün ve hizmetlerdir. Davranış ve 

alışkanlıkları değiştirmenin sonucu ise teknolojik yenilikten büyük bir faydanın 

sağlanmasıdır. (Çakmak, 2012) 

1. BİLİMKURGU 

Bilimkurgu Türü 

Bilim kurgu, geleceğe ait ve hayalî bir dünyayı hayal gücüyle tasarlarken, 

bilimin ve edebiyatın ölçülerini temel alan bir edebiyat türü olarak tanımlanabilir. 

Bilimkurgunun esas noktası bilimsel ve teknolojik gelişmelerdir. 

Bilimkurgunun gerçek kaygısı ise, belirli bir mantıksal tutarlılık içinde neden-

sonuç ilişkisini de gözeterek gelecek hakkında yorum yapmaktır. Bilimin 

sağlamış olduğu veriler doğrultusunda, bilimkurgu hayali ancak tutarlı ve belirli 

bir mantık çerçevesinde tahminler yapar, bilimsel keşiflerin gelecekte dünyayı 

nasıl şekillendireceği üzerinde durur. Bazen de bilimkurgu günümüz 

dünyasındaki sorunları gelecekteki hayali bir dünyada ele alarak, yeni ve farklı 

çözümlerle bugüne ilişkin eleştiriler yapar. 

Bilimkurgunun tasvir ettiği diğer dünyalardaki yaşam formları, genel 

olarak insana benzemekle beraber, bitki ve diğer canlı türleri tasarımları değişik 

olabilirler. 

Günümüz bilimkurgu eserlerinde sıkça rastlanılan tipler arasında robotları, 

androidleri ve siborgları sayabiliriz. 

Çek yazar Karel Čapek ilk kez 1920 yılında yazmış olduğu ve 1921 yılında 

sahneye konan R.U.R. Rossum’s Universal Robots (Rossum’un Evrensel 

Robotları) isimli tiyatro eserinde ‘Robot’ sözcüğünü kullanmıştır (Čapek, 2013). 

Robot kelimesi, Çekçede sürekli çalışan, başka dillerde de kendi kendine 

iş yapan makineler için söylenmiştir. Bilimkurguda robotlar, ilk zamanlarda 

metalden ve insan formunda tasvir edilmiş, belli miktarda bir yapay zekâya sahip 

olmuştur. 

Siborg “sibernetik organizmanın” kısaltılmış biçimi olarak kullanılır. 

Büyük oranda metal ve elektronik bileşenlerden oluşan siborglar gelişmiş yapıları 

sebebiyle, insanın duygusal ve sinirsel olarak az gelişmişliğinden kaynaklanan 

hataları ya hiç ya da hiç denecek kadar az yapmaktadırlar. Siborglar, organik 

olmayan organlardan ve yapay vücut parçalarından yapılmış olduklarından 

dolayı, dünya dışı ortamlarda varlıklarını sürdürebilmek ve iş görebilmek 

amacıyla tasarlanmışlardır. 
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Androidler, bilimkurguda siborglardan daha fazla insana benzeyen bir 

tiplerdir; bunlar da insanlara çeşitli zor koşullarda veya yoğun işlem gerektiren 

çalışmalarda yardımcı olmak amacıyla üretilmişlerdir (Kaya, 2011). 

Bilimkurgu, Gelecek ve Gerçeklik 

Bilimkurgu, günümüzde var olan veya gelecekte var olması muhtemel 

bilimsel ve teknolojik gelişmelere dayalı olarak öyküsünü ortaya koyar. Bu 

öyküyü ortaya koyarken çoğu kez abartıya kaçsa bile, sonuçta ortaya konan 

gerçeklerdir. Michel Butor’un dediği gibi, “Bilimkurgu, ‘gerçeklikle 

sınırlandırılmış düşçülük’tür. “Çünkü bilimkurgu, aslında çağdaş birtakım 

gerçeklerden başlayarak, bunları gelecekte ya da başka dünyalarda uzatır ve 

düşsel yöntemlerle geliştirir. Bu nedenle bilimsel gerçeklerden ya da günümüz 

gerçeklerinden tam olarak uzaklaşması doğasına aykırıdır.” (Güngör, 2008) 

İnsanoğlu, yaşanan bugünden yaşanamayacak geçmişe değil, 

yaşanabilecek geleceğe doğru ilerlemektedir. Bu süreçte, geleceği zihninde 

canlandırmak ister. Bilimkurgu gelecekle ilgili çok sayıda seçenek ve çözüm 

üretir. Geleceğe doğru yürürken, bilimkurgunun hareket noktası bugündür, 

bugünün gerçekleridir ve bu gerçeklerin geleceğe yansıtılmasıdır. 

Bilimkurgunun amacı, geleceğin bilinmezlikleriyle ilgili mantığa aykırı 

olmayan öngörülerde bulunmak, çözümler üretmektir. Zamana hükmetmek, 

mekânı fethetmek de bilimkurgunun işlevleri arasındadır. Bilimkurgu, bugün var 

olmayan ama gelecekte var olabilecek bir düzenin betimlemesini yapar. Bu düzen 

sadece geleceği değil, kimi zaman da şimdiyi ya da geçmişi kapsar. Tarihten de 

beslendiği olur. 

Bilimkurgu geleceği tahmin etmekle ilgilenmez; bilimkurgu içinde 

bulunduğu zaman dilimine ait problemlerin olabildiğince üstesinden gelmeye 

çalışır. 

Bilimkurgu öngörülerde bulunurken, bir değil birden çok sayıda farklı 

dünyalar olabileceğini söyleyen bir bakış açısını yerleştirmeye çalışır. Böylece 

insanları, içinde yaşanılan sistemi tartışmaya ve eleştirisini yapmaya yöneltir. 

Yeni dünyalar tasarlarken de olabilecek sonuçlar üzerinde durur. 

Bilimkurgu çocuklar için de ilginç bir türdür. Çocuklar macerayı severler; 

gelecekle ilgili yolculuklar ve yorumlar çocuk ruhuna çok uygundur. Bilimkurgu 

aynı zamanda, bilimsel mantığa uygun olmayanı dışladığı için bilimi sevdirir. 

Bilimkurgunun Ortaya Çıkışı 

İnsanoğlunun doğaüstü ve doğadışı olaylara duyduğu merak, 

bilimkurgunun ortaya çıkmasının önkoşullarından biridir. Tarih boyunca, insanın 

görülmeyene ve olağanüstüne olan ilgisi fantastik öyküler kurgulamasına ve 

yaratmasına yol açmıştır. Ayrıca insanoğlu her zaman geleceğin dünyasını 

öngörebilme, başka dünyaları keşfetme isteği içinde olmuştur. MS II. yüzyılda 
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Lukianos’un yazdığı “Olmuş Bir Öykü”den 17. yüzyıla kadar pek çok yazar 

başka dünyalara düşsel yolculuklara çıkmıştır; fakat bunlar bilimsel temelli 

anlatılar değildir. 

17. yüzyılda toplumsal devrimlerin, keşiflerin ve bilimsel buluşların 

yoğunlaşması, türün ortaya çıkışının asıl zeminini oluşturmuştur. Kepler, 1634’te 

“Sommirium” adlı kitabında ayda yapılan geziyi anlatır. İngiliz papaz Badwin, 

1638’de “Ayda İnsan”ı, Cyrano de Bergerac 1650’de “Ayda Gezi”yi yazar. 18. 

yüzyılda ise, ayla ilgili düşsel geziyi konu edinen bir başka yazar Voltaire’dir. 

Türkçeye “Yıldızdan Yıldıza Seyahat” (1909) olarak çevrilen “Micromegas”ta 

Voltaire, evrensel ölçekte insanın küçüklüğünü işler. 

Bütün bu gelişmeler Batı’da aydınlanma dönemine denk düşmektedir. 

Aydınlanma aklın yüceltilmesine dayanıyordu. Buradan hareketle aklın çıkarları 

için (Batı’nın ve uygar(!) olanların), “uygar olmayanları” yola getirmesi 

gerekmektedir. Geçmiş de örnek oluşturuyordu. Daha önce tanrı ve imparatorluk 

adına gerçekleştirilen cinayetler şimdi de aklın çıkarları adına meşru 

gösteriliyordu. Gezi edebiyatında evden ve memleketten bu amaçla uzaklaşılır. 

Robinson Cruzo elinde baltası ve İncil’iyle bir adaya çıkar. Akıl adına, 

yetişmekte olan kimse evden uzaklaşacak ve dünyayı fethedecektir. 

Bilimkurgunun ortaya çıkışı ve etkili oluşundaki en büyük etken, bilim ve 

teknoloji alanındaki baş döndürücü gelişmelerdir. Sanayi devrimiyle birlikte, 

bilim ve teknolojiye duyulan hayranlıktan dolayı, teknolojik ütopya kurma 

mümkün olmaya başlamıştır. 

Teknolojik ütopya öncesinde fantastik edebiyat, serüven ve gezi edebiyatı 

bulunmaktadır. 

Bilimkurgu romanlarında teknoloji bir yerlere ulaşmak, bir yerlere adım 

atmak için kullanılmaya başlanmıştır. 19 ve 20. yüzyılda ise bilimkurgu, 

görülmeyenin ve olağanüstünün bilimsel bir temelde olabilirliği iddiasıyla ortaya 

çıkmıştır. 

Bilimkurgu, öteki edebiyat türlerindeki cinayet öyküleri, casusluk 

gerilimleri, sosyal taşlamalar, anti-militarist siyasi hicivler gibi öğeleri 

kullanabilen, ama yine de kendine özgü niteliğini koruyabilen bir türdür. 

Mitoloji ve fütüroloji gibi türlerin yanı sıra bilimkurgunun ortaya çıkışını 

besleyen asıl kaynaklar arasında fantastik ve hayalî edebiyat eserleri bulunur. 

2. BİLİMKURGU ve İŞ KAVRAMI 

İş Dünyasında Bilimkurgunun Yeri 

İş dünyasında bilimkurgunun, dolayısıyla hayal gücünün etkilerini 

incelemek amacıyla otomotiv endüstrisini örnek olarak incelemek gerekirse 

oldukça çarpıcı sonuçlara ulaştığımızı görürüz. 
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17 ve 18. yüzyıllarda buharlı makinelerin buhar basıncını pistonlara 

iletmesi sonucu araçları hareket ettirme kabiliyetinin keşfedilmesiyle birlikte, 

önce dev buhar kazanlarına sahip lokomotifler ortaya çıkmıştır. Kısa süre 

zarfında lokomotiflerden daha küçük ölçekli araçlarda buhar gücü kullanılmaya 

başlanmış, ancak bir süre sonra çok da etkin olmayan buhar gücünün yerini içten 

yanmalı motorlar olarak bilinen petrol esaslı (benzin ve mazot) motorlar almış ve 

bu tür motorları kullanan otomobiller yollara çıkmaya başlamıştır. 

19. yüzyılın sonlarında ilk benzin motorlu araçlar piyasaya çıkmıştır. 1885 

yılında Alman mühendis Karl Benz ilk içten yanmalı benzinli motora sahip 

otomobili üretmiştir (Otomobil - Vikipedi, 2020). Parçaların teker teker üretildiği 

ve montajın uzun sürede tamamlandığı otomobil üretimine 1908 yılında 

Amerika’da bir otomobil üreticisi dâhiyane bir fikir ile tamamen farklı bir yön 

vermeyi başarmıştır. Henry Ford 1908 yılında ilk kez seri üretim (bant üretimi) 

şeklinde bir iş modeli düşünmüş ve uygulamaya koymuştur. O yıllar için sıra dışı 

sayılabilecek bu buluş sayesinde 1908-1927 yılları arasında üretilen Ford Model 

T ailelerin ihtiyaçlarına yanıt verebilen uygun fiyatlı bir otomobil olarak dünya 

otomotiv sahnesinde yerini almış ve 1913 yılında günde 1000 adetlik bir üretim 

rakamına ulaşmayı başarmıştır. Ford Model T günümüzde bile dünyanın en çok 

satan üçüncü otomobili unvanını korumaktadır (Ford Model T - Vikipedi, 2020). 

Bu makalede daha önce de bahsedilen Çek yazar Karel Čapek’in ilk kez 

1920 yılında kullandığı ‘robot’ kelimesi bu tarihten yaklaşık kırk yıl sonra, 

otomotiv sektöründe bambaşka bir devrin başlamasına sebep olmuştur. 

1956 yılında fizikçi Joe Engelberger ve mucit George Devol tarafından 

kurulan Unimation şirketi 1961 yılında patentini aldığı ‘Unimate’ adı verilen bir 

robot kol üretmiştir. Bu kolun ağırlığı iki tondu ve bu kolun üretilmesinde Isaac 

Asimov’un öykülerinden esinlenildiği söylenmektedir. Unimate hidrolik olarak 

çalışan bir robot koldu. 1961 yılında General Motors’a satılan Unimate kapı ve 

pencere kolu, vites kolu, lamba armatürü ve diğer otomotiv iç donanımının 

üretildiği fabrikada kullanılmaktaydı. Unimate ayrıca fabrikada sıcak metal 

dökümünün sıralanması ve dizilmesi görevlerini de yerine getirmekteydi. Bu 

anlamda üretim hattında kullanılan ilk robot Unimate’tir.  

Endüstriyel kullanımda çeşitli robot çeşidi mevcuttur. Bu robotlar içinde 

eklemli robotlar endüstride en çok kullanılan robot kol formu olarak faaliyet 

göstermektedirler. 

Motorlu araç ve muhtelif otomotiv parçaları üreten otomotiv endüstrisi, 

robot kullanımında yaklaşık %36’lık pazar payıyla listenin başında yer 

almaktadır. Otomotiv endüstrisini %23’lük pazar payıyla elektrik-elektronik 

endüstrisi takip etmektedir. 

1961 yılında bu yana endüstriyel robot kullanımı sürekli olarak artmıştır. 

1973 yılına gelindiğinde fabrikalarda kullanılmakta olan endüstriyel robotların 
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sayısı 3000’i, 2003 yılına gelindiğindeyse 800 000’i bulmuştur. 2011 yılı sonu 

itibariyle bu rakam 1,1 milyonu geçmiştir. 2015 yılı itibariyle robot endüstrisinin 

her yıl %5 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. 

Günümüzde robot kollar üretimde birçok ihtiyacı karşılayacak hız, 

doğruluk ve kullanım kolaylığına sahiptir. Bundan sonraki gelişmelerin başında 

robotların “görüş” işlevlerinin, dolayısıyla, el-göz koordinasyonlarının 

iyileştirilmesi gelmektedir. Ayrıca robot kalibrasyonunun ve kullanımının 

kolaylaştırılması, daha basit ihtiyaçları karşılayacak yönde robot büyüklüklerinin 

çeşitlenmesi, küçülmesi ve fiyatlarının düşmesi robot endüstrisinin kısa vadede 

beklentileri arasındadır. Uzun vadede ise mikro büyüklükte robot kollarının 

üretimde yerini alması beklenmektedir (Robot Endüstrisi ve Otomotiv / Otomobil 

/ Milliyet Blog, 2015). 

Bilimkurgunun Endüstriyel ve Sosyal Anlamda Geçmişten Günümüze 

Etkileri 

Bilimkurgunun günlük hayatımızdaki yansımalarını gözlemlemek için çok 

da uzak olmayan bir geçmişte ortaya konan film, roman, televizyon dizileri vb. 

gibi eserleri incelemek yeterli olacaktır. Günümüzden elli-altmış yıl önce çevrilen 

film ve televizyon dizilerinde bilimkurgu öğesi olarak gösterilen pek çok unsurun 

artık gündelik yaşamımızda yer aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yetmişli ve 

seksenli yıllarda çok uzak bir hayal gibi görünen ve bir bilimkurgu öğesi gibi 

düşünülen elde taşınabilir telefon kavramı, günümüzde en büyük sanayi 

kollarından biri haline dönüşmüş durumdadır. Yirmi beş yıl gibi bir sürede sadece 

cep telefonlarının bile kendi içinde ortaya koyduğu gelişme kayda değer bir 

seviyeye ulaşmıştır.  

Bunun dışında, yıllar önce ütopik bir kavram olmaktan ileri gidemeyen 

Yapay Zekâ (AI: Artificial Intelligence) günümüzde inanılmaz ölçüde ilerleme 

kaydetmiş ve görüntü/ses tanımadan, askeri silah sektörüne varana dek pek çok 

farklı alanda kullanılmaya başlanmıştır. Yapay Zekâ ile ilgili çalışmalar tüm 

dünyada büyük bir hızla devam etmekte olup, yakın gelecekte neyle 

karşılaşacağımız konusunda ancak tahminde bulunabiliriz.  

Otonom araçlar, yapay zekâya sahip sanal hâkimler, dijital kişisel 

yardımcılar, tam ev otomasyon sistemleri, karmaşık parametrelerden meteoroloji 

değerlendirmeleri, yüz tanıma sistemleri vb. sayısız uygulama yapay zekânın 

kullanılabileceği alanlar arasında sayılabilirler. 

Ülkemizde de Yapay Zekâ ile ilgili çalışmalar yapılmakta olup, bu 

çalışmaların ele alındığı ve karşılıklı görüş alış-verişinde bulunulan en önemli 

kuruluşlardan biri de Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi’dir. 

Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi’nin her ayın üçüncü çarşambasında 

düzenlediği Meet-Up’ı Haziran ayında da Covid-19 nedeniyle üçüncü kez 

çevrimiçi olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi Youtube 
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kanalından canlı olarak yayınlanan, Can Sinemli (TRAI Direktörü) 

moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Diyalogsal Yapay Zekâ ve Chatbotlar” 

konulu 34. TRAI Meet-Up’ına CBOT, Vodafone Türkiye ve Etiya’dan katılan 

uzmanlar “Yapay Zekâ Tabanlı Chatbot Projelerinin Doğru Bilinen Yanlışları”, 

“Dijitalin Akıllı Çocuğu TOBi”, “Müşteri Deneyiminde Yapay Zekâ ile Devrim 

Yaratma” gibi konulara değinmişler ve asistan projesine başlamamış olanlara 

deneyimlerini ve önerilerini aktarmışlardır (TRAİ Meet-Up #34'te "Diyalogsal 

Yapay Zekâ ve Chatbotlar", 2020). 

Yapay Zekâ başlı başına ayrı bir araştırma konusu olacak kadar kapsamlı 

ve detaylı bir alandır. 

İş ve Bilimkurgunun Kesişme Noktaları 

İş ve Bilimkurgu iki farklı şekilde kesişim gösterirler. Bunlardan biri 

doğrudan kesişme, diğeri ise dolaylı kesişmedir. 

2.1.1. Doğrudan Kesişme 

Teknoloji Yönetimi, İş Yönetiminin bir alt başlığı olarak Ar-Ge ve 

İnovasyonu da yönlendirmektedir.  

İş dünyasında, firmaların geleceğe yönelik iş planları içine, öngörülecek 

teknolojik değişimleri de katması, teknoloji yönetimini şirket yönetimlerinin 

gündemine taşımıştır. Günümüzün hızlı değişim içindeki dünya pazarları ve 

üretim süreçlerini altüst eden teknolojiler karşısında firmaların, durağan 

kalmamak, sürekli öğrenmek ve kendilerini geliştirmekten başka seçenekleri 

yoktur. Teknolojik gelişmeye ve teknolojik yeniliğe sahip olmak ise rekabette en 

güçlü silah olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Teknoloji yönetimi, yöneticilik ile teknik uzmanlık arasında bağlantıyı 

kurmak ve teknoloji transferi, teknoloji pazarlaması, teknoloji planlama, Ar-Ge, 

tasarım imalatı, prototip oluşturma ve test etme gibi teknoloji teminine ve 

teknoloji geliştirmesine yönelik faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, 

koordinasyonu ve kontrolü ile ilgili faaliyetlerin tümüdür. Teknoloji ve teknoloji 

yönetiminin öneminin belirginleşmesi, pazara hâkim olmak isteyen şirketlerin 

öncelikle teknolojiye hâkim olmaları zorunluluğunu ön plana çıkarmıştır. 

Teknoloji Temini için;  

1. Firma içi Ar-Ge faaliyetleriyle ürün ve süreç geliştirmek. 

2. Teknolojiyi transfer etme (lisans alma, yabancı sermaye ortaklığı, joint 

venture vb.) 

3. Mevcut teknolojiyi kullanmak. 

Teknoloji seçimi ve uygun teknolojinin tayini konuları da teknoloji 

yönetiminin konusu içindedir. Endüstri firmaları maliyet, zaman, risk, kâr, 
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teknolojik lider olma gibi faktörlere bağlı olarak aşağıdaki araştırma tipleri 

arasından bir stratejiyi tayin ederler: 

1. Yeni fikirleri ortaya koymak (innovation) 

2. Yeni ürün 

3. Mevcudu geliştirme 

4. Maliyeti düşürme 

5. Malzeme yenileme 

 (Demirel, 2004) 

İş yönetiminde bilimkurguyla doğrudan kesişim söz konusu olduğunda, ilk 

olarak karşımıza Ar-Ge süreçleri ve yönetimi çıkmaktadır. Bilimkurgunun 

gösterdiği hayalî olgular ve cihazlar, pek çok alanda süreç içerisinde Ar-Ge 

çalışmalarına ciddi anlamda ilham vermişler ve birçok yeniliğin gerçeğe 

dönüşmesine sebep olmuşlardır.  

Türk mühendislerce 8 ayda yapılan ve Türkiye'deki ilk robota dönüşen 

araba olma özelliğine sahip Letrons modelli Antimon, dans edebiliyor, 

konuşabiliyor, komutları anlayabiliyor ve kafasını hareket ettirebiliyor. Bu proje 

bilimkurgunun mühendislerin elinde gerçeğe dönüştüğünü gösteren etkileyici bir 

örnek olarak karşımıza çıkmaktadır (Balıkçı, 2016). 

2.1.2. Dolaylı Kesişme 

Bilimkurgunun yansımaları eğitim-öğrenme, veri toplama, analiz yapma 

ve karar verme alanlarında dolaylı olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanoğlu kendi 

geleceğine yönelik ilgiyi her zaman üst düzeyde uyanık tutmaktadır. Bilimin ve 

teknolojinin günlük hayata getirdiği kolaylıklar ve ürünler bireyin kafasında 

ileriye yönelik biçimleriyle düşlenmekte ve gelecekte bir yaşam biçimi oluşturma 

konusunda onu hızlandırmaktadır.  

Bu oluşum içerisinde de bilimkurgu yerini almaktadır. Bilim Kurgu, açık 

ya da örtülü gelecekte olabilecek, bulunabilecek, yaşanılabilecek olanın simgesel 

iletisidir. Bilimin ve teknolojinin yaşam üzerinde etkinliğinin artması ve çağa 

adını verecek büyüklükte ilerleme göstermesiyle birlikte bilimkurgu da adına 

yakışır bir biçimde bilimsel gelişmelerin ve teknolojik yeniliklerin bir ürünü 

olarak hayal içerikli de olsa inanılabilir bir gelecek oluşturmayı başarmıştır. Bu 

bağlamda, bilimkurgu filmleri etkileyici yapan birçok faktör vardır. Bunlar: 

içeriğinde bilimin olması, gerçek olmayan bilimin varlığı, gelecek konusunu 

işlemesi, teknolojik ürünlerin geleceği konusunda fikir ileri sürmesi, iyi ve kötü 

kavramlarını işlemesi, bireyin hayal gücüne hitap etmesi, sinemanın etkin gücünü 

taşıması ve çevre koşullarıdır.  

Bu faktörlerden birisi olan “bireyin hayal gücüne hitap etmesi”, bireyin 

kendi hayalleri ile bunları karşılaştırma olanağını bulmasıdır. Daha da önemlisi 
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bireylere yeni hayal boyutları getirerek, hayallerini yönlendirmesi ve 

geliştirmesidir. Ayrıca, Fen ve Matematik bilimlerinde hayal gücü, birçok 

problemin çözümünde ve özellikle uzamsal düşünmede etkin olarak 

kullanılabilir. Bu doğrultuda bilimkurgu filmlerin, fen ve matematik bilimlerinde 

bu düşünce yapısını kazandırması olası görülmektedir. Yapılan araştırmalarda 

bilimkurgu filmlerinin, bilime yönelik tutumları olumlu yönde etkilediğini 

gösteren sonuçlar bulunmuştur. Bireyin bilime yönelik tutumu olumlu ise 

geleceğe yönelik ilgisi de gerçek görünümlü olacaktır. Şayet olumsuz ise 

geleceğe yönelik ilgisi gerçek dışı bilime dayalı, gerçek olmayan görünümlü 

olacaktır. 

İnsanın hayal gücü ve bilimsel merak duygusu ile şekillenen 

bilimkurgunun, çoğunlukla aşağıdaki konuları ele aldığı söylenebilir: 

1. Uzay gezileri, zaman içinde yer değiştirme ya da zaman içinde geziler, 

başka boyutlarda ya da koşut evrenlerde geziler. 

2. Başka yıldızlardan gelen akıllı ya da akılsız yaratıklarla, uzay 

canavarlarıyla karşılaşma. 

3. Dünyanın gelecekteki tarihi ya da varsayımlı tarih. Dünyanın sonu. 

4. Olağanüstü buluşların yarattığı durumlar. Robotlar. Telepati ve duyular 

üstü algılama (ESP). 

5. Ütopyalar, kurgusal dünyalar. 

Bireylerde, bilimsel ve eleştirel düşünme, sorgulama, fiziksel, biyolojik ve 

teknolojik dünya hakkındaki sorulara yanıt bulma gibi söz konusu bilgi ve 

becerilerin gerçekleştirilmesi ise, kişisel ve mesleki öğretmen nitelikleriyle 

doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, bilimsel düşünme gücüne sahip olan ve bunu 

sınıfta uygulayabilen, yaratıcı, öğretmenlik mesleğini sevmiş ve yapabileceğine 

inanmış, öğrencilerin gelişim özelliklerini bilen, insan ilişkilerinde etkin ve 

başarılı, toplum değerlerine saygılı ve bunları geliştirebilen, çevrenin ve 

öğrencinin ihtiyaçlarını kavrayabilen, materyal üreten ve öğretimi sağlamada 

rehber bir kişi olmak, çağdaş öğretmende bulunması beklenen niteliklerdir. Söz 

konusu bu niteliklerin öğretmenlere kazandırılması, öğrenme-öğretme sürecinin 

etkin biçimde yürütülmesi açısından da oldukça önemlidir. 

Günümüzde artık bağımsız bilgi parçacıklarına sahip bireyler değil, bunlar 

arasında ilişkileri görebilen, bilgiyi örgütleyip yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği 

bilgiyi başkalarının hizmetine sunabilen bireyler istenmektedir. Eğitim sistemleri 

de bu yeterliliklere sahip bireyleri yetiştirmek zorundadır. Bu da bireyin bilimsel 

ve eleştirel düşünmesini, sorgulamasını, fiziksel, biyolojik ve teknolojik dünya 

hakkındaki sorulara yanıt bulma girişimlerine etkin katılımını gerektirmektedir. 

Öğrenmenin, bireyin kendisi tarafından oluşturulduğu düşünülürse, bilimkurgu 

filmlerinin, bu süreçte etkin olarak kullanılması olanaklı olabilir.  
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Bu bağlamda bilim kurgu filmlerinin konularının, daha çok fen ve 

matematik ağırlıklı olduğu göz önüne alındığında, fen ve matematik derslerine 

olan tutumlara ve söz konusu derslerin akademik başarılarına da olumlu etki 

etmesi gerektiği düşünülebilir. Çemrek ve arkadaşları tarafından yapılan bir 

çalışmada, bilimkurgu filmlerinin öğretmen adaylarının fen derslerindeki 

başarılarına yansımalarının olumlu yönde olduğu görülmektedir. Ayrıca 

bireylerin fen konularındaki başarıları, matematiği de etkin olarak kullanmalarını 

gerektirmektedir (Balbağ, Yenilmez, & Turgut, 2012).  

Veri toplama, analiz ve karar verme süreçlerinde de bilimkurgu gerek 

yazılım gerek donanım alanlarında yeni teknolojiler için ışık tutmaktadır. 

SONUÇ 

İş yönetiminin önemli unsurları olan teknoloji, inovasyon, Ar-Ge ve veri 

yönetimleri yenilik, verimlilik, kararlılık ve sürekliliği kesintisiz talep 

etmektedir. Buna karşın ilham, yaratıcılık, teknolojik zorunluk, değişim ve 

teknolojik devrim fikri bilimkurgu tarafından arz edilmektedir.  

İleride iş ve bilimkurgu kesişmesi alanında daha detaylı ve alt kırılımlara 

yönelik bir çalışma yapmak gerekecektir. 

Bilimkurgu yazarları ve senaristleri, bilimin ve teknolojik ilerlemelerin 

günümüzdeki yansımaları eşliğinde her geçen gün imkânsız gibi görünen çeşitli 

buluş ve cihazlara eserlerinde yer vermektedirler. Bu buluşlar ve cihazlar hiç 

şüphesiz ki iş dünyasındaki muhtelif teknoloji yönetimi ve Ar-Ge bölümlerinde 

karşılık bulmakta ve sayısız bilim adamı ve araştırmacı imkânsızı imkânlı kılmak 

için kesintisiz olarak çalışmaya devam etmektedirler. 
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İHA (İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI) SAVAŞLARI 

Ömer GÖK  

ÖZET 

Kısa Bir Tarih: Uçma arzusu tarihin derinliklerin de gizlidir. Bu efsanelerin 

başında ise mitolojik efsanelerinden İKARUS [1] ile başlar. İkarus, Girit’li mimar 

Daidolos’un oglu. Babası oğlunu ve kendisini uzaklara götürebileceğine  inanır 

ve bu sebeple bal mumundan bir çift kanat yapar. Tabi havalandıktan sonra 

yükselmeye başlar. Babasının tüm uyarılarına rağmen yükselir güneşe doğru yol 

alır. Bal mumundan kanatlar erir ve ikarus denize düşer boğulur tarihte bir mit 

olarak yer alsada uçmayı özgürlüğe çıkan yol olarak görenlere güzel bir örnektir  

Anahtar Kelimeler: Mitoloji, İkarus, tüyler ve balmumu, eriyik, özgürlük 

 

 

UAV (UNMANNED AERIAL VEHICLES) WARS 

ABSTRACT 

A Brief History: The desire to fly is hidden in the depths of history. It 

starts with one of the mythological legends ICARUS [1]. Icarus was the son of 

the architect Daedalus of Crete. He believes he and his son can fly far from 

Crete by means of wings. So he constructs a pair of wings from feathers and 

wax for himself and his son. They started to rise in the sky.  Despite warnings 

of his father, Icarus flew too close to the sun, which caused the wax in his 

wings to melt, and he tumbles out of the sky, falls into the sea, and drowns. 

Although it is a myth, it is a good example for those who see flying as a way 

leading to freedom. 

Key Words: Mythology, Icarus, feathers and wax, melt, freedom 

 

 The Chronicles’da (M.S. 1596) Kral Bladud’un uçmayı benzer bir şekilde 

M.Ö. 850’de nasıl uçmayı nasıl amaçladığını anlatmaktadır5.Kral bir çift kanat 

giyerek Apollo tapınağına tırmanarak kendini boşluğa bırakır. Trajik şekilde yere 

çakılarak ölür. Olayın gerçek mi, mit mi olduğu tam olarak bilinmemektedir. 

Marco polo Çin ziyaretinde Çinlilerin askerini havada uçurduğunu iddia 

etmiştir.bu iddiasını 1624 yılında  Pekin evrak mahzeninde bulduğu evrakta 1306 

senesinde İmparator FO-Kİ-YEN sulus bayramında gökyüzünde kürelerin 

 
 Hukuk-Uluslararası ilişkiler-Uluslararası iktisat 
5 Cooper WmR, Brut y bryttanniait, thechronicle oftheearlybritons, accordingtoJesusMSLXI, 

AnnotedtranslationbyWm R Cooper, 

(http://www.thenationalcv.org.uk/More%2023%20'Flying%20King%20Bladud%20King%20Lear

%20%20Queen%20Cordelia'%20by%20Tysilio%20Holinshed%20%20Enderbie.pdf) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Master_craftsman
https://en.wikipedia.org/wiki/Daedalus
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uçtuğunu okuduğunu iddasına dayandırmıştır6. Havcılık tarihine en büyük katkıyı 

yapanlardan biriside Leonardo da vinci’dir. Gyroscope, Ornitopter çizimlerimden 

meşhur olanlarından birisidir7.   

Toriçellinin 1634hava basıncını keşfinden ve Bernoulli 1738 akışkanların 

dinamigi teorisiyle fizik ilminde yapılan yeni buluşlar havacılık sektörüne büyük 

önem katmıştır. Zira Arthur Cayley uçak kanadı yapımında bu teorinin 

faydalarından bahsetmiştir8. 1670 de prof. Francescolana terzinin balonu 

kullanmak amacıyla navigasyon teorisi konusunda bir makale yayımlamıştır. Bu 

teorisinde matematiksel ve fizik’i hesaplamalar kullansa da bu hesaplamalar 

yıllar boyunca bilim adamları tarafından tartışılmıştır9. Havacılık dönemin 

edebiyat eserlerinde hep konu olmuştur. Dönemin hikayecileri havacılığa 

hikayelerinde ve öykülerinde yer vermiştir. Bunun en güzel örneklerinden 

biriside Jonathan Swift ‘in yazdıgı ve dünya klasikleri arasına giren “guliverin 

gezileri ve bu seride uçan da havacılık hikayeciliğine ilk örneklerdendir10. 

1783’te Montgolfier kardeşler tarafından sıcak hava balonu kullanılarak uçuş 

yapılması havacılığın artık gelişmeye başlayacağının göstergesi olmuştur11.1845 

de Kossus’un 3 kanatlı uçak demesin sonra 1879 da ilk motorlu uçakla İngiliz 

William Samuel Henson uçmuştur12.()1916 da büyük zorluklarla karşılaşsa da 

Wright kardeşlerin yaptıkları uçağı uçurmalarından sonra havacılık sektörü 

büyük gelişmeler yaşanmıştır ve günümüze doğru gün be gün çıgır açarak 

ilerlemeye başlamıştır13. 

Uçakların ve uçuş amaçlı dizayn edilen araçların ilk dönemlerinde askeri 

amaçlı ve savaşlarda kullanılmak için dizayn edilmekteydi. Büyük maliyetler 

bireysel ve ticari kullanıma imkân vermemekteydi. İlk dönemlerde buldukları 

düzlükleri hava alanı olarak kullanan hava kuvvetleri gelişen teknolojiler ve yeni 

sistemler sonucunda sistemli bir hava alanın ihtiyacı ortaya çıktığı anlaşılmıştır. 

Türk tarihinde birçok gökbilimci ve ilim adamı kitaplar yazmışsa da fiiliyata 

geçiren kişiler Lağari Hasan Çelebi ve Hezarfen Ahmet çelebidir14 . Lagari Hasan 

Çelebi roketle dikey uçuşu gerçekleştiren bilim adamı olarak tarihe geçerken 

Hazerfen Ahmet çelebi galata kelesinden Üsküdar’a uçarak bir ilke imza atmıştır. 

Bireysel olarak yapılan çalışmalar maddi imkansızlıklar yüzünden belirli 

 
6 http://www.unipedi.com/gezgen/tag/ilk-ucus-denemeleri/ 
7 Dalamagkidis, Konstantinos VALAVANİS Kimon P., PİEGL Dr. Les A., 

AviationHistoryandUnmannedFlight, chapter 2, Springer Science+Business Media  

B.V., Springer Netherlands,2012, 
8 Başol Servet Havacılık Kronolojisi,2013 S5                                
9 http://www.faculty.fairfield.edu/jmac/sj/scientists/lana.htm 
10 Havacılık Tarihi, Türk Tayyare Cemiyeti Neşriatı, Ankara 1930 
11 http://www.blimpinfo.com/wp-content/uploads/2012/06/Hot-Air-Balloons-and-the-

Montgolfier.pdf 
12 Havacılık Tarihi, Türk Tayyare Cemiyeti Neşriatı, Ankara 1930,S204 
13 www.nasa.gov/pdf/58225main_Wright.Brothers_508.pdf 
14 http://old.celebi.com.tr/pdf/sayi16/07_tarih.pdf 
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düzeyde kalmıştır. Osmanlıda ilk olarak 1909 ylında Fransız havacı Louis 

Bleriot, taksim meydanında gösteri yapmış,1911 yılında rus pilot Meslanikof, 

uçağıyla İstanbul’u ziyarete bulunmuştur15.Mustafa kemal 29 yaşında iken 1910 

yılında Fransdapicordy manevralarını izlemek için Fransa’ya gittiğinde uçaga 

binmek istemiş lakin Ali Rıza Paşanın engellemesi üzerine vazgeçmiştir. 

Gözlerinin önünde meydana gelen kaza sonucu 25 yıl boyunca bir daha uçağa 

binmemiştir16. 

Drone tarihi 

İHA  (İnsansız Hava Aracı) teknolojileri de zaman içerisinde devletlerin savaş 

teknolojisinde zamandan ve paradan kazanmak amacı ve gizlilik temelinde 

keşfettikleri ve üzerinde çalışmaya başladıkları teknolojiden birisidir. Uzaktan 

kumandalı-Otonom(Çzilen belirli sınırlar çerçevesinde kendi kararlarını kendisi 

uygulayabilen) şekillerde var olan bu teknolojinin tarihte ilk kullanımı Avusturya 

Macaristan İmparatorluğunun Venedik’e Balon bombardımanı yapması ile 

kullanılmıştır17 Birinci dünya savaşınd Zeplinlere karşı Geoffrey De Havilland 

tek kanatlı uçağının 21 mart 1917’de radyo kontrollü uzaktan kumandalı olak 

çevrilmesi ile başladı18.Daha sonrasında Elmer Sperry tarafından geliştirilen ve 

hava torpidosu olarak tanımlanan Hewitt-Sperry uçagı insansız hava araclarının 

ilkleri listesine eklendi19.       Bu yıllarda Charles Kettering, Ohio'da "Böcek" 

lakaplı insansız Kettering Aerial Torpido'yu icat etmekle meşguldü. Uçak uçağı 

stabilizasyonu önceden ayarlanmış bir dahili pnömatik ve elektrik kontrol sistemi 

ile sağlanıyordu. Böcek önceden belirlenmiş bir mesafeye ulaştığında, motor 

duruyor, kanatlar ayrılıyor ve Böcek gökten düşmekte idi20.Birinci dünya 

savaşından sonra İngilizler ve ABD radyo kontrollü pilotsuz uçak geliştirtmesine 

yoğunlaştılar. ABD'li Amiral William Harrison Standley, 1936'da Kraliçe Arı'nın 

test uçuşunu izledi.ABD'ye döndükten sonra, Birleşik Krallık'dakine benzer bir 

program geliştirmekle görevli Teğmen Komutan Delmar Fahrney'i görevlendirdi. 

Fahrney'in ilk olarak ABD platformu için “drone” terimini İngiltere'nin Kraliçe 

Arısı'na bir şapka olarak kullandığı iddia edilmektedir21. 

Reginald Denny İngiliz kuvvetlerinde 1919 yılında görev yapmış ve 

savaştan sonra ABD’ye göç etmiş bir kişilikti.Hollywood’da 1935 yılında ABD 

ordusuna ,uçaksavar topçularının eğitiminde çok faydalı olacağını düşündüğü 

hedef Drone RP-1’ i icat ederek sundu.RP-2,3,4 modifikasyonlarını ABD ordusu 

 
15 KLİNE, Stuart; Türk Havacılık Kronolojisi, İstanbul, 2003.s11 
16 KLİNE, Stuart; a.g.e 
17 Murphy Justin D. Military Aircraft, Origins to 1918: An Illustrated History of Their Impact, , 

page 9-10 
18 Taylor, John W. R.. Jane's Pocket Book of Remotely Piloted Vehicles. 
19 https://www.history.navy.mil/content/dam/nhhc/research/histories/naval-aviation/naval-

aviation-in-world-war-i/pdfs/ww1-10.pdf 
20 https://www.nationalmuseum.af.mil/Visit/Museum-Exhibits/Fact-

Sheets/Display/Article/198095/kettering-aerial-torpedo-bug/ 
21 https://consortiq.com/short-history-unmanned-aerial-vehicles-uavs/ 
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beğendi ve ardı ardına sözleşmeler yapıldı.Tahmini o yıllarda 15 bin radyo 

kontrollü uçak  üretildiği tahmin edilmektedir22.Ab ordusu 1940’lı yıllarda ve 

ikinci dünya savaşı boyunca başka bir uçaktan yönlendirilen radyo kontrollü 

bomba taşıyabilen,hedef saptırma amaçlı yada eski uçakları hava saldırı aracı 

haline çevrilmiş bir çok modelde teknolojiyi satın aldı ve kullandı. Boeing ve 

ABD Hava Kuvvetleri, ham FPV sistemi üzerinde çalışan BQ-7'yi23.Uçak belli 

bir hedefe kadar pilotlar ile kullanılıyor, daha sonra pilotlar paraşüt ile atlıyordu. 

Bir süre başka bir uçaktan Radyo kontrolü ile kullanılan uçak hedefe varınca 

dalışa geçen bir özelliğe sahiptir. 

ABD ordusu soğuk savaş dönemlerinde bu teknolojiyi kullanmaya ve 

geliştirmeye devam etti. Nükleer testlerin havadan fotoğraflandırılmasından, 

soğuk savaş döneminde SSCB hava sahasına gizli girişlerde birçok kere kullandı. 

ABd ordusu Vietnam savaşında 554 adet iha kullanılmıştır24. 

Teknoloji Savaşlarının Başlaması 

İHA’ların savaşlarda ana unsur olarak 1982 yılında israil’in Lübna 

işgalinde kullanıldı25.1985 yılında İsrail Havacılık Endüstri ile ABD donanması 

ortak bir RQ-2 Pioneer İha geliştirdi.26. 1995  yılında İsrailden ABd’ye göç etmiş 

Abraham E Karem, (ırak dogumlu) ileri teknolojili bir insansız hava aracı olana 

Predator’u havalandırdı27. MQ-1 Predator, Poway, California'daki General 

Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) tarafından inşa edilmiştir. Dört 

silindirli Rotax 914 pistonlu bir motor olan Avusturyalı bir motor, ultra hafif spor 

uçaklarında kullanılan motordur  ve saatte 84 mil hızla seyir edebilmektedir. . 

Kanatlarında lazer güdümlü AGM-114 Hellfire füzeleri kullanabilmektedir. 

Orta irtifa  (10bin-30 bin feet -3-9 km yükseklige çıkabilme 24-48 saat 

hizmet verebilene İHA ilar ile Yüksek irtifa uzun dayanıklılık (HALE)(High 

Alititude long-endurance 60 bin feet (18.288 km)’ye kadar hzmet verebilen 

insansız hava araçları tanımlamaları bulunmaktadır.Birde artık neredeyse sokakta 

rahatlıkla görebileceğiniz ve kolaylıkla erişim imkanınız olan MAV(Micro Air 

Vehicle) mikro hava aracı olarak tanımlanan quadcopter veya quadrotor’dur.4 

rotorlu (helikopter pervanesi motorunun mikro hale getirilmesi) dizaynı 

sayesinde kısa mesafelerde etkin kullanımı sağlayan bir iha özelliğini 

 
22 https://www.wmof.com/rp5a.htm 
23 http://www.designation-systems.net/dusrm/app1/bq-7.html 
24 http://www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=ADA525674 
25 https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1982/06/14/war-and-missiles/12b4abf6-9aa5-

44a2-990f-33d08a99dcf4/ 
26 Dr. Paul J. Springer. RQ-2 Pioneer: The Flawed System that Redefined US Unmanned 

Aviation. AIR COMMAND AND STAFF COLLEGE AIR UNIVERSITY, Maxwell Air Force 

Base, Alabama February 2012.https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1022933.pdf 
27 https://www.airspacemag.com/flight-today/the-man-who-invented-the-predator-3970502/ 
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kazanmıştır.2010 yılında ABD Las Vegas Tüketici Fuarında tanıtılan bu minik 

alet kısa zamanda dünyaya yayılmış ve birçok çeşitli versiyonu ortaya çıkmıştır28. 

Ülkemizde İHA  

Dünyadaki teknolojik ihtiyaçlar ve akımlar gelişirken bu teknolojilerden 

faydalanmak ve teknolojiye ayak uydurmak için ülkemiz gerekli çalışmaları ve 

çabayı yıllar boyu sarf etmiş ve etmeye devam etmektedir. Dron-İha 

teknolojileride bu gelişen ve teknoloji dünyasına yön veren akımlardan birisidir. 

Bu sebeple TSk ve MSB 90’lı yılarlın başından itibaren bu teknolojilere yatırım 

yapmaya ve AR-GE noktasında çalışmalarına başlamıştır. Özellikle terörle 

mücadelede satın alma yoluyla yapılan teknoloji aktarımlarında zaman zaman 

yaşanan ürünlerin teknik bakım yada silah sistem güncelleme sorunu Türk 

devletini kendi teknolojisini yaratmaya yönlendirmiştir. Bu çerçevede gerekli 

ihtiyaçlar ve gelecek teknolojik yatırımlar amacı ile gerek SSM ortak girişimleri 

gerek Türk özel savunma sanayi ile ortaklaşa yol haritası çizilmiş ve Türk 

milletinin ihtiyacını ve gelecekteki ihtiyaçlarına binaen teknolojiler 

geliştirilmeye başlanmıştır. Günümüzde TAI - Turkish Aerospace Industries, Inc. 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş ANKA -Temel Anka-A, orta irtifa uzun 

ömür (MALE) İHA sınıfındadır. 2000'li yılların başında taktiksel gözetim ve 

keşif misyonları için tasarlanan Anka, günümüzde sentetik aralıklı radar, hassas 

silahlar ve uydu iletişimiyle modüler bir platforma dönüşmüştür. İsmini efsanevi 

mitolojik yaratık olan Anka Kuşu'ndan almıştır. TUSAŞ Motor Sanayii PD170 

sıralı 4 silindirli, sıvı soğutmalı ve turboşarjlı dizel motor29 yerli bir motor 

kullanan ANKA, A, B, I, S versiyonları ile gerek yurt içinde gerek ihracat bazında 

etkinliğini sürdürmektedir. Aksungur (Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA 

Kesintisiz Çok Rollü İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için 

ANKA-AKSUNGUR İHA30), Şimşek31, Turna diğer üretilen ihalar arasındadır. 

Ülkemizin yerli teknolojilerinden biriside Baykar savunma bünyesinde 

üretilen Bayraktar TB2 ‘dir. Rotax 912 İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor, 100 

Beygir’lik motor kullanan Bayraktar TB’ ülkemizin ve güvenlik personelinin 

gerek yurt içi gerek yurt dışı birçok operasyonda neredeyse ana silahı haline 

gelmiştir. Haziran 2019'da Baykar Bayraktar TB2, 200.000 uçuş saatine ulaşan 

Türkiye üretimi ilk İHA özelliğine de sahiptir32.  Bayraktar Mini İnsansız Hava 

Aracı Geliştirme Projesi, Malazgirt Döner Kanat İnsansız Hava Aracı Geliştirme 

Projesi, Bayraktar TB1 Prototip Taktik İHA (1. Aşama), Bayraktar TB2 Taktik 

İHA Projesi (2. Aşama), Baykar Bayraktar Akıncı (2. Aşama) [20], Bayraktar 

 
28 https://www.theguardian.com/technology/2010/jan/06/ces-iphone-controlled-drone 
29 https://www.tusas.com 
30 https://www.tusas.com/urun/aksungur 
31 https://www.tusas.com/urun/simsek 
32 http://www.kokpit.aero/bayraktar-tb2-mit-envanter 
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DİHA, Baykar Cezeri gibi yeni teknolojik ihalarda araştırma geliştirme 

aşamasındadır33. 

Ülkemizde İHA-Male üretimnde önemli yere sahip bir diğer üründe Vestel 

Teknoloji tarafından üretilen Karayel’dir.20 saat havada klma yeteneğine sahip 

ve 22 500 feet’yüksekliğe kadar yükseklikte operasyon kabiliyetine sahip karayel 

Türkiye’yi gururlandıran bir diğer teknonoloji yatırımıdır34. 

Savunma sanayii’ne katkıda bulunan ve teknolojik olarak gelişimine yöne 

veren Mini İha teknolojisinde de ülkemiz önemli noktadadır. KARGU asimetrik 

harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabilen, 

otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen, döner kanatlı milli vurucu 

İHA35,genel maksatlı keşif ve gözetleme görevlerinde kullanmak üzere 

geliştirilen TOGAN, Taşınabilir Sabit Kanatlı Akıllı Mühimmat Sistemli İha 

ALPAGU, STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş36 yerli ve 

milli teknolojiler üretme noktasında ülkemizi ileriye taşımaya devam etmektedir. 

İsimlere değil Teknolojiye dikkat etmek. 

Üretilen teknolojik araçlar insan yapısıdır. Hatası ya da arızası 

olabilmektedir. Operasyon sırasında vurulabilir ya da hedefi tam oniki’den 

vurabilirde. Bu noktada önemli olan ilerlemedir. Ülkemizdeki gerek devlet gerek 

özel sermayeye ait her araç geliştirilir ve yapılan operasyonlardan ders alarak 

Türk milli teknolojisine katkı yaparak ilerlemektedir. Öğrenilen her bilgi yerli 

milli bilgi sermayesine katılmakta Türk mühendis aklına ve bilimine yeni ufuklar 

açmaktadır. 

Günümüzde üretilen teknoloji ürünlerinin Akrabalık-Soy isim ya da belirli 

devlet konumlarında bulunan kişiler üzerinden değerlendirmek yerine bu 

ürünlerin ve teknolojilerinin Türk savunma sanayi başta olmak üzere teknolojiye 

ve geleceğe ne gibi katkılarda bulunduğu üzerinde durulması, sığ  ve kalıplaşmış 

bir çerçeveden ülkeye faydalı nasıl olunabilinir bir çerçeveye erişmemizi 

sağlayacaktır. Geçmişte özel sektörün imkan ve kabiliyetlerinin günümüzdeki 

gibi geniş ve etkin olmadığı aşikardır. 

Devleti her alanda görmek yerine uzmanlaşmanın ön planda oldugu ve özel 

sermaye ile ortak bri teknoloji geleceği her zaman gelişmenin ve kalkınmanın ana 

unsudur.Bu noktada alternatif yaratmak ve oluşturmak gerek ekonomik gerekse 

teknolojik açıdan hem faydalıdır hemde gerekli bir unsurdur.Yapılan ürün ,elde 

edilen teknoloji her halükarda Türk’ün başarısı olarak tanımlanacaktır.Türk tüm 

dünyada barış ve huzuru getiren ,güvenliği tahsis eden olarak tanımlanmakta ve 

 
33 https://www.baykarsavunma.com/ 
34 http://www.zorlu.com.tr/tr/medya-merkezi/bizden-haberler/2015/vestel-savunma-karayel-le-

bir-ilk-e-daha-imza-atti- 
35 https://www.stm.com.tr/tr/cozumlerimiz/otonom-sistemler/kargu 
36 https://www.stm.com.tr/ 
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üzerindeki bu ağır ve erdemli yük ile her zaman imkanları çerçevesinde Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ün yurtta Sulh ,Cihanda sulh ilkesiyle çalışmaya devam 

etmektedir. 

Elde edilen başarı gıpta edilmekte, dünyadaki gelişmiş ülke olarak 

sınıflandırmalarda yer alan birçok ülke Türkiye’yi ve Türk teknolojisini 

izlemektedir. Unutulmamalıdır ki bu teknoloji dünyanın neresinde olursa olsun 

üzerinde Türk bayrağı olacaktır. 
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UÇMAK VE TAMU KELİMELERİNİN KÖKENİ ÜZERİNE 

Afag MEMMEDOVA 

ÖZET 

Ödünç kelimeler her dilde vardır ve bir dilden diğerine kelime ödünçlemesi 

normaldir, bazen ise gereklidir. Eski çağlara kadar uzanan birçok kelimenin hangi 

dilden bir diğerine geçmesini kesin olarak söylemek zordur. Eğer herhangi bir 

kelime elde bulunan ilk yazılı kaynakta geçerse, bu, kelimenin o dile ait 

olduğunun göstergesi değildir. Çünkü yazılı iletişimden önce canlı konuşma dili 

vardır ve ilk önce kelime ödüncü canlı konuşmadan başlar. Uçmak ve tamu/tamuġ 

kelimesinin Uygur metinlerinde ve dini içerikli yazılarda bulunmasından ve 

Soğdca wštmγ ve tmw fonetik benzerliğinden dolayı kelimeyi birçok kitap, 

makale ve sözlükler Soğdca kökenli olduğu göstermiştir.  

Türk boyları zaman içerisinde birçok dinleri kabul etmiş ve her yeni gelen 

dinin kural ve kavramlarını anlatmak için yeni kelimelere ihtiyaç yaranmıştır. Bu 

kavramları anlatan kelimeleri oluşturmak veya yaratmak için Türkün hem dil hem 

akıl bakımından yeterli potansiyeli vardır. Örneğin, İslam dininden sonra 

Türkçede bir hayli yeni türemiş kelime meydana gelmiş veya eski kelime yeni 

anlam kazanarak kullanılmıştır: oḳuġ “dua”, arıġ “günahsız” vs.  

Makalede uçmak ve tamuġ kelimelerinin eski yazılı metinlerimizdeki 

kullanımları (örneğin, Orhon yazıtlarında uça barmak “ölmek, göklere uçmak”; 

tamu kelimesinin tam- kökünün “yakmak” anlamı ve ondan türemiş kelimeler), 

hangi eserde kaç yerde ve hangi fonetik biçimde karşımıza çıkması, etimolojisi 

üzerinde durulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: ödünç kelimeler, Türkçe kökenli kelimeler, kelimenin 

kökeni, etimoloji  

 

 

ON THE ORIGIN OF THE WORDS UÇMAK AND TAMU 

ABSTRACT 

Borrowing words exist in every language, and borrowing words from 

one language to another is normal, sometimes necessary. It is difficult to say 

with certainty from which language to another many words dating back to 

ancient times. If any word occurs in the first written source available, it is not 

an indication that the word belongs to that language. Because there is live 

spoken language before written communication and first the word borrowing 

starts with live speech. It has been shown that the word uçmak and tamu/tamuġ 
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is found in Uyghur texts and religious writings, and that the word is of Sogdian 

origin in many books, articles and dictionaries due to the phonetic similarity 

of Sogdian wštmγ and tmw. Turkish tribes accepted many religions over time 

and new words were needed to describe the rules and concepts of each new 

religion. The Turk has enough potential in terms of both language and reason 

to form or create words describing these concepts. For example, after the 

religion of Islam, many newly derived words were formed in Turkish or the 

old word was used with a new meaning: oḳuġ “pray”, arıġ “sinless” etc.In the 

article, the usage of the words uçmak and tamuġ in our ancient written texts 

(for example, in the Orkhon inscriptions uça barmak “to die, to fly to the 

heavens”; the meaning of the root of the word tamu “to burn” and the words 

derived from it), how many places and in which phonetic form it appears in 

which work, etymology focused on. 

Keywords: borrowed words, words of Turkish origin, origin of the 

word, etymology 

 

İslamiyet Türklerin kültürünü, hayat ve yaşam tarzını etkilediği gibi, 

edebiyat ve diline de tesir etmiştir. İslamiyet’in kabulünden sonra yazılan eserler 

yeni gelen dinin kurallarını, Peygamberin hayatını anlatan yazılar ve Kur’an 

tercümelerinden oluşmaktaydı. Bu yüzden Türkçeye çok sayıda Arapça, Farsça 

kökenli kelimelerin girmesi, birçok yabancı sözcüklerin Türkçe kelimelerin 

yerine kullanılması, bununla da öz Türkçe sözcüklerimizin zamanla kullanım 

dışında kalması malumdur: tamu ve uçmak kelimeleri yukarıda söylediklerimize 

bir örnektir. Şöyle ki, Orta Türkçe döneminin ilk evresinde yazılan dini konulu 

eserlerde kullanılan uçmak ve tamu sözcüklerinin yerini zamanla Arapça kökenli 

cennet / cehennem, Farsça kökenli behişt / duzah kelimeleri tutmuştur. Görünürde 

kelimeler köken olarak Türkçe olması izlenimi bıraksa da sözlüklere baktığımız 

zaman birtakım sorular oluşmaktadır. Şöyle ki Clauson 1972 yılında On Üçüncü 

Yüzyıl Öncesi Türkçenin Etimolojik Sözlüğü kitabında kelimenin Soğdca (wštmγ 

ve tmw) veya diğer İran tayfalarından alındığını yazdıktan sonra (Clauson, 1972: 

257, 503.) birçok makale veya sözlüklerde kelimenin Soğdca kökenli olduğu 

(gerçi bazılarında soru işaretiyle) gösterilmiştir. Tabii dillerin eski çağlardaki 

ödünçlemeleri, kelimelerin hangi dilden bir diğerine geçmesi hakkında kesin bir 

şey söylemek zordur. Uçmak / uçtmah ve tamu/ tamuġ sözcüklerinin genellikle 

Uygur metinlerinde rastlanıldığı ve dini içerikli olduğu için Soğdcadan Türkçeye 

kopyalandığı söylenilmektedir (Erdem, 2014: 65-90). Bundan başka, uçmak 

kelimesinin orta dönem metinlerde birkaç yazılış biçiminde (uçmak / uştmaḥ) 

karşımıza çıkması da “Soğdcanın bir ses özelliğinin, yazımının yansıması olarak” 

(Erdem, 2014: 17) değerlendirilir. Fakat ileri sürülen bu fikirlerde pek çok soru 

işareti vardır. İlk önce “cennet” anlamı ifade eden uçmak kelimesine Uygur 

metinlerinden başka Orhon-Yenisey yazıtlarında “ölmek” anlamında rast 



 

 

 

 

 

 

 

Türkbilim Nisan 2022 

 

183 

 

gelindiğini vurgulamak lazımdır. Şöyle ki, Kül Tigin yazıtında iki yerde uça bar- 

şeklinde, birer defa uçdı ve uçmakta biçiminde yazılmıştır:  

1.ıġar oġlanın͡gızda tayġunun͡guzda yigdi igidür ertigiz. Uça bardıġız. 

Ten͡gride tirigdekiçe ... (Güney- Doğu yüzü, 1) “Değerli oğlunuzdan, 

evladınızdan çok daha iyi beslerdiniz. Uçup gittiniz. Gökte hayattaki gibi ...”;  

2. ḳan͡gım ḳaġan ança ilig törüg ḳazġanıp uça barmış. (Doğu Yüzü 15-16) 

“babam kağan öylece ili, töreyi kazanıp uçup gitmiş”;  

3.bilmedük üçün {yablaḳın͡gın üçün eçim ḳaġan uça bardı} (Doğu Yüzü, 

24) “bilmediğin için, kötülüğün yüzünden amcam, kağan uçup gitti”;  

4.ḳan͡gım ḳaġan uçduḳda inim Kül Tigin yi{ti yaşda ḳaltı ...} (Doğu Yüzü, 

30) “Babam kağan uçtuğunda küçük kardeşim Kül Tigin yedi yaşında kaldı”;  

5.kül tigin ḳon͡y yılḳa yiti yigirmike uçdı (Kuzey-Doğu Yüzü, 1) “Kül 

Tigin koyun yılında on yedinci günde uçtu”. Kelime, Bilge Kağan yazıtında uça 

bardı ve uçdı: 1.bunça ḳazġanıp {ḳan͡gım ḳaġan ı}t yıl onunç ay altı otuzḳa uça 

bardı (Güney Yüzü, 10); “Bu kadar kazanıp babam kağan köpek yılı, onuncu ay, 

yirmi altıda uçup gitti”, 2. bilge ḳaġan u{çdı?} (Batı Yüzü, 2) “Bilge Kağan uçtu”; 

Moyun Çor yazıtında ise bir defa uçdu biçiminde karşımıza çıkmaktadır: anta 

kisre kanım kağan uçdı (Kuzey Yüzü, 12) “Ondan sonra Kağan babam 

öldü”.Yazıtlar üzerine yapılan çalışmalarda uça bardı birleşik fiili yazı 

çeviriminde Muharrem Ergin tarafından “uçup gitti” (Ergin, 2011: 17), 

Melioranskiy, Malov (uletel, t.e. umer) “uçdu, yani öldü” (Melioranskiy, 1899: 

68), Talat Tekin (Tekin, 2010: 29), Recebov “vefat etti, öldü” (Recebov ve 

Memmedov, 1993: 79), Thomsen (mourut) “öldü” (Thomsen, 2002: 136), 

Nasilov tarafından ise (otoşol v veçnost) “sonsuzluğa gitti” (Nasilov, 1960: 47) 

biçiminde yazılmıştır. 

“Türkler, ruhun ebediliğine ve bunun zaruri bir neticesi olarak da Ahiret 

hayatına, iyilik ve kötülüklere dair hesabın verileceğine de inanıyorlardı.  

Bu sebeple Türkler, birçok eski kavimler gibi, mesela Orhon kitabelerinde 

kaydedildiği üzere kağan ve beyler ölünce ruhlarının bir kuş gibi göğe, Tanrı'nın 

yanına uçtuğunu (uça-bardı) kabul ediyorlardı.” (Turan, 2003: 72) Tabii olarak 

ruhun göklere uçmasını ifade eden uçmak eylemi İslam dinindeki cenneti 

(cennetin yukarıda, göklerde olması düşüncesi) anlatmaya başlamıştır ki, -mak 

ekinin hem eylem anlamı taşıdığı hem de ad gibi görev yaptığı bilinmektedir. 

Orhon yazıtlarından sonra Karahanlıcada uçmak kelimesi hem eylem gibi 

(uçmak, yani ölmek), hem de ad olarak “cennet” anlamında karşımıza 

çıkmaktadır. Bundan başka, kelimenin Soğdcadan kopyalandığı görüşünü ileri 

atanlar, kelimenin birkaç biçimde karşımıza çıktığını söylemekteler. Elimizde 

olan eski metinlerde uçmak kelimesinin kronoloji kullanılmasına baktığımız 

zaman ilk önce kelimenin uçmak versiyonunun aktif olduğunu, zamanla fonetik 

yapıda çeşitlilik gösterdiğini görmekteyiz. Soğdcadan ödünç olsaydı o zaman 
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bunun aksi olurdu. Örneğin, Kutadğu Biligʼde uçmak kelimesi iki defa uştmaḫ, 5 

defa uçmaḳ fonetik biçiminde kullanılmıştır:  

1. ajun itgüke açtı uştmaḫ yolı “dünyayı süslemek için, cennet yolunu açtı” 

(KB: 63);   2. solun͡͡gdın tamu ornı uştmaḫ on͡g ol “senin solunda cehennem vardır, 

cennet ise sağdadır” (KB: 917); 3.tilek uçmaḳ içre bolur ḳut yülek “dilek, arzu ve 

saadet cennet içinde bulunur” (KB: 3521);                                      4.apa uçmaḳ 

içre yidi kör evin “âdem cennet içinde buğday tanesi yedi” (KB: 3522); 5.biri atı 

uçmaḳ birinin͡g tamuġ “birinin adı cennet, biri cehennemdir” (KB: 3654); 6.yime 

ḳalmaġay erdi bu uçmaḳ ḳuruġ “cehenneme girseler, cennet yine de boş 

kalmazdı” (KB: 3656);  7.dua birle uçmaḳ bulur men͡gülük “(insan) dua ile ebedi 

cennete kavuşur” (KB: 5833).Mahmud Kaşğarlının Divanü Lugatiʼt-Türkʼünde 

uçmak kelimesi tek yazı halinde hem fiil olarak “ölmek” anlamını karşılamakta 

hem de “cennet” manasını ifade eden ad gibi karşımıza çıkmaktadır: 1.er tını uçdu 

“adamın ruhu uçtu” (yani öldü) (DLT I: 217); 2. uçmak yeri körüldi “cennet yeri 

görüldü” (DLT I: 179); 3. karşı körüp sağdıç anı uçmak atar “sarayımı gören 

sağdıç ona cennet der” (DLT III: 324).  Karahanlı Türkçesi İlk Kurʼan 

Tercümesinde uçmaḥ 1, uçtmaḥ 1, uştmaḥ 33 defa (KİKT: 701, 714);Harezm 

Türkçesi Kurʼan Tercümesiʼnde bir yerde uçmaḫ, 82 yerde uçmak (HKT II: 574), 

KısasüʼlEnbiyaʼda uçmaḥ 176, uşmaḥ 10, uştmaḥ 2 defa (KE: 664, 674), 

Mukaddimetüʼl-Edebʼde 2 defa uştmaḫ (ME:196), Muʼinüʼl-Müridʼde uçtmaḥ 2, 

uş(t)maḥ 3 defa (MM: 125, 126), Nehcüʼl-Feradisʼte uçmaḫ 5, uştmaḫ 10, uçtmaḥ 

182 defa (NF: 444, 449); et-Tuhfeʼde 5 defa uçmak (Fazılova ve Ziyayeva, 1978: 

398.); Bedayiʼu’l-luġatʼta uçmak (Borovkov, 1961: 91) fonetik biçiminde 

yazılmıştır.Tamu / tamuġ “cehennem”. Türk boyları tarih içerisinde Budizm, 

Maniheizm, Zerdüştlük, Hıristiyanlık, İslam vs. gibi çeşitli dinleri kabul 

etmişlerdir. Kabul ettikleri her yeni dinin kural ve kavramlarını anlamak ve 

anlatabilmek için Türkçe yeni kelimelere ihtiyaç vardı. Örneğin, İslamdininden 

sonra Türkçede bir hayli yeni türemiş kelime meydana gelmiş veya eski kelime 

yeni anlam kazanarak kullanılmıştır: oḳuġ “dua”, arıġ “günahsız”, ḳopmaḳ 

“kıyamet”, ündemek “dua etmek”, yunuġ “abdest”, tutunmak “sabır” vs. 

(Memmedova, 2017). Fikrimizce “cehennem” anlamını ifade eden tamu / tamuġ 

kelimesinin meydana gelmesi de bu sebeptendir. Tamu sözcüğünün elde bulunan 

ilk yazılı kaynağı Uygurca yazılmış Maniheist metnidir ve tamu / tamuġ 

biçiminde İslamʼa geçiş sonrası yazılmış eserlerde sıkça rastlanılmıştır: Mâni için 

yazılmış Marşta tamu: yalınayu turur tamu-tın oztılar “yanan cehennemden 

kurtuldular” (Bang und Gabain, 1930: 135)  

 

Kutadgu Biligʼde: 

 a) tamuġ: iki ev yarattı bu ḫalḳḳa ḳamuġ / biri atı uçmak birinin͡g tamuġ 

“Tanrı bütün bu halk için iki ev yarattı: birinin adı cennet, birinin de 

cehennemdir” (KB: 3654); b) tamu: haram yigli ornı tamu ol batıġ “haram 
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yiyenin yeri cehennemin dibidir” (KB: 5261). Divan-ü Lügat-it Türkʼte tamu: 

qapgın açar tawar “rüşvet cehennemin kapısını açar” (DLT(D): 527) Karahanlıca 

Kur’an Tercümesinde tamuġ: bu ögür tamuġ eşleri ol “bu kavim cehennem 

ehlidir” (KİKT: 644) Harezmce Kur’an Tercümesinde:                                                                                                                                                                       

a) tamuġ: andın song tamuġḳa köydürüng anı “ondan sonra cehenneme 

ateşe atın onu” (HKT: 510), b) tamu: tamu sözi ayur tamuluġlar birle “cehennem 

sözü der cehennemde kalanlar ile” (HKT: 224) Mukaddimetüʼl-Edebʼde tamuġ: 

yalın͡gladı ot tamuġ ya yalın͡g “alevlendi ateş, cehennem ya alev” (ME: 62) 

Nehcüʼl-Feradisʼte tamuġ: tamuġ otıdın qurtulġaylar tep ewdin çıqmış erdi 

“cehennem ateşinden kurtulacaklar diyerek evden çıkmıştı” (NF: 8) Kısasüʼl-

Enbiyaʼda tamuġ: mundaġuḳ tamuġ ḫalḳıġa ölüm yoḳ “böylece cehennem 

halkına ölüm yok” (KE: 29) İslamiyet’in kabulünden sonra yazılan eserlerde din 

dili Arapça ve edebiyat dili Farsçadan Türkçeye birçok kelime girdiği malumdur. 

Metinlerde söz konusu tamu kelimesinin de Arapça cehennem, Farsça duzaḫ 

karşılıklarını görmek mümkündür. Fakat yazar ve şairler eserlerinde her ne kadar 

hem cehennem hem duzaḫ kelimelerinden istifade etseler de uzun zaman onlara 

paralel olarak tamu / tamuġ sözcüğünü de kullanmışlardır. Bu yüzden Yunus 

Emre, Nesimi, Kadı Burhanettin (Tarama Sözlüğü, 1971: 3711), Ali Şir Nevayi 

(Toprak, 2018, 992), Hatayi (Hetayi, 2005: 99), Baki, Turabi, Şeyhi (Nazik, 

2019: 319), Eşrefoğlu Rumi, Necati (Nazik, 2019: 134, 331) ve başkalarının 

eserlerinde tamu kelimesine sıkça rast gelinir. Kelime, hatta çağdaş Türk halk 

ağızlarında günümüzde bile tamu (tama, tamo, tamuğ) (Derleme Sözlüğü, 1993: 

3818 / 1354), damu (Azerbaycan Dilinin Dialektoloji Atlası, 1990: 260), damı / 

da:mi (Azerbaycan Dilinin Dialektoloji Lüğeti, Şerq-Gerb Bakı 2007, 114) 

fonetik biçimlerinde kendini koruya bilmiştir. 

Aynı uçmak kelimesinde olduğu gibi bazı lügat ve kitaplarda tamu / tamuġ 

sözcüğünün de Soğd kökenli olduğu yazılmaktadır (Eker, 2009: 233 -284; 

Clauson, 1972: 503; Yüce, 1993: 182; Caferoğlu, 1968: 223; Dilçin, 2009: 213). 

Diğer taraftan kelimenin kökünü Eski Türkçeden çağdaş Türkçelere kadar yaygın 

kullanılan Türkçe tam / dam “tam, duvar” sözcüğü ile alakalandıranlar da vardır 

(Karakurt, 2011: 195). Bu fikri savunanlar tam kelimesinin “duvar” (KT Güney 

Doğu Yüzü 1), (EUTS: 222), “taş ev” (Vambery, 1878: 165), “toprak tabakası” 

(Rad: 991), “dam” (Rad: 992) anlamlarından yola çıkarak cehennemin de yerin 

altında kapalı bir yer simgelediği ve tamu / tamuġ kelimesinin cehennem 

anlamıyla yanı sıra “uçurum, zindan, mağara, karanlık çukur, hapishane” (Rad: 

1001, 1002), “bodrum, kiler, zindan” (Rasanen, 1969: 459), Çuvaşçada “uçurum” 

(Malov, 1951: 426.) anlamlarını karşıladığına dayanmaktalar. Çünkü eski Türkler 

de birçok halklar gibi ölümden sonraki hayatın var olduğuna inanarak (Gumilyov, 

2003: 56) insanların kötü emellerine göre “tamu”ya gideceklerini düşünüyorlardı. 

“Kötü kuvvetler yer altında, cehennemde, karanlık dünyada yaşıyorlar. 

Kaynaklar Şamanizm’in ahlaki temelleri hakkında ayrıntılı bilgi içermese de 

onların en esas temel özellikleri bilinmektedir. Şöyle ki her insanın iki yolu 
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vardır: iyilik yaparak gökyüzüne (cennete) ulaşmak ve orada yaşamak için 

çabalamak ya da kötülük yaparak yerin dibine atılmak ve orada sonsuza dek 

karanlık ve işkenceye mahkûm olarak yaşamak” (Maksudi, 2002: 61).  

Bu teori mantıklı gözükse de tam kelimesindeki -u /-uġ ekinin açıklanması 

verilmemiştir. Aysu Ata ise Kırgızcada “tutuşmak, yanmak” için tam- fiilinin 

Türk dilinde çok kullanılan fiilden isim yapma eki -(u)ġ  ile “tutuşan, yanan şey, 

ateş” ve oradan da “cehennem anlamını kazandığını” ihtimal etmektedir  (KİKT: 

193). Şunu belirtmek lazımdır ki, “tutuşmak, yanmak” anlamındaki tam- fiili 

sadece Kırgızcada değil, Eski Türkçede de çok yaygındır ve yazıtlarımızda tam- 

fiilinden türemiş birçok kelime vardır: tam- “yanmak, tutuşmak” (TTT: 98; 

EUTS: 223) tamdu / tamduk “ateş yakmak için kullanılan çalı, çırpı” (DLT(D): 

526) tamduk “yakıt” (KİKT: 644) tamtur- “ateş yak-”: ol ot tamturdı “o, ateşi 

yaktı” (DLT(D): 527) tamtul- / tamtur- “tutuşturmak, parlatmak, yakmak, 

tutuşmak” (EUTS: 223): tamturdum mn ġamaγda yi{g}.. “Her yerde iyilik için 

parlıyorum” (Müller, 1908: 22.); yirtünçünüŋ yulaları yaŋırtı tamdulmış 

“Dünyanın ışıklarını yeniden yaktırmış” (TT: 98) tamıt- “yakmak” “qaltı quruγ 

otuŋ tıltaγınta ot tamıtur “kuru yakıt sayesinde alev yakılır” (DTS(D): 530), 

tamduqsuz “yakıtsız”: tamtuqsuz odh yalıŋı teg “yakıtsız alev gibi” (TTT: 14). 

Buraya Orhon-Yenisey yazıtlardan günümüze kadar kullanılan tamġa / damga 

(OY: 376) kelimesini de ait etmek isterdik. Şöyle ki, eski dönemlerde hayvanların 

derisi üzerine sıcak bir demirle damga, mühür yapıldığı bilinmektedir. Tamuġ / 

tamu kelimesinin yapısı bakımından ise şunu söyleyebiliriz: Eski Türkçeden 

eylemden ad yapan -ıġ, ig, -uġ, -üg eki sıkça kullanılmıştır (Kononov, 1980: 88). 

Yukarıdaki örneklerden de görüldüğü gibi “yakmak” anlamında kullanılan tam- 

fiilinden birçok yeni kelime türemiştir. Bunlardan biri de tamuġ (tam- + -uġ) 

sözcüğüdür. Diğer taraftan yazıtlarımızda kelime hem tamuġ, hem de tamu 

biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Uygur metinlerinde tamu (EUTS: 223), Türkçe 

erken Kurʼan çevrilerinde tamuġ, tamu (TİEM 73ʼde tamuġ, Anonim KTʼde 

tamuġ, Hekimoğlu KTʼde tamuġ, TİEM 40 KTʼde tamu) (Ünlü, 2011: 985-1032), 

Kutadgu Biligʼde tamu, tamuġ (KB: 917, 4855) Divanü Lugat-it Türkʼte tamu 

(DLT 502), Mukaddimetüʼl-Edebʼde tamuġ (ME: 182), Kısasüʼl-Enbiyaʼda 

tamuġ (KE: 593), Nehcüʼl-Feradisʼte tamuġ (NF: 402), Harezm Türkçesi Kurʼan 

Tercümesiʼnde tamu, tamuġ (HKT: 310); Muʼinüʼl-Müridʼde tamuġ (MM: 118), 

İbn-i Mühennaʼda tamuġ (Hacıyev, 2008: 135), Gülistan Tercümesinde tamuġ 

(Karamanlıoğlu, 1978: 87). 

Tarihi metinlerimizde kelimelerin paralel olarak ikili fonetik yapıda 

yazılmasına sık sık tesadüf edilmektedir. Örneğin, tapuġ ve tapu (tap- fiilinden), 

ölüg ve ölü (öl- fiilinden), tolu ve toluġ (tol- fiilinden), katı ve katıġ (kat- 

fiilinden) vs. kelimeler eski metinlerimizde paralel olarak geçmektedir. 

SONUÇ son olarak şunu söylemek isterdim: okuduğum pek çok makale 

ve kitaplarda araştırmacıların Eski Türkçeden kullanılan birçok kelimelerin ya 

Soğd, Sanskrit, Hint kökenli, ya da başka dillerden ödünç olduğunu ispatlama 
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gayretlerini gördüm. Hemen hemen her kelimenin ödünç olduğunu ispatlamaya 

çalışanların neden kelimelerin Türkçeden o dillere geçtiğini savunmadıklarını da 

bir türlü anlayamadım. Ödünç kelime doğal bir şeydir ve her dilde vardır. Fakat 

bunu ifrata varacak şekilde tüm Eski Türkçede karşımıza çıkan kelimeleri diğer 

dillerden ödünçleme olduğunu saymak pek gerçekleri aksettirmemektedir. Çünkü 

bir kelimenin Orhon yazıtlarında geçmemesi ve Maniheist metinlerinde 

yazılması veya ses bakımından başka dillerdeki sözcüklere benzemesi onun 

ödünç kelime olduğu kararını vermeğe hak kazandırmaz. Her yeni gelen dinin 

kavramlarını karşılamak için Türkçe kendi dil kaynaklarını (ekler, anlam 

genişlenmesi vs.) kullanarak yeni kelimeler ve anlamlar üretmiştir ki bunu 

yazımızda kısa da olsa göstermeğe çalıştık. 
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TÜRKBİLİM HABERLER 

UZMAN BAKIŞIYLA BİR GÖRÜŞ  

DIŞ POLİTİKA ÇALIŞMALARI YAPANLARA DEVLETİ 

YÖNETENLERE ÖNERMELER BAKIŞIYLA BİR DEĞERLENDİRME 

JEOPOLİTİK BİR SAVUNMA 

TÜRK-GÜRCÜ ÜNİVERSİTESİ ZORUNLUDUR 

(Gürcistan’ın Ahıska Bölgesi, Ahıska Türkleri ve İstihdam Sorunlar) 

Prof. Dr. İ. Hamit Hancı 

Ahıska Türkleri Lobisi Başkan Vekili 

Tarihçe: Gürcistan'ın Türkiye sınırında yer alan Ahıska, 1828-1829 

Osmanlı-Rus savaşının ardından imzalanan antlaşmayla Rusya'ya bırakıldı. 

Bölge, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği sınırları içinde kalan 

Gürcistan'a bağlandı.  

Ahıskalı Türkler 14 Kasım 1944'te vatansızlığa sürgün edildi.  

Tarihler 14 Kasım 1944'ü gösterdiğinde Sovyet Rusya'nın o dönemdeki 

lideri Stalin, Gürcistan'ın Türkiye sınırına yakın bölgesi Ahıska'da yaşayan 

Türkleri “2. Dünya Savaşı'nda Rus ordusunda savaşmalarına rağmen” sadece 

birkaç saat içerisinde trenlere doldurarak sürgüne gönderdi. 

Sovyet askerlerinin “buraya saldırı olacakmış sizi geçici bir süre güvenlikli 

bölgeye götüreceğiz” yalanı ile evlerinden uzaklaştırılan Türkler, 76 yıldır 

sürgünde yaşam sürmektedir.  

Ahıska'da yaşayan 86 bin Türk ve Müslüman, birkaç saat içinde, yanlarına 

eşyalarını almalarına izin verilmeden yük vagonlarına bindirildi. Vagonlara üst 

üste bindirilen Ahıskalıların zorunlu yolculuğu bir aydan fazla sürdü. Zorunlu 

yolculukta yaklaşık 17 bin Ahıskalı Türk, açlık, soğuk ve hastalık nedenleriyle 

hayatını kaybetti. Hayatta kalan Ahıskalılar, Kazakistan, Kırgızistan ve 

Özbekistan sınırları içinde bırakıldı. Sovyet yönetimi, kurduğu çalışma 

kamplarında kadın, yaşlı, çocuk ayrımı yapmadan Ahıskalıları en ağır işlerde 

çalıştırdı. 

Ahıskalı Türklerinin şehirlere yerleşmeleri yasaklandı. Bulundukları 

yerlerden izin almadan ayrılmama kuralı konuldu, kuralı ihlal eden Ahıskalılar, 

yakınlarıyla birlikte Sibirya'ya 25 yıllık sürgüne gönderilerek cezalandırıldı. 

Açlık, salgın ve bulaşıcı hastalıklar nedeniyle 30 bin Ahıskalı daha Orta Asya'nın 

çeşitli bölgelerinde hayatını kaybetti. 

Stalin yönetimi, sürgünün gerekçesini, "Tüm erkekleri Ruslarla cephede 

olan Ahıskalı Türklerin, 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerle iş birliği yapması" olarak 

açıkladı. Ancak SSCB'nin dağılmasıyla, gerçek amaç ortaya çıktı. Sovyet 
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kayıtlarına göre, Kırım ve Ahıskalı Türklerin sürgünü, Karadeniz çevresini 

Türklerden temizlemek amacıyla yapıldığı anlaşıldı. 

Uluslararası kuruluşların raporlarına ve çeşitli kaynaklara göre, bugün 

550-600 bin Ahıska Türkü vatanlarından uzakta yaşamakta. Ahıskalı Türklerin 

en çok yaşadıkları ülkelerin başında Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, 

Özbekistan, Kırgızistan, Ukrayna ve ABD gelmektedir. 

Ahiska'da  masumane yaşam süren Türklerin,14 Kasim 1944 günü 

evlerinden zorla uzaklaştırılmaları 76 yıldır süren acıdır insanlık için.  

Bugün Ahıska bölgesinde yaklaşık 20 bin kişi yaşasa da, bunların çok 

küçük bir bölümü Türklerden oluşuyor. Ahıskalı Türklerin çok büyük bir bölümü 

zorunlu sürgün edildikleri yerlerde veya daha sonra göçtükleri ülkelerde 

yaşamlarını sürdürmektedir. 

Bu süre içinde Ahiska Türkleri, Ahiska"ya dönüşü dava haline getirmiştir.  

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığını kazanarak 

demokratikleşme yolunda batıya yüzünü çeviren ülkelerin arasında Gürcistan da 

vardır. Bu nedenle Gürcistan Parlamentosu 04 Mart 1993 tarihinde Avrupa 

Konseyi’ne özel konuk statüsünde davet edilmesi talebinde bulunmuştur. Avrupa 

Konseyi 28 Mayıs 1996 tarihinde bu talebi kabul etmiştir. 

Sonrasında Gürcistan 14 Temmuz 1996 tarihinde Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesini kabul ettiğini deklare etmiştir. Bunu ileri sürerek Avrupa 

Konseyi’ne üyelik için resmi başvuru yapmış, 11 Eylül 1996 tarihinde Avrupa 

Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nden 

(AKPM) Gürcistan’ın başvurusunu değerlendirmesini istemiştir. AKPM genel 

kurulunda görüşülen önergede Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ile Gürcistan’ın 

üyelik başvuruları incelenmiş, Rusya’nın tam üyeliği kabul edilirken Gürcistan, 

Azerbaycan ve Ermenistan’ın üyelikleri kabul edilmekle birlikte  denetim 

sürecine alınarak izlenmesi kararlaştırılmıştır.  

Gürcistan’ın Avrupa Konseyi üyeliği Sonunda 27 Ocak 1999 tarihli 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulunun 4. 

Oturumunda 8275 sayılı Siyasi Komisyon ve 8296 sayılı Hukuk ve İnsan Hakları 

Komisyonu raporları doğrultusunda  görüşülerek kabul edilmiştir. Bu karar, 209 

sayı ile Ocak 1999 tarihli Avrupa Konseyi Resmi gazetesinde yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

Avrupa Konseyi Gürcistan’dan 13 madde 6 başlık ve 15 fıkradan oluşan 

toplamda 34 maddelik ön koşul öne sürmektedir. Gürcistan ise Avrupa 

Konseyi’nin bu ön koşullarını yerine getirme taahhüdünde bulunmuştur. 

Ahıska Türklerini ilgilendiren ön koşul; sözleşmenin 10. maddesi “ ii ” 

bendinin “e”  ve “ f “ fıkralarında şöyle belirtilmiştir; 
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“E” fıkrası; Gürcistan Avrupa Konseyi’ne üyeliğinden sonraki iki yıl 

içinde Sovyetler rejimi tarafından Yurtlarından sürülen Ahıska Türklerinin 

(Mesket Toplumunun) yurda dönüşü ve uyumu ile ilgili hukuki bir çerçeve 

belirlemek, Gürcistan vatandaşlığı hakkı vermek, hukuki çerçeveyi kabul 

etmeden önce Avrupa Konseyi’ne göstermek, üyelikten sonra üç yıl içerisinde 

Yurda dönüşü ve uyum sürecini başlatmak ve 12 yıl içerisinde de bu süreci 

tamamlamayı kabul eder. 

“ F ” fıkrası; Gürcistan medyatör (Ombudsman) kanununda gerekli 

düzenlemeyi yaparak üyelikten 6 ay sonra bir Ombudsman (devlet denetçisi) 

atayacak, her 6 ayda bir hazırladığı raporunu Parlamento ve kamuoyuna 

sunacaktır. 

Bu kadar açık hükümler karşısında Gürcistan sadece çalışma yapıyor 

görünerek oyalama taktiğine devam etmiştir. 5 yıl boyunca bu konuda hiçbir 

somut adım atılmadığını gören Avrupa Konseyi Gürcistan üzerindeki baskıyı 

arttırmıştır. 

2004 yılındaki Avrupa Konseyi Üye Ülkeleri taahhütlerini İzleme 

Komisyonu tarafından yazılan raporlar sonucunda Gürcistan daha gerçekçi ve 

somut adımlar atmak zorunda kalmıştır. Dönemin Devlet Bakanı Giorgi 

Khaindrava başkanlığında oluşan Komisyon bazı çalışmalar yürütmüş, bu 

çalışmalar sonucunda 11 Temmuz 2007 Tarihinde Parlamentodan XX. yüzyılın 

40’lı yıllarında sürgüne gönderilen kişilerin geri dönmesiyle ilgili kanunu 

çıkarmıştır. Bu kanun her ne kadar Ahıska Türklerinin aleyhinde olsa da bunca 

yıl aradan sonra bir kanunun çıkmış olması önemlidir. 

Bu dönemde vatana dönüş umutları artmışken, bahtı kara Ahıskalıların bu 

umutları 2008 yılındaki Gürcü-Rus savaşına takılmıştır. Birkaç günlük savaş 

Ahıskalıların vatana dönüş mücadelesindeki süreci birkaç yıl geriye ertelemiştir. 

Bu olumsuzluklar ve dönüşe engel olarak algılanan kanunda yer alan 

birçok bürokratik gereksiz belge engeline ve onca ekonomik külfete rağmen 

vatana dönüş yapmak için müracaat eden ailelerin sayısı 15 200 olmuştur. 

Gürcistan ise 15 200 aileden sadece 5 841 ailenin dosyasını kabul ettiğini 

açıklamıştır. 

Daha sonraki yıllarda Avrupa Konseyi nezdindeki çalışmalar sonucunda, 

Gürcistan 2 bin kadar Rusça olarak verilen dosyayı da kabul ettiğini deklare 

etmiştir. Fakat bu dosyalar ile ilgili halen somut bir adım atılmamıştır.  

1 Mart 2011 tarihinde Gürcistan hükümeti tarafından dosyaların 

incelenmesi için bir komisyon kurulmuş, bu komisyon 2011 ve 2016 yılları 

arasında sadece 2 bine yakın kişiye Yurda Dönüş Statüsü ve bunların içinde de 

sadece 5 yüz kadar kişiye koşullu Vatandaşlık vermiştir. (Vatandaşlık verilen 

kişiler geldikleri ülkelerin vatandaşlığından çıkış izni belgeleri ile gelme 

koşuludur) 
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Ahıska Türkleri, 69 yılın ardından ilk kez 16 Eylül 2015'te memleket 

topraklarına ayak basabilmiştir.  

Avrupa Konseyi Gürcistan üzerinde yaptığı denetimler sonuncunda 

AKPM’ye sunulmak üzere bir çok rapor sunmuştur. Bu raporların hemen hemen 

hepsinde Ahıska Türklerinin vatana dönüşü ile ilgili maddeler de yer almaktadır. 

Ahıskalı Türklerin vatan Ahıska’ya dönüşü konusunda son yıllarda Gürcistan’ın 

ödevini yapmadığı yazılan raporlarda özellikle belirtilmektedir. 

Kendi imkanları ile bireysel olarak gelip yerleşenler, 15 yıla yakındır 

Ahıska ve köylerinde yaşamalarına rağmen çoğunluğu henüz vatandaşlık 

alamamışlardır. Hatta birçoğunun ikamet izinleri dahi yoktur. Geldikleri ülke 

pasaportu ile kendi topraklarında yabancı statüsünde ikamet etmektedirler. 

(Tarihçe yazımına destekleri için Burhan Özkoşar ve Hayati Başaran a 

teşekkürler) 

2011 yılı sonu itibariyle tamamlanmış olması gereken yurda dönüş süreci 

maalesef henüz tam anlamıyla gerçekleşmemiştir. Bu durumu Gürcistan’ın bazı 

yetkilileri Ahıskalıların gelme isteğinin olmadığını çeşitli platformlarda dile 

getirerek açıklamaya çalışmışlardır.  

Bu doğruları ve yanlışları içeren bir yaklaşımdır. Gürcistan hükümeti geri 

dönüş için çok gönüllü yaklaşmamakla birlikte, Ahıska Türkleri de istihdam 

sorunları nedeniyle daha temkinli hareket etmektedirler.  

İşte bu makale nin yıllar içinde ki çeşitli versiyonları da bu istihdam sorunu 

üzerine ele alınmıştır. 

Gürcistanın Ahıska Bölgesi, Ahıska Türkleri ve İsdihdam Sorunları isimli 

makalem İlk kez, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Meclis Üyesi iken 

2012 de hazırlanmış ve yöneticilere de yazılı olarak sunulmuş ayrıca Türk Bilim 

Dergisinde yayımlanmıştır. Bu yazı sonradan 2. Ve 3. Versiyon olarak yeniden 

düzenlenmiştir.  

Neden Türk-Gürcü Üniversitesi: Eylül 2012 başında Sarp sınır 

kapısından girdiğimiz Gürcistanın Batum şehrinden güneye doğru dağları aşarak 

Ahıska ya, oradanda normal yolla Tiflis’e gittik. Batum-Ahıska arası kuzeyden 

güneye yaklaşık 170 km olmasına rağmen düzgün bir yol olmadığından 7 saatten 

fazla sürüyordu. Oysaki yolda pek çok yerleşim birimi mevcuttu. 

Genelde Gürcistan, özelde Ahıska birçok etnik, dini, kültürel topluluğun 

bir arada sakince yaşadığı  yerler. 

Ahıska bereketli toprakları, boş arazileri, uygun iklimi ile yatırıma ihtiyaç 

duyan bir bölge. Tüm dünyada Slow City rüzgarları eserken bunun için çok 

uygun bir yer aslında. Ahıska, ne yazık ki Gürcistanın da en ihmal edilmiş 

bölgesi. Halk ticaret, turizm konularında henüz (hala) acemi. Sağlık sektörü de 

tam olarak gelişmemiş. 
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 Ahıska Türklerinin  Gürcistan’a dönüşü, kâğıt üzerinde kabul edildiyse de 

fiiliyatta hayata geçirilemedi. Bunda ne Ahıska Türklerinin ne Gürcistan 

devletinin suçu var. 

 Gerek ülke gerekse Ahıska Türkleri maddi sıkıntı içindeler. Bu nedenle 

yatırım yapılamıyor. 

Ancak, burada yaşayacak olan Ahıska Türk’lerine sosyoekonomik destek 

ve isdihdam alt yapısı sağlanmazsa buraya yerleşmeler ütopik olmaktan öteye 

geçemeyecektir. 

Buraya iki ülkenin iş birliği ile kurulacak bir Türk-Gürcü Üniversitesi, 

en azından Tıp Fakültesi hastanesi ile Ziraat ve Veteriner Fakültelerini de 

içermelidir. (Benzer düzenlemeler Türk-Kırgız Manas Üniversitesi, Türk-Kazak 

Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak mevcuttur) 

Bu fakültelerde Gürcü lerle birlikte istihdam edilecek /okuyacak  Ahıskalı 

işçi, memur, öğretim üyesi ve öğrenciler  ile Üniversitenin çevresinde gelişecek 

hizmet sektörü  bölgede büyük bir canlanma sağlayacaktır. 

Yörede yaşayanların Zirai ve Hayvansal etkinliklerine destek verip, 

ürünlerinin pazarlanmasına yardım edilecektir. 

Üniversitede verilecek eğitim ve sağlık hizmetleri sadece Ahıska bölgesine 

değil, Kars, Ardahan, Iğdır, Artvin, Batum illerine de hitap edecektir. (Uygun 

ulaşım alt yapısının sağlanması halinde) 

Bu sayede Türkiye ile Gürcistan arasında bölgede sosyokültürel gelişme 

ve iletişim artacaktır. Arzu edilen toplumsal huzur ve barış sağlanacaktır. 

Üniversiteye, 1870 de Batum'un Ahıska kazasında doğan alimlerden olup 

1915 yılında Şeyhulislamlık’ta kurulan Telif Mesail Heyeti Reisliği’ne atanan 

Ahiskalı Ali Haydar efendinin adı verilebilir. 
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EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKINDA DÜŞÜNCE VE ÖNERİLER! 

BAŞLIĞI ALTINDA YÖK’ÜN “ÜNİVERSİTE İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME GENEL RAPORU” ÜNİVERSİTELER İÇİN NE 

İFADE EDİYOR? 

                                       İbrahim ORTAŞ 

 YÖK tarafından hazırlanan, 2016-2020 yılları arasında hizmet veren 193 

üniversitenin yer aldığı, “Üniversite İzleme ve Değerlendirme 

Raporu* Üniversiteleri ‘Eğitim ve Öğretim’, ‘Araştırma-Geliştirme, Proje ve 

Yayın’, ‘Uluslararasılaşma’ ve ‘Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk’ ana 

kategorileri altında yer alan toplamda 45 gösterge üzerinden 

değerlendirmiştir (YÖK ÜİDGR, 2022).  Çalışma 2018-2020 yılları arasındaki 

üniversitelerin değerlendirme raporları bir araya getirilmiştir. Bütün göstergeler 

çoğunlukla grafik özet şeklinde sunulmuş.    

Raporun Öne Çıkan Göstergeleri: YÖK’ün “Üniversite İzleme ve 

Değerlendirme Genel Raporu 2021” verilerine göre, Türkiye’deki 203 

üniversiteden, uluslararası sıralama kuruluşlarında değerlendirmeye alınanların 

ilk 34 üniversite içinde yer aldığı görülmektedir. Raporda, üniversitelerde en 

fazla istihdam edilen öğretim elemanı grubunun 60.667 ile Ar-Gör’ler olduğu, en 

az istihdam edilenlerin ise 16.664 ile doçent unvanlı öğretim elemanları olduğu 

belirtilmiştir. Devlet üniversitelerinde 23.960 Prof., 14.638 Doçent ve 32.664 Dr. 

Öğretim üyesi görev yapmaktadır. Bu kadar çok profesör ve az sayıda doçent ve 

öğretim üyelerinden az sayıda Ar-görevlisi yapılanması beklenin aşağıdan 

yukarıya dikey akademik yapılanma tersine sorunlu olduğunu 

göstermektedir. Üniversitelerin 2020 yılında ÖSYM yerleştirme kontenjanlarının 

doluluk oranı %89,76 olarak saptanmıştır. Doluluk oranı %100 olan üniversite 

sayısı 15 iken genel doluluk oranı %50’nin altında olan sadece bir üniversite 

belirlenmiştir. En çok kontenjan açığı vakıf üniversitelerinde gerçekleşmiştir. 

Son olarak en alt baraj puanının da kaldırılması ile kontenjanların doldurulması 

beklenebilir. Ancak akademik yetersizliği olan yüzbinlerin dolduğu 

üniversitelerde yetersiz kalite iyice düşmüş olacaktır. Üniversitelerin konuyu 

ciddiyetle ele alması gereken bir varlık sorunu haline gelmiştir.   Üniversitelerin 

yayın ve kütüphanedeki öğrenci başına basılı kitap alma durumunun bu çağda 

kabul edilemez düzeyde düşük olduğu görülmektedir. Üniversitelerde öğrenci 

başına düşen ortalama basılı kitap sayısı yalnızca 8 iken Ç.Ü. öğrenci başına 

düşen basılı kitap sayısı 4.03 (ÇÜ UİDR, 2020).  

Öğrenci başına 10 ve üzeri basılı kitap düşen 10 üniversite bulunduğu 

belirlenmiştir. Dört üniversitede ise öğrenci başına bir kitap dahi düşmemektedir. 

Kütüphanelerinde en çok kitap bulunduran üniversite, vakıf üniversitelerinden 

 
 Prof. Dr. Çukurova Üniversitesi, iortas@cu.edu.tr; 

(https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2022/universite-izleme-ve-

degerlendirme-genel-raporu-2021.pdf) 
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Bilkent Üniversitesi olmakla birlikte İstanbul ve Boğaziçi üniversitelerinin bu 

alanda güçlü oldukları gözlemlenmiştir. Öğrenci başına düşen ortalama 

elektronik yayın sayısı 55 olarak tespit edilirken, birin altında e-yayın düşen 

üniversite sayısı 15 olarak belirtilmiştir. Çukurova Üniversitesinde öğrenci 

başına düşen e-yayın sayısı 7.97.Üniversitelerin ulusal hakemli dergilerdeki 

yayın sayısı ortalaması 198’dir.  

Ancak öğretim elemanı başına düşen ulusal yayın sayısı ortalaması 

yalnızca 0.20’dir. Çukurova Üniversitesinde bu oran 0,26 olarak 

belirlenmiştir. Uluslararası hakemli dergilerdeki yayın sayısı ortalaması 401, 

öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayısı ortalama olarak 

0.40, Çukurova Üniversitesinde ise 0.53’tür.2016-2020 döneminde yayımlanmış 

yayınlardan en yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf almış yayın sayısı 500 ve üzeri 

olan üniversite sayısı ancak 10 kadardır. Ç.Ü. akademisyenleri tarafından 

yayınlanan makalelere yapılan ortalama atıf sayısı 439’dur. Diğer taraftan, atıf 

almamış veya bu kapsamda yayını bulunmayan 8 üniversitenin olduğu rapor 

edilmiştir. Türkiye’deki 203 aktif üniversitenin 2020 yılı “Times Higher 

Education (THE)”, “QS World University Rankings” ve “Academic Ranking of 

World Universities (ARWU)” sıralamalarına göre ancak 34 üniversite akademik 

başarı sıralamasında değerlendirilmektedir.  Bu sıralamalarda yer almayı başaran 

17 üniversitenin ilk binde, sadece altı tanesinin ilk 500’de yer alabildiği 

belirlenmiştir. Bazı sıralama kuruluşlarına göre ilk 500 içinde 6 üniversite yer 

almakta, kaliteli araştırma, yayın, atıf ve patent sayıları yönünden mevcut bilinen 

ilk 10 üniversite hemen her alanda yerlerini korumaktadır. Ulusal sıralamada 12-

13 bandında yer alan ÇÜ, THE sıralamasında 2020 yılında ilk 1000 üniversite 

arasına girememiştir. 

2020 yılında Türkiye’deki 186 üniversite toplam bütçelerinin ortalama 

yüzde 3,36’sını Ar-Ge kapsamında harcamıştır. ÇÜ BAP bütçesi içinde bu oran 

%3.5 civarında iken, Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı %4.83 olarak 

belirlenmiştir. Bütçesinin %15 ve üzerini Ar-Ge için harcayan üniversite sayısı 

ancak beş olup bunlardan 4 tanesi vakıf üniversitesidir. Ar-Ge’ye harcanan bütçe 

oranı en yüksek olan üniversitelerin başında ODTÜ, Sabancı, Boğaziçi, Ege ve 

Yıldız Teknik üniversiteleri gelmektedir. Bu üniversiteler, aynı zamanda 

Türkiye’nin birçok göstergede önde olan üniversiteleridir. Türkiye’de ortalama 

öğrenci başına harcama tutarı 15 bin 825 lira (yaklaşık 1000 dolar) olarak 

belirlenmiştir. Öğrenci başına 25 bin TL ve üzeri harcama yapan 20 üniversite 

bulunmaktadır. 190 üniversitenin yayın satın almak için ayırdıkları bütçe, genel 

bütçenin %0,60’ını oluştururken ve %1’in üzerinde bütçe ayıran üniversite sayısı 

30’dur. Ne yazık ki 3 üniversitemiz yayın satın almamıştır. Boğaziçi ve Bilkent 

üniversiteleri bütçelerinin %3’ünü yayına ayırmaktadır.  KPSS’de ilk %5’lik 

dilime giren program sayısı en yüksek olan Hacettepe, İstanbul, OTÜ, Boğaziçi 

üniversiteleri gibi hep önde olan üniversiteler olması dikkat çekicidir. Çevreci, 

yeşil kampus alanı ödül sayısında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 16 ödül 
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ile önde yer alırken Türkiye’de hem kampüs yapısı hem de bitki tür zenginliği 

yönü ile örnek gösterilen Çukurova Üniversitesi kampüsünün herhangi bir ödülü 

bulunmamaktadır. (Geliştirilebilir). 

Mezun takip sistemine kayıtlı mezun oranı değerlendirilmesinde Vakıf 

Üniversitelerinin devlet üniversitelerinden daha yüksek orana sahip olukları 

görülmektedir. Sürekli öğrenme ve geri bildirimler açısından mezun takip sistemi 

önemli. Bütün uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından önemsenen 

doktora mezun sayıları yönünden Türkiye üniversitelerinin yeterli olmadığı 

görülmektedir. 151 üniversitede toplamda 7.525 öğrenci doktora derecesi almış 

ve Doktora programlarından 100 ve üzeri mezun veren üniversite sayısı, tamamı 

devlet olmak üzere 22’dir. Çukurova Üniversitesi 2020 yılında 140 doktora 

mezunu vermiştir. 2020 yılında 94 devlet üniversitesinden toplamda 4.567 

öğrenci YÖK 100/2000 programı kapsamında doktora eğitimi bursu almıştır. 100 

ve üzerinde burslu öğrencisi olan üniversite sayısı 12 iken ÇÜ’nün toplamda 80 

YÖK bursiyeri bulunmaktadır. YÖK göstergelerine göre öğretim üyesi 

potansiyelini ağırlıklı olarak ilk 15 sıradaki devlet üniversiteleri sağlamaktadır. 

Bütün göstergeler bu hızla doktora mezunu verildiği takdirde önümüzdeki 

yıllarda akademik kadro sorunu yaşanacağını işaret etmektedir. Lisansüstü ALES 

sınavı başarı sıralamasında benzer şekilde devlet üniversiteleri içinden yüksek 

puanla öğrenci alan üniversiteler öne çıkmaktadır. 2020 yılında 173 üniversitede 

ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen 

toplam 9.015 Ar-Ge projesi yürütülmüş. Desteklenen Ar-Ge projesi sayısı 100 ve 

üzeri olan üniversite sayısını 23 olduğu görülmüştür. Maalesef herhangi bir proje 

yürütülmeyen 20 üniversitemizin olduğu YÖK tarafından belirlenmiştir. 

Sonuç olarak Türkiye Üniversiteleri Sorunu Beklenenden Çok Ötedir? 

YÖK tarafından yayınlanan genel üniversite ortalamaları ve belirli 

alanlardaki sıralama göstergelerinde bilinenin ötesinde çok yeni bir bilgi 

bulunmamaktadır.45 alanda sunulan veriler genel olarak değerlendirildiğinde, 

203 üniversitenin ancak %10 kadarı dünyadaki ilk iki bin sıralamasında yer 

bulmakta. Nitelikli araştırma, bilimsel bilgi üretme ve dünya çapında etki 

yaratamamaktadır.  

Türkiye bilimi ve üniversiteleri dünya biliminin çok gerisinde yer 

almaktadır. Akademik bilgi yeterliliği olan 21 yy. yetkinliklerine sahip çok az 

sayıdaki öğrenci ve diplomalı mezunlarının önemli bir kısmı ise geleceğini batı 

ülkelerinde aramaktadır.  

Bilgi üretecek doktora eğitiminin nitelik ve nicelik açısından yetersiz 

olduğu görülüyor. İleride akademik kadro bulmada ciddi sorun yaşanabilir. 

Türkiye’de yapılan yayınların öğretim üyesi başına düşen oranı 0.2 iken kaliteli 

ve etki faktörü yüksek dergilerde yayınlanan sayılar ise çok daha düşük. 

Yayınlara yapılan atıf almada dünyada 43. sırada yer alarak bu alanda da sorunlu 

olduğumuz görülüyor. Üniversitelerin araştırma bütçeleri çok yetersiz. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

Türkbilim Nisan 2022 

 

199 

 

yılında 111 üniversite tarafından, Ar-Ge, verimlilik artırma, ürün geliştirme, 

inovasyon vb. kapsamda endüstri ile ortak yürütülen 6.218 projenin toplam 

bütçesinin 1.84 milyar TL olduğu belirlendi. Bu toplam bütçenin sadece Harvard 

Üniversitenin bütçesine bile eşdeğer olmadığı görülmektedir. Hepsinden önce 

kütüphanesi olmayan kitap alamayan üniversitelerin var olduğunu öğreniyoruz. 

YÖK’ün önemsediği QS sıralamasında 2021 listesinde 465. sırada yer alan Koç 

Üniversitesi 2022 yılında 511. sıraya gerileyerek ilk 500 sıralamasında hiçbir 

üniversitemiz sıralamada yer alamamıştır. Ortalama kaliteli yayın sıralamasında 

ve akademisyenler başına bilimsel üretimde gerilerde olduğumuz görülüyor. 203 

üniversitenin çoğunluğunda kontenjanlar dolmaz iken YÖK ve ÖSYM daha çok 

öğrenciyi üniversitelere almak için minimum baraj puanlarını kaldırmaktadır. 

Her yıl üniversite sınavına giren 2 milyonu aşkın öğrencinin çoğunluğunun 

artık nitelikli üniversitelerdeki nitelikli program arayışına karşın çoğunluğu 

üniversite alt yapısı ve öğretim üyesi yapısı oluşmamış üniversiteye de kayıt 

yaptırmak istememektedir. Öğrencilerin bazen işsizlik bazen de sınırlı 

kontenjandaki programlara girememenin çaresizliğinden istemese de 

üniversiteye kayıt yaptırdığı görülüyor. Basına çok yansıyan yarım matematik ve 

yarım fen sorusu çözen ve dört işlemi yapamayan, okuduğunu tam anlayamayan 

öğrencilerin üniversiteye alınması ile ne tür bir başarı bekleniyor? Üniversitelerin 

ise bu şekilde kayıt yaptıran yetersiz akademik bilgi sahibi öğrencileri eğitmek 

için ne misyonu var ne de planı. Türkiye’nin mevcut bilim-teknolojik birikimi ve 

ülkenin kalkınma için istihdam edeceği insan gücü de sınırlıdır. Üniversitelerde 

iyi eğitim almadan ve yöntem öğrenmeden diploma verilen mezunların büyük 

çoğunluğunun alanlarında istihdam edilemeyeceği gibi kendilerine yeni bir ortam 

hazırlayacak şekilde donanımlı olmadığı da aşikârdır. Asgari ücretle bile iş 

bulamayan diploma sahibi olmak, gençlerin yükseköğretime olan güvenini 

azaltmaktadır. 

Üniversiteler Yeniden Güven Kazanmalı. Ancak Nasıl? 

Raporun özeti üniversitelerimizin çoğunluğu her alanda yeterliliklerin çok 

gerisinde olduğu görülüyor. Çoğu üniversitede eğitim ve üretkenlik yanında 

üniversite ortamı/iklimi ne yazık ki tam sağlanamadı. Diğer taraftan 

üniversitelerde son yıllarda yaşanan birçok nepotist yaklaşımlar 

yanında  üretkenlik ve eğitim ve bilimsel kalite yetersizlikleri gibi konularında 

çok ciddi eleştiriler yaşanmaktadır. Akademik hayattan beklenen üretkenlik, bilgi 

sahibi olma, erdemlilik gibi birçok konu sık sık gündem olmaktadır. Türkiye 

üniversitelerinde yıldan yıla gerileyen akademik ağırlık sorunu nedeniyle güven 

sorunu yaşamaktadır. Üniversitelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi önemli. 

Üniversitelerin hesap verebilirliğini ayrıca çok önemsiyorum. Ancak akademik 

hayata olan güven zedelenmesinin önüne geçilmesi için üniversitelerin önce 

bağımsız, akademisyenlerin özgür olması sonrada izlene bilinmelidir. 

Üniversitelerin önce kendilerini masaya yatırması sonrada dış değerlendiricilerin 

değerlendirmesine açması çok yararlı olacaktır.  
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KAYNAKÇA                   

ÇÜUİDR, 2020. 2020 YILI ÜNİVERSİTE İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankara. 

YÖK ÜİDGR, 2022. ÜNİVERSİTE İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

GENEL RAPORU 2021. In: Koçak, K., Günay, A. (Eds.), Ankara Üniversitesi 

Basımevi, Ankara. 

 

ATATÜRKÜN YAVERİNDEN BİR ANI. KESİNLİKLE  

OKUYUN!... 

                                                 Ayhan ZINGIL  

    Gazi M. Kemal, çiftliğinde dolaşıp hava alırken oldukça yaşlı bir 

kadına rastladı. 

ATATÜRK attan inerek bu ihtiyar kadının yanına sokuldu. 

- Merhaba nine. Kadın Ata'nın yüzüne bakarak hafif bir sesle; 

- Merhaba dedi. - Nereden gelip nereye gidiyorsun?  

Kadın şöyle bir duralayıp; - Neden sordun ki, dedi. Buraların sahabisi 

misin? Yoksa bekçisi mi? Paşa gülümsedi. - Ne sahibiyim ne de bekçisiyim nine. 

Bu topraklar Türk milletinin malıdır. Buranın bekçisi de Türk milletinin 

kendisidir. Şimdi nereden gelip nereye gittiğini söyleyecek misin? Kadın başını 

salladı. 

- Tabii söyleyeceğim, ben Sincan'ın köylerindenim bey, otun güç bittiği, 

atın geç yetiştiği, kavruk köylerinden birindenim. Bizim muhtar bana bilet aldı 

trene bindirdi, kodum Angara'ya geldim. - Muhtar niçin Ankara'ya gönderdi seni? 

- Gazi Paşamızı görmem için. Başını pek ağrıttım da... Benim iki oğlum da 

gavur 

Harbinde şehit düştü. Memleketi gâvurdan gurtaran kişiyi bir kez 

görmeden ölmeyim diye hep dua ettim durdum. Rüyalarıma girdi Gazi Paşa. 

Bende gün demeyip muhtara anlatınca, o da bana bilet alıverip saldı Angara'ya, 

giceleyin geldim di. Yolu neyi de bilemediğimden işte ağşamdan belli böyle 

kendimi ordan Oraya vurup duruyom bey! 

- Senin Gazi Paşa'dan başka bir isteğin var mı? Kadının birden yüzü 

sertleşti. 

- Tövbe de bey, tövbe de! Daha ne isteyebilirim ki... O bizim vatanımızı 

gurtardı. Bizi düşmanın elinden gurtardı. Şehitlerimizin mezarlarını onlara 

çiğnetmedi daha ne isteyebilirim ondan? Onun sayesinde şimdi istediğimiz gibi 

yaşıyoz.  
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Sunun bunun gâvurun köpeği olmaktan onun sayesinde kurtulmadık mı? 

Buralara bir defa yüzünü görmek, ona sağol paşam demek için düştüm. Onu 

görmeden ölürsem gözlerim açık gidecek. Sen efendi bir adama benziyon, bana 

bir yardım ediver de Gazi Paşa'yı bulacağım yeri deyiver!  

Atatürk'ün gözleri dolu dolu olmuştu, çok duygulandığı her halinden 

belliydi. Bana dönerek; - Görüyorsun ya Gökçen, işte bu bizim insanımızdır... 

Benim köylüm, benim vefalı Türk anamdır bu dedi. Attan indim. Yaşlı kadının 

elini tuttum anacığım dedim, sen gökte aradığını yerde buldun, rüyalarını 

süsleyen, seni buralara kadar koşturan Gazi Paşa yani Atatürk işte karşında 

duruyor.  

Köylü kadın bu sözleri duyunca şaşkına döndü. Elindeki değneği yere 

fırlatıp Atatürk'ün ellerine sarıldı. Görülecek bir manzaraydı bu. İkisi de 

ağlıyordu. İki Türk insanı biri kurtarıcı, biri kurtarılan, ana oğul gibi sarmaş dolaş 

ağlıyorlardı. Yaşlı kadın belki on defa öptü Ata'nın ellerini. Ata da onun ellerini 

öptü. Sonra heybesinden küçük bir paket çıkarttı. Daha doğrusu beze sarılmış bir 

köy peyniri. Bunu Atatürk'e uzattı; 

- Tek ineğimin sütünden kendi ellerimle yaptım Gazi Paşa, bunu sana 

hediye 

Getirdim. Seversen gene yapıp getiririm. 

Paşa hemen orada bezi açıp peyniri yedi. Çok beğendiğini söyledi. Sonra 

birlikte köşke kadar gittik. Oradakilere şu emri verdi; -'Bu anamızı alın burada 

iki gün konuk edin!. Sonra köyüne götürün. Giderken de kendisine üç inek verin 

benim armağanım olsun.' Bu yazıyı okurken duygulanan veya ağlayanlar varsa, 

hala umut var demektir...  

   Ortada dolaşan saçma sapan elektronik postaları 10 kişiye 

yollamak yerine, bu tür yazıları herkese yollarsak belki Ata'mızın değeri daha çok 

anlaşılır... 

    Ne dersiniz? ...(Bu gerçek bir hayat hikâyesi değil tarihin 

bahşettiği zenginliğin ve özgürlüğün ta kendisidir.) 

• Tarihe altın harflerle yazılan İSTİKLAL SAVAŞIMIZ işte böyle 

bir asker olan MUSTAFA KEMAL ATATÜRK için Yüce ALLAH 

tarafından yazgı Olarak yazılmıştır.  

• Onun kurduğu ve gıpta ile saygı çerçevesinde bu dünya ülkeleri 

tarafından vefatında BAYRAKLARI YARIYA İNDİRİLMİŞTİR. 

• Onun arkasından rahmet okumak gerekirken onun kurduğu 

devletin başına has bel kader gelenlerin ülkemizi ne hale soktuğu apaçık 

ortadadır. Kurulan tüm fabrikalar satılmış veya kapatılmış buğdayı bile 
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dışarıdan alacak duruma getirilen bu ülke karanlık bir zaman dilimine 

itilmiştir... 

• Daha da acısı bu devleti kuranlara Müslüman olduğunu 

söyleyenler ölünün arkasından dinimizce konuşulmaz her ne hikmetse 

zavallı zevatlar iki ayyaş gibi kendilerine yakışan sözleri güya ona 

söylüyorlar. Allah hak ettiklerini ve edemediklerini de bu soylu kişilere 

verir.  

• Keser döner sap döner bir gün olur hesap döner. Bu dünyada da 

öbür dünyada da teraziye girerler… 

SON SÖZ. Ey milliyetçi olanlar önce siz karşı gelmeniz gerekirken 

makam(!) hırsınıza yenik düşerek ülkemize büyük kötülük yapmakta bu karanlık 

dönem devam etmektedir.  

GEÇ KALMADAN UYAN VE UYANDIR Ey helal süt emmiş 

ülkemizin insanları Demokrasi prensiplerinden ayrılmayın. 

Nedir o derseniz şudur: Demokrasi DEĞİŞEBİLİRLİK HIZI VE 

ORANIDIR .. Aynı iktidarı sürekli üst üste seçerseniz bir ATASÖZÜ: YANDI 

GÜLÜM KETEN HELVA OLUR…  

BİR BİR BÜTÜN KAZANIMLARIMIZ VE DEĞERLERİMİZ İLE 

BİRİKİMLERİMİZ KAYBOLUR!  

 

 

TÜRKBİLİM HABERLER 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ TESUD 

GENEL MERKEZİ ATO ANKARA       

 Aytekin ERTUĞRUL  

   PROF. DR. SADUN AREN’İ ANALIM: Para değeri siyasi bir ölçüdür. 

Para değerini koruyan bir siyaset o ülke için iyidir. Para değerini düşüren veya 

düşürülmesini teşvik eden ve Açık bütçelerle bunu destekleyen iktidar için 

kötüdür. İnsanlar artık siyasi hedeflerini belirlerken o ülkedeki para hareketleri 

ve değerlerini de bir faktör olarak göz önüne alıyorlar. Biz bu gerçeği bildiğimiz 

için buna çok değer veriyoruz. Politikamızı da para değerinin korunması demek 

olan DENK bütçe taraftarıyız. Bu konuda Atatürk ve İsmet İNÖNÜ paşa 

tarafından verilen direktifler bizin yolumuzu aydınlatmaktadır.   

 
 addgebze@googlegroups.com,info@istanbulbarosu.org.trve. (draertugrul@hotmail.com) (E 

) Dz Tbp Kd. Alb. Tıp Doktoru, Araştırmacı.  

mailto:addgebze@googlegroups.com,info@istanbulbarosu.org.trve
mailto:draertugrul@hotmail.com
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• 10 Kasım 1938 de bir ABD doları 80 kuruş idi.   

• 14 Mayıs 1950 de ise bir ABD doları 280 kuruş idi.     

• 27 Mayıs 1980 ihtilali yapıldığı tarihte ise bir ABD doları 10 TL idi.   

• Kıbrıs barış harekâtında bir ABD doları 13 TL idi. Aradakileri atlayalım.   

• 3 Aralık 1983’te yani MGK’nin iktidarı Özal’a devrettiğinde 184 TL idi.   

• Özal öldüğü tarihte yani 17 Nisan 1993’te 9453 TL idi. Bölelim 

9453;184=51 mislidir.   

•  2003’te AKP geldiği zaman Dolar 1.320.000 TL idi.   

• Bugün 13.820.000 TL’dir. Bölelim: 13.820.000:132000=10,4   

   Bugün dolar tam yol ileriye koşmaktadır. 2 ay evvel daha yukarılarda 

idi. Yaşamımıza yazılarımıza yorumlarımıza değerlendirmelerimiz bu 

rakamlar girmelidir. Yıkılışımızı ancak bu rakamları izleyerek görebilir ve 

DENK bütçe isteyerek ve demokratik olarak baskı kurup DENK bütçe 

yaptırarak durdurabiliriz.  

Aksi halde Atatürk’e göre açık bütçelerle bağımsızlık elden gider. İsmet 

İnönü’ye göre Türk Milleti tam manasıyla iflas eder. Türkiye’den  Prof. Dr. 

Sadun AREN diye bir hoca geçti.       

   1965’te  İstanbul Beyazıt meydanında Türkiye İşçi Partisi adına 

konuştu. Aynen şunları söyledi. Türkiye’ye yabancı sermayenin gelmesini ve 

işsizlere iş vermesini ve bu yolla kalkınmamızı isteyenlere şunu söylemeliyim 

ki. Onların istedikleri olsa ve Türkiye’mizi yabancı sermaye fabrikalarla 

donatsa bile Türk milletinin kaderi işçi olmak ve ücret almaktan öteye 

geçemez.  Prof. Dr. Sadun Aren 1965.  

O gün için bu söz biraz hayaldi. Ama bugün gerçek oldu. Yabancı sermaye 

yurdumuzda beklenmedik atılımlar yaptı. Bunun sonunda Türk milleti iş bile 

bulamaz aldığı asgari ücretle geçinemez ve hayat mücadelesinde mutlu müreffeh 

ve başarılı olamamış durumdadır. 

 

TÜRKBİLİM HABERLER  

UKRAYNA ÖRNEĞİ VE ÖĞRETMENLERİMİZE DÜŞEN GÖREV 

Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL 

 Ukrayna-Rusya savaşı ve işgal olayı bir ders niteliğindedir. Ukrayna’da 

milli şuur ile yetiştirilenler, yetişenler ölümü göze alıp düşmanla vatanı için 

savaşıyor. Bizde de Çanakkale Zaferi ve Milli Mücadelede milli şuurlu ve imanlı 

vatansever insanlarımızın cephelere koşmaları unutulamaz. Aslında Ukraynalı, 

Ruslar hakkında da bir fikre sahipti. Bizde bazıları ise; İstanbul’da eğlenmeyi 
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tercih ediyordu. Önü açılmış milli devletleri uyuşturarak aldatma ve yönlendirme 

peşine düşüldüğü sık sık görülmüştür. Bu uyuşturucu haplardan birisi de 

küreselleşme ve aslında küreselleştirme çabalarıdır. Bugün milli devletlere karşı 

kullanılan küreselleştirme oldukça kan kaybetmiştir. Ancak, bir dönem durumu 

idrak etmekten uzak bazı siyasetçilerimiz parti sözcüsü olarak çıktıkları 

ekranlarda milliyetçilik artık geçerli değil; Dünya küreselleştirme çağında gibi 

maalesef açıklamalarda bulunmuşlardı. Ortaya çıkan somut olaylar her blokun ve 

ülkenin kendi çıkarlarından ve menfaatlerinden vazgeçmediğini ortaya 

koymaktadır. Nitekim ABD’nin patronu olduğu NATO’yu Doğu Avrupa’ya karşı 

genişletmek peşinde olduğu gibi, Rusya da bağımlı bağımsızlık verdiği Rusça 

konuşan Orta Asya ülkelerine doğru genişleme ve onların liderliğine yükselme 

peşindedir. Rusya, Rusça konuşan hiçbir ülkeyi şemsiyesi altından çıkarmak 

peşinde değildir.  

Ukrayna’da ve diğer bazı bölgelerde ABD ile Rusya bilek güreşine 

girmiştir. Kimse milli menfaatlerinden ve siyasi varlığından taviz vermemekte; 

yeni soğuk savaş dönemi hızla yükselmektedir. Bu ortamda Rusya Türkiye ile 

ilişkilerini yumuşak politika şeklinde sürdürmektedir. Bu durum Türkiye’yi 

tarafsız arabulucu bir konuma sokmuştur. Bu ülkemizin aleyhine de değildir. Bu 

durum İstanbul Kanalı açısından da değerlendirme yapmayı gerektirmektedir. 

Acaba Boğazlardaki geçiş yasağı bu kanalda uygulanmayacak mıdır? Aslında 

İstanbul Kanalı her bakımdan bir lüks ve önceliği olmayan bir yatırımdır. 

Boğazların alternatifi olarak sadece yabancıları ve bu bölgede toprak sahibi 

olmuş yerli ve yabancıları sevindirmektedir. Bizlere düşen görev genç kuşakları 

yeterli bilgi ile donatmak ve milli şuurla yetiştirmektir; onları uyuşturmak sadece 

teknoloji esaretine sürüklemek değil…Çanakkale Zaferimiz milli hassasiyete 

sahip imanlı nesillerin zaferidir. Şehit ve gazilerimiz “Vatan sevgisi imandandır” 

hadis-i şerifini hep hatırlayanlardır. Onlar başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 

Cevat Paşa olmak üzere Anadolu’yu darül-harp’ten, darül-İslam’a çevirenlerdir. 

Bilhassa eğitim kurumlarımız sadece öğretimle yetinmemeli, yakın tarihi bilen 

ve geleceği bugünden düşünen nesiller yetiştirmek zorundayız. Kim ne derse 

desin; Dünyamızda ve bölgemizdeki gelişmeler milliyetçiliği öcü olmaktan 

kurtarmıştır. Milliyetçi olunmadan ne sınırlar ne de ekonomi korunabilir ve 

güçlendirilebilir. Bu bakımdan, suya sabuna dokunmayan, ülke çıkarlarından 

habersiz bir insangücü yetiştirmek beyin göçünü de artırmaktır. Birtakım siyasi 

endişelerden ve partiler arası itişmelerden uzaklaşarak gençlerimize iyi rehber 

olmalıyız. Yağsız, tuzsuz, salçasız tarih kitaplarından kurtularak insanlarımızı 

beka sorununda hazır hale getirmeliyiz. Milli eğitimdeki ve kültür 

politikalarındaki başarısızlık yabancılarla iyi pazarlık yapılmasını ve ülke 

çıkarlarının korunmasını da zorlaştırmaktadır.  

   Mutabakat noktalarını geliştirmeye de mecburuz. Gençleri ve aydınları 

kamplaştırmaktan, siyasi malzeme yapmaktan uzaklaşmalıyız. Cumhuriyet mi, 

Osmanlı mı; Atatürk mü, başkaları mı; laiklik mi, anti laiklik mi kısır tartışmaları 



 

 

 

 

 

 

 

Türkbilim Nisan 2022 

 

205 

 

bugünün gündemi değildir. Eğitim kurumlarımızda aydınlatıcı ders saatleri 

koyularak Türkiye’yi Türkiye yapan değerlere bağlı iç siyaset üstü bilgileri 

gençlere kazandırmalıyız. Bu gerçekleri ve ülke çıkarlarını göz önüne alan 

Aydınlar Ocağımız gerçek bir sivil toplum kuruluşu olarak internet sayfasını 

tekrar ele almış ve önemli gelişmeler sağlamıştır. Bu bakımdan yakın tarihi 

aydınlatan İlber Ortaylı’nın “Yakın Tarihin Gerçekleri”, Atatürk’ün “Nutuk” adlı 

eseri, Ziya Gökalp’in “Türkçülüğün Esasları “adlı eseri ve diğerleri, Atatürk 

Araştırma Merkezi’nin “Atatürkçü Düşünce” (Ankara, 1992),  

Erhan Afyoncu’nun “Yakın Tarih Dersleri”, “Sorularla Osmanlı 

İmparatorluğu” kitapları, Yumni Sezen’in “Varolma Sorumluluğu” ve diğer 

kitapları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Göksel’in.; “Atatürk’ün Soy kütüğü 

Üzerine Bir Çalışma” (Ankara 1987), Ali Gürel’in “Atatürk’ün Saklanan 

Şeceresi” (5.Baskı, Yeditepe Yayınları), rahmetli dostum Hakkı Dursun Yıldız’ın 

“İslamiyet ve Türkler” (6.Baskı, Bilgi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2019), 

rahmetli Erol Güngör’ün “İslam’ın Bugünkü Meseleleri” ve diğer eserleri, Özcan 

Yeniçeri ’nin “Türk Kimliği ve Travma” eseri ve diğerleri, rahmetli Turan 

Yazgan’ın “Bir Japon Bankasında Maneviyat Eğitimi” isimli makalesi ve diğer 

kitapları gibi eserler ile İskender Öksüz’ün “Millet ve Milliyetçilik”, Tevfik 

Karabulut’un “Tarihten Bugüne Değişmeyen Strateji; İslam’a Karşı İslam”, 

Ömer Seyfettin’in bütün eserleri gibi birçok eser öğrencilere ders ödevi olarak 

verilebilir. Ancak, maalesef Ömer Seyfettin’i dışlayan, yasaklayan çirkin 

zihniyetle bazı güzel şeyler yapılamaz. Aydınlar Ocağı’nın internet sayfasındaki 

yazılar, kitaplar ve galeri herkese yardımcı olabilir. 

TÜRKBİLİM HABERLER 

POLİTİKA TÜRKİYE 

HABER: Hilal KÖYLÜ / Ankara © Deutsche Welle Türkçe 

  

                   Hükümetin OHAL yetkileri uzadı//18.07.202118 Temmuz 2021 

https://www.dw.com/tr/siyaset/s-57554982
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye/s-10202
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   Hükümetin OHAL dönemi yetkilerini 2024 Temmuz’una kadar 

uzatan torba yasa meclisten geçti. Hukukçular ve siyaset bilimciler, 

siyasetten ekonomiye toplumun her alanında büyük kriz yaşanacağı uyarısı 

yapıyor. 

   Siyasi muhalefetin iktidarı Türkiye’yi olağanüstü hal (OHAL) 

koşullarında seçime götürmekle suçlamasına neden olan torba yasa, TBMM 

Genel Kurulu'nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. 

   AKP siyasi muhalefetten, sivil toplum örgütlerinden, hukukçulardan 

gelen tepkiler üzerine genel kurul görüşmeleri öncesinde teklifte revizyona gitse 

de, Türkiye’de OHAL koşullarının yerleşik hale getirildiği, seçim güvenliğinin 

tehlikeye düşürüldüğü, ülkenin her alanda krize sürüklendiği eleştirilerinden 

kurtulamadı. 

   Siyasi muhalefet, hukukçular ve siyaset bilimcilere göre meclisten geçen 

ve hükümetin OHAL yetkilerini 3 yıl daha uzatan düzenleme, 2023 için planlanan 

milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi ile 2024’teki belediye seçimlerinin 

güvenliğini tehlikeye sokacak türden düzenlemeler içeriyor. Tehlikenin bununla 

da sınırlı kalmadığını söyleyen hukukçular ve siyaset bilimciler, siyasi partilerin 

demokratik bir ortamda seçim faaliyeti yürütmesinin engelleneceği, toplantı ve 

gösteri yürüyüşü ile ifade özgürlüğünün doğrudan sınırlandırılacağı tehlikesine 

işaret ediyor. Hükümetin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından, bu 

girişimin arkasında olduğunu düşündüğü ve "terör örgütü" olarak nitelendirdiği 

Fethullah Gülen yapılanmasıyla mücadele için 21 Temmuz 2016’da OHAL 

yönetimini devreye sokulmuştu.  

   18 Temmuz 2018'de Olağanüstü hali bitirme kararı alan AKP hükümeti 

yine "terörle mücadele" gerekçesiyle 7145 sayılı Bazı Kanun ve KHK’larda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u 25 Temmuz 2018’de kabul etti. Kanun, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla 31 Temmuz 2018’de onaylanarak yürürlüğe 

girdi. Türkiye’de tüm toplum kesimlerinin "sürekli OHAL kanunu" olarak 

nitelendirdiği bu kanunun süresi 31 Temmuz 2021’de sona eriyor. Bu sebepten 

dolayı yine "terörle mücadele" gerekçe gösterilerek yeni torba yasayla hükümetin 

OHAL yetkileri 3 yıl daha uzatıldı. 

"Büyük kriz habercisi" 

   Tepkiler üzerine AKP hükümetinden sadece yasadaki iki yetkide 3 yıllık 

süreyi 1 yılla sınırlandırmaya dönük bir revizyon hamlesi geldi ancak bu revizyon 

da tepkileri dindirmedi. Siyaset bilimciler ve hukukçular, "Türkiye’nin OHAL 

yönetimine alıştırılmaya çalışıldığı ve bu yönetimin 3 yıl daha sürdürülmesinin 

ülkedeki hak ihlallerini yaygınlaştıracağı" endişesinin öne çıktığı bu tepkilerin 

hükümet tarafından dikkate alınması ve yasanın hiç uygulanmaması gerektiğini 

söylüyor. 
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   İşte kimi 3 yıl kimi 1 yıl daha uzatılan 7145 sayılı Kanun’daki "endişe 

kaynağı" düzenlemeler: Valiler, kentin belli yerlerine belli kişilerin 15 gün 

boyunca giriş ve çıkışını yasaklama yetkisine üç yıl daha sahip olacak. Valiler 

aynı zamanda belli yerlerde ve belli saatlerde kişilerin sokağa çıkmasını, araçların 

trafiğe çıkmasını yasaklama yetkisine de üç yıl daha sahip olacak 

 

PROF. METİN GÜNDAY 

   İdare hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday, böylelikle Anayasa’nın 

19.maddesindeki kişi hürriyeti ve güvenliği ile 23.maddesindeki yerleşme ve 

seyahat hürriyetinin ihlal edileceğinin açık olduğunu söylüyor. Günday, 

"Hükümet, hak ihlalleri yarattığı bilinen bir kanunu terörle mücadele 

gerekçesiyle uzatamaz. Mücadele etseydiler o zaman. OHAL, o mücadeleyi de 

sorgulatır.  

   Hak ihlalinin olduğu yerde seçim faaliyeti de olmaz, yapılan seçim 

sonuçları da meşru olmaz. Bu düzenleme büyük kriz habercisi" diyor.Valiler 

toplantı ve gösteri yürüyüşlerini sınırlama ya da erken dağıtma gibi yetkilerini üç 

yıl daha sürdürecek Anayasa hukukçusu Prof. İbrahim Kaboğlu, bu düzenleme 

ile anayasada toplantı ve gösteri hakkını düzenleyen 34. maddenin ihlalini 

doğuran işlem ve uygulamaların üç yıl daha süreceğini söylüyor. Siyaset bilimci 

Prof. Murat Somer ise DW Türkçe'ye "Seçim güvenliği sadece seçim gününde oy 

verilmesi ve sayılması değildir. Tüm partilerin eşit platformda yarışabilecekleri, 

seçmenlerin her siyasi partiden eşit oranda haber alma özgürlüğüne sahip 

olabilecekleri bir meşru ortamın yaratılmasıdır.  

   OHAL koşullarında iktidar cephesi istediği toplantıyı yaparken, 

muhalefet cephesi yapabilecek midir? Bu düzenleme Türkiye’nin seçim sürecine 

girdiği bir dönemde tüm temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanabileceği anlamına 

geliyor ki, bu yüzden Türkiye’de seçimlerin tarafsız bir ortamda 

yapılamayacağını söylüyoruz. Özgürlüklerin kısıtlandığı bir düzende yapılacak 

her seçim meşru olmayacaktır" diyor. 
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PROF. İBRAHİM KABOĞLU    

"Revizyonlu da olsa hukuk ihlali" : 7145 sayılı yasa gözaltı süresinin hakim 

kararıyla dörder günlük sürelerle uzatılarak toplamda 12 güne çıkarılabileceğini 

düzenliyor. 

   Bu düzenlemenin üç yıl daha uzatılmasını hukukçular, "Türkiye’de seçim 

öncesinde siyasi muhalefet ve toplumsal kesim üstünde terör estirilecek. Terörle 

mücadele denilerek onlar baskı altına alınacak" olarak değerlendirince AKP’den 

geri adım geldi. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, bu düzenlemenin üç yıl 

değil sadece bir yıl uzatıldığını açıkladı ve seçimlerle de ilgisinin olmadığını 

söyledi. Eski cumhuriyet savcılarından Ömer Faruk Eminağaoğlu DW 

Türkçe’ye, "Üç yıl değil bir yıl uzamış olsa da yine hukuk çiğneniyor. Gözaltının 

kendisi bir ceza hali değildir.  

   Savcının bir kişiyi gözaltına alıp da, tutuklamaya sevk edinceye kadar 12 

gün bekletmesinin bir yıl daha uzatılmasının terörle mücadeleye ne gibi bir 

katkısı olabilir. Ortada bir revizyon aldatmacası var. Ama hukuk aldatmaca 

tanımaz. Türkiye’de uzun gözaltı işkence ve hak ihlali demek. Seçimin değil her 

şeyin meşruiyeti ortadan kaldırılıyor. AKP ülkeyi OHAL ile yönetip, siyasi ve 

toplumsal muhalefete karşı psikolojik bir üstünlükle seçim sürecini götürmek 

istiyor” diyor. 

 

Ömer Faruk Eminağaoğlu Fotoğraf: DW/H. Köylü 
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   "Anayasa’nın 19.maddesine göre toplu suçlarda bile gözaltı süresi ancak 

savcının talebi ve hâkimin kararı ile uzatılarak en fazla 4 gün olur" hatırlatması 

yapan Prof. Günday da "Siz şimdi anayasayı ihlal edeceğinizi söylüyorsunuz. 

Yok üç yıl değil, bir yıl diyorsunuz. Anayasa’nın 19.maddesinde gözaltı 

sürelerinin OHAL ve savaş halinde uzatılabileceği yazar. Yani fiilen OHAL 

sürecek ısrarındasınız. Bitti! Söyleminde bulunuyor. 

"Her alanda kriz" 

   7145 sayılı yasa OHAL dönemindeki tüm kamudan ihraç işlemlerinin 

devam edeceğini düzenliyordu. Hükümet bu düzenlemenin üç yıl daha 

sürmesinin özellikle seçim sürecinde sandık kurullarında görev yapacak hâkim 

ve yargıçlar başta olmak üzere tüm devlet memurlarının baskı altına alınabileceği 

tepkilerini de dikkate aldı. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, bu 

düzenlemenin de sadece bir yıl uzatılacağını açıkladı. Mecliste kabul edilen yasa 

gereğince, hükümet "terörle mücadele" gerekçesiyle kamudan ihraçları bir yıl 

daha sürdürme yetkisine sahip oldu. 

 

PROF. MURAT SOMER 

   Siyaset bilimci Prof. Murat Somer, revizyonun düzenlemenin özünü 

değiştirmediğini ve Türkiye’nin bu düzenlemeyle her durumda önümüzdeki 

seçimlere OHAL koşullarında gideceğinin açık olduğunu ifade ediyor. Somer, 

"Bir seneye indirilen yetkilerin seneye yine uzatılmamasının garantisi var mı? 

Revizyon, bize düzenlemede hiçbir şeyin değiştirilmediğini gösteriyor. Türkiye 

önümüzdeki üç yıl daha OHAL koşulları altında idare edilecek deniyor. İfade ve 

toplantı-gösteri yürüyüş özgürlüğünün sınırlandırıldığı ortada. Seçim güvenliği 

de bu özgürlüklerin güvence altına alınmasından geçiyor. Seçim güvenliğinin 

sağlanmaması da bize ülkede siyasi kriz yaşandığını gösterir. O kriz de 

ekonomiye de, toplumun her alanına da yansır" diyor. Somer, OHAL'in 

uzatılmasının aynı zamanda iktidarın adil koşullarda seçimi kazanamayacağını 

düşündüğü çıkarımını da beraberinde getirdiğini anlatırken, "Muhalefet, 
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OHAL’in uzamasını bir demokrasi refleksi yaratacak şekilde halka anlatırsa 

iktidarın planları, düşünceleri ters tepebilir" görüşünü de ortaya koyuyor. 

3 yıl daha kayyum 

   Torba yasayla getirilen diğer düzenlemeler de şöyle: Terör örgütlerine 

aidiyeti, iltihakı bulunan veya irtibatlı kişilerin sahibi veya ortağı oldukları 

şirketlere yönelik yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına ilişkin hüküm, 31 Temmuz 

2021'den itibaren 3 yıl daha uygulanacak. Karşılıksız çek düzenleme suçundan 

30 Nisan 2021 itibarıyla mahkûm olanlara, ödenmemiş çek bedellerinin onda 

birini 30 Haziran 2022'ye kadar, diğer taksitleri 2'şer ay arayla 15 eşit taksitte 

ödemeleri halinde, mahkumiyetin bütün sonuçlarını ortadan kaldırma imkânı 

tanınacak. Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde 

bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 

Ocak 2022 olacak. 

• İşverenlerin, işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve 

artırmalarını desteklemek için 2016-2020'de uygulanan asgari ücret desteği 

2021'de de sağlanacak 

• Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevlerinde yer alan gümrük 

muhafaza personeline "yüksek hizmetleri ve olağanüstü yararlılık 

göstermeleri" durumunda ödül verilecek. Güvenlik korucularının aylık 

ücretleri asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak 

ödenecek 

• Engelliler Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, erişilebilirliğin 

sağlanabilmesi için gereken yükümlülüklerin yerine getirilememesi halinde 

ilgili belediye ile kamu kurum ve kuruluşlarına 1 yıl ilave süre uzatım 

yetkisi verilecek 

• 2020'de yaşanan depremlerde binaları zarar gören vatandaşlar için devletin 

konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş 

ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının söz konusu 

olmaması için yeni düzenleme yapılacak  

• Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni 

veya yetki belgesi verilmesi aşamasında hem katılımcıların mali gücünün 

tespiti hem de piyasaya girişlerin kontrolü amacıyla Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nın ücret alma yetkisi olacak 

   Türkiye’de Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen 

OHAL uygulaması, 2018’de sona erdi. Parlamenter sistemden, "Türk tipi 

başkanlık sistemi “ne geçişi öngören anayasa değişikliği OHAL koşullarında 

mecliste oylandı, halkoylamasına sunuldu. 2018’deki parlamento ve 

cumhurbaşkanlığı seçimi de OHAL koşullarında gerçekleşti. Hükümet, OHAL 
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yetkilerini Temmuz 2018’de 3 yıllığına uzattı. 2019 yerel seçimleri de OHAL 

gölgesinde yapıldı. 

https://www.dw.com/tr/h%C3%BCk%C3%BCmetin-ohal-yetkileri-

uzad%C4%B1/a-58305421 

         

TÜRKBİLİM HABERLER 

TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?  

  'ZEYTİN YAHUDİ AĞACIDIR, GÖRDÜĞÜMÜZ YERDE 

KESİYORUZ'        

Yusuf YAVUZ 

 Türkiye YIRCA ‘da 

kesilen 6 bin zeytin 

ağacına ağlarken, sosyal 

medyada bir grup gerici 

fanatik 'Zeytin Yahudi 

ağacıdır, tümü kesilecek' 

kampanyası başlattı. 

AKP'li yıllarda yaşanan 

doğa katliamına, yaygın 

bir akıl tutulması eşlik 

ediyor 10.11.2014. 

Türkiye Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Yırca köyünde katledilen 6 bin 

zeytin ağacına ağlarken, aynı günlerde sosyal medyada dolanan zeytin boykotu 

çağrısıyla adeta şoke oldu. Zeytinin Yahudi ağacı olduğunu iddia eden boykot 

çağrısında, Soma’daki zeytin katliamının Danıştay’ın durdurma kararına rağmen 

hükümet tarafından sürdürüldüğü ileri sürülerek, “Türkiye'deki zeytin ağaçlarının 

tamamının üç yıl içinde kesilmesi planlanıyor, bu sayede İsrail'e büyük bir darbe 

vurulacak” ifadelerine yer veriliyor.  

   ‘ZEYTİN YAHUDİ AĞACIDIR': AKP hükümetinin 12 yıldır 

uyguladığı yıkım politikalarına dayanak oluşturan nitelikteki, “Zeytin ağaçları 

neden kesilmeli?” başlıklı zeytin boykotu çağrısı sosyal medyada fenomen oldu. 

“Zeytin almıyoruz” hastag’i ile twitter’da başlatılan boykot çağrısında şu 

ifadelere yer veriliyor: “Kıyamete yakın Müslümanlarla Yahudiler arasında bir 

savaş çıkacak. Müslümanlar bu savaşta galip gelecekler.  

    Öyle ki Yahudiler ağaçların ve taşların arkasına saklanacak, ağaçlar ve 

taşlar da 'ey Müslüman, şu arkamdaki Yahudi’dir. Hemen gel de onu öldür' diye 

haber vereceklerdir. Fakat sadece zeytin ağacı haber vermeyecektir. Çünkü o bir 
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Yahudi ağacıdır. Bugün İsrail bütün ülkelerde zeytin ağacı dikmeyi teşvik 

etmektedir. Çünkü bu ağaçların Yahudileri koruyacağını bilirler. 

‘ÜÇ YIL İÇİNDE ZEYTİN AĞAÇLARININ TÜMÜ KESİLECEK' 

Dün İsrail, zeytin ağaçlarının kesilmesini engellemek amacıyla Soma'daki 

termik santralin yapımını durdurmaya çalıştı ve Danıştay vesilesiyle bunu 

başardı. Fakat hükümetimiz Danıştay'ın bu kararına rağmen kesimi devam 

ettirerek İsrail'in bütün planlarını suya düşürdü.  

Türkiye'deki zeytin ağaçlarının tamamının üç yıl içinde kesilmesi 

planlanıyor, bu sayede İsrail'e büyük bir darbe vurulacak. Fakat sadece ağaçları 

kesmek yetmiyor. Milletimiz de üzerine düşeni yapıp, bu saatten sonra zeytin 

tüketmemeli, bu oyuna alet olmamalıdır. Oyuna gelme ey Evlad-ı Osmanlı!” 

   Twitter’da ve Facebook gibi sosyal medya ağlarında daha çok 

Cumhurbaşkanı Recep Tayip ERDOĞAN’ın fanatikleri arasında paylaşılan 

zeytin boykotu çağrısı tepki çekmeyi sürdürürken, akılları zorlayan girişim, AKP 

eliyle “İNŞAAT TEMELLİ” politikalarla yaratılan Türkiye’deki doğa 

katliamının geldiği noktayı da özetliyor. SOL TV | 24 MART ANA HABER 

BÜLTENİ. Yukarıda YIRCA köyünü ele alıp belirttiğimiz gibi ne yazık ki tarih 

tekerrür ediyor.  

Bugün aynı üslup ve düşüncelerle güzelim topraklarda var olan yetişen 

zeytin ağaçları kesilmek isteniyor. Tarım alanları yok ediliyor. Buna hayır 

diyecek ses ise oldukça cılız. İyi bir yönetim iyi bir denetimle mümkündür.  

Yöneteni denetleyen siyasi partilerin tümü bu önemli konuyu gündeme 

getirmek yükümlülüğü taşımaktadır. Bu ülke at koşturulacak bir ülke değildir. 

Haydi, iş başına var mısınız? Parlamentodan çekilip bir erken seçim ortamı 

oluşturmaya ne dersiniz? Hodri Meydan! Saygılarımızla…  

   Not. YIRCA Manisa ilinde bir köydür. Tarımdan koparılan köy 

nüfusu giderek azalmaktadır. Oysa ATATÜRK “Köylü Milletin 

Efendisidir” demişti. Kararı siz verin. SON NOT. Bugün ne yazık ki 

kendilerinin dikmediği sulamadığı bakmadığı tüm ziraatın kaderi değiştirilmekte 

güzelim zeytin ağaçları vicdanları sızlayarak vatandaşlar tarafından gözü yaşlı 

izlemekte bir çare ve bir kurtarıcı aramaktadır.  
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Öncelikle 

denetim yönetim 

ilişkisinin 

işletilmediği bu 

süreçte Allah bu 

büyük milletin 

yardımcısı olsun ve 

bu karardan devleti 

yönettiklerini 

zannedenler de 

vazgeçsin ve Türkiye 

Cumhuriyeti 

yönetenleri olarak 

mutlu olsunlar. 

TARİHÇE: adı geçen Mahallenin antik zamanlardaki ismi Sandaina 

Mansuri'dir. Bu yemyeşil Köy günümüzde termik santral yapımıyla 

kamulaştırılan arazilerde bulunan 6.110 altı binin üstünde bir zeytin 

ağacının köklenmesi ve kesilmesi sebebiyle Türkiye'de gündeme gelmektedir.  

COĞRAFYA VE ULAŞIM: Köy, Manisa il merkezine 96 km Soma ilçe 

merkezine 5 km uzaklıktadır.1965 yılında 519 kişi yaşarken 2013 tarihinde bu 

yerde 312 kişiye düşmüştür. Demek ki yönetenlerin bu yöndeki değişime dahli 

olmuş ve çarpık kentleşmeye yönelik bir sürece göz yumulmuştur.  

SON SÖZ: 

Zeytinleri Kurtarmak 

için Yürütmeyi 

Durdur! Mart 

ayına zeytinlikleri 

madenlere açan bir 

yönetmelik 

değişikliği ile başladık. 

Zeytin Kanunu’na aykırı 

olmasına rağmen 

zeytinlikler ‘sonra 

rehabilite edilmesi koşulu ile’ diyerek madenlere açılacak.   

Yönetmeliğin acilen iptal edilmesi için İstanbul, Muğla, Milas, Ayvalık, 

Çanakkale gibi birçok yerde yürüyüşler yapıldı. Sosyal medyada pek çok ünlü 

de #ZeytinimeDokunma diyerek kampanyamıza... Aydın Şensal Türkiye’nin 

Zeytinliklerinin Ölüm Fermanına Hayır! #ZeytinimeDokunma kampanyasıyla 

ilgili bir güncelleme paylaştı. Güncellemeye göz at ve sende düşüncelerini söyle 

kamuoyu oluştur ve yorum yap! 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Termik_santral
https://tr.wikipedia.org/wiki/Zeytin
https://tr.wikipedia.org/wiki/Zeytin
https://click.e.change.org/f/a/zYwCCPZbLkCcZqfRSLpMBg~~/AANj1QA~/RgRkJt0yP4QxAWh0dHBzOi8vd3d3LmNoYW5nZS5vcmcvcC90w7xya2l5ZS1uaW4temV5dGlubGlrbGVyaW5pbi3DtmzDvG0tZmVybWFuxLFuYS1oYXnEsXItemV5dGluaW1lZG9rdW5tYS91LzMwMzg5MTI0P2NzX3RrPUF2bzMyWTVJWDQxcEJMR1NUV0lBQVhpY3l5dk55UUVBQkY4QnZGbVJjUE5qc2JueVctS2VXSkhZeFBFJTNEJnV0bV9jYW1wYWlnbj0zYjFlY2FiODMzN2I0NjZmOGE5ZmRiZjcyMjhhZjVjMiZ1dG1fY29udGVudD1pbml0aWFsX3YwXzVfMCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9cGV0aXRpb25fdXBkYXRlJnV0bV90ZXJtPWNzVwNzcGNCCmI-NFhEYhB8gClSFXN1YXZpdHVuY2F5QHlhaG9vLmNvbVgEAAAAAg~~
https://click.e.change.org/f/a/zYwCCPZbLkCcZqfRSLpMBg~~/AANj1QA~/RgRkJt0yP4QxAWh0dHBzOi8vd3d3LmNoYW5nZS5vcmcvcC90w7xya2l5ZS1uaW4temV5dGlubGlrbGVyaW5pbi3DtmzDvG0tZmVybWFuxLFuYS1oYXnEsXItemV5dGluaW1lZG9rdW5tYS91LzMwMzg5MTI0P2NzX3RrPUF2bzMyWTVJWDQxcEJMR1NUV0lBQVhpY3l5dk55UUVBQkY4QnZGbVJjUE5qc2JueVctS2VXSkhZeFBFJTNEJnV0bV9jYW1wYWlnbj0zYjFlY2FiODMzN2I0NjZmOGE5ZmRiZjcyMjhhZjVjMiZ1dG1fY29udGVudD1pbml0aWFsX3YwXzVfMCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9cGV0aXRpb25fdXBkYXRlJnV0bV90ZXJtPWNzVwNzcGNCCmI-NFhEYhB8gClSFXN1YXZpdHVuY2F5QHlhaG9vLmNvbVgEAAAAAg~~
https://click.e.change.org/f/a/zYwCCPZbLkCcZqfRSLpMBg~~/AANj1QA~/RgRkJt0yP4QxAWh0dHBzOi8vd3d3LmNoYW5nZS5vcmcvcC90w7xya2l5ZS1uaW4temV5dGlubGlrbGVyaW5pbi3DtmzDvG0tZmVybWFuxLFuYS1oYXnEsXItemV5dGluaW1lZG9rdW5tYS91LzMwMzg5MTI0P2NzX3RrPUF2bzMyWTVJWDQxcEJMR1NUV0lBQVhpY3l5dk55UUVBQkY4QnZGbVJjUE5qc2JueVctS2VXSkhZeFBFJTNEJnV0bV9jYW1wYWlnbj0zYjFlY2FiODMzN2I0NjZmOGE5ZmRiZjcyMjhhZjVjMiZ1dG1fY29udGVudD1pbml0aWFsX3YwXzVfMCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9cGV0aXRpb25fdXBkYXRlJnV0bV90ZXJtPWNzVwNzcGNCCmI-NFhEYhB8gClSFXN1YXZpdHVuY2F5QHlhaG9vLmNvbVgEAAAAAg~~
https://click.e.change.org/f/a/Lh-zbke1Uxxd5p4j1yxxNw~~/AANj1QA~/RgRkJt0yP0Q-aHR0cHM6Ly93d3cucmVzbWlnYXpldGUuZ292LnRyL2Vza2lsZXIvMjAyMi8wMy8yMDIyMDMwMS0xMS5odG1XA3NwY0IKYj40WERiEHyAKVIVc3Vhdml0dW5jYXlAeWFob28uY29tWAQAAAAC
https://click.e.change.org/f/a/Lh-zbke1Uxxd5p4j1yxxNw~~/AANj1QA~/RgRkJt0yP0Q-aHR0cHM6Ly93d3cucmVzbWlnYXpldGUuZ292LnRyL2Vza2lsZXIvMjAyMi8wMy8yMDIyMDMwMS0xMS5odG1XA3NwY0IKYj40WERiEHyAKVIVc3Vhdml0dW5jYXlAeWFob28uY29tWAQAAAAC
https://click.e.change.org/f/a/zYwCCPZbLkCcZqfRSLpMBg~~/AANj1QA~/RgRkJt0yP4QxAWh0dHBzOi8vd3d3LmNoYW5nZS5vcmcvcC90w7xya2l5ZS1uaW4temV5dGlubGlrbGVyaW5pbi3DtmzDvG0tZmVybWFuxLFuYS1oYXnEsXItemV5dGluaW1lZG9rdW5tYS91LzMwMzg5MTI0P2NzX3RrPUF2bzMyWTVJWDQxcEJMR1NUV0lBQVhpY3l5dk55UUVBQkY4QnZGbVJjUE5qc2JueVctS2VXSkhZeFBFJTNEJnV0bV9jYW1wYWlnbj0zYjFlY2FiODMzN2I0NjZmOGE5ZmRiZjcyMjhhZjVjMiZ1dG1fY29udGVudD1pbml0aWFsX3YwXzVfMCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9cGV0aXRpb25fdXBkYXRlJnV0bV90ZXJtPWNzVwNzcGNCCmI-NFhEYhB8gClSFXN1YXZpdHVuY2F5QHlhaG9vLmNvbVgEAAAAAg~~
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TÜRKBİLİM DERGİSİ ÜLKEMİZİN VE ÜLKE DIŞINDA BİLİM 

DÜNYAMIZIN DİKKATİNİ ÇEKEREK BÜYÜK BİR DESTEK GÖRDÜ 

SORUMLULUK İÇİNDE BİR BÜYÜK VATAN BORCU OLARAK 

GÖRDÜĞÜ GÖREVİ TİTİZLİKLE YÜRÜTTÜ. 

Doç. Dr.  Sevnaz ŞAHİN 

İZMİR KENT KONSEYİ 

Zeytinleri madene kurban edilen yurttaşlarımızla dayanışmak için gittiğimiz 

‘Zeytin Hayattır, Hayatıma Dokunma’ mitinginden kareler ve talepler açıkça 

ortaya konulmaktadır. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Doç. Dr. Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi(sevnaz.sahin@ege.edu.tr) 

https://www.facebook.com/izmirkentkonsey/?__cft__%5b0%5d=AZU1IbTI8LxztLAC-THIKW4MGie3JyUD_KgiqoCXJNDzuvXzcYYdjzI74CZ2-Sue5U1Ij8YyWexpnWby3zTaQssSUrcKB9aEUuLSOBrx0XoZ1-fuRB47YUT9AbpzI0Emg5mZ5IDA-GNkR14vTIbDvPqf&__tn__=-UC%2CP-R
mailto:sevnaz.sahin@ege.edu.tr
https://www.facebook.com/izmirkentkonsey/photos/pcb.2135688223267165/2135688129933841/?__cft__%5b0%5d=AZU1IbTI8LxztLAC-THIKW4MGie3JyUD_KgiqoCXJNDzuvXzcYYdjzI74CZ2-Sue5U1Ij8YyWexpnWby3zTaQssSUrcKB9aEUuLSOBrx0XoZ1-fuRB47YUT9AbpzI0Emg5mZ5IDA-GNkR14vTIbDvPqf&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/izmirkentkonsey/photos/pcb.2135688223267165/2135688126600508/?__cft__%5b0%5d=AZU1IbTI8LxztLAC-THIKW4MGie3JyUD_KgiqoCXJNDzuvXzcYYdjzI74CZ2-Sue5U1Ij8YyWexpnWby3zTaQssSUrcKB9aEUuLSOBrx0XoZ1-fuRB47YUT9AbpzI0Emg5mZ5IDA-GNkR14vTIbDvPqf&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/izmirkentkonsey/photos/pcb.2135688223267165/2135688119933842/?__cft__%5b0%5d=AZU1IbTI8LxztLAC-THIKW4MGie3JyUD_KgiqoCXJNDzuvXzcYYdjzI74CZ2-Sue5U1Ij8YyWexpnWby3zTaQssSUrcKB9aEUuLSOBrx0XoZ1-fuRB47YUT9AbpzI0Emg5mZ5IDA-GNkR14vTIbDvPqf&__tn__=*bH-R
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TÜRKLERİN SON DERECE KAPSAMLI KÜLTÜRLERİ VARDIR. 

SOSYALLEŞME VE VATANDAŞLIK BİLİNCİ AÇISINDAN 

YAPILMIŞ OLAN TÜM FAALİYET VE DÜŞÜNCELER 

DEMOKRATİK BİR HAK OLARAK ORTAYA KONULMAKTA 

YÖNETENLERİN YANLIŞ KARARLARININ DA DÜZELTİLMESİ 

YÖNÜNDE KATKIDA BULUNMAKTADIR. 

ÇÜNKÜ DEMOKRASİLER YÖNETEBİLİRLİK PRENSİPLERİ 

İÇİNDE  

YÖNETİM – DENETİM DÜZENİNİ GEREKLİ KILMAKTADIR. 

DÜĞÜNLER ZEYTİN AĞACI KADAR ÇOK AYRI BİR ÖNEM TAŞIR 

 

 

 

 

 

 

 

          

EMİNE NASKALİ eminenaskali@gmail.com     Tarih: (4 Şubat 2016).    

         Konu: KÜLTÜRÜMÜZDE DÜĞÜN 

         Alıcı: Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY 

   Değerli meslektaşım, KÜLTÜRÜMÜZDE DÜĞÜN Konulu çalışmaya 

/ yayına sizi bir yazı ile katılmaya davet ediyorum. Çalışmanın amacı 

kültürümüzde evlenme ve düğün konusundaki birikimin tespit edilmesidir. 

Evlenme ve düğün geleneğinin aşamaları; her bir aşamanın icapları ve bu 

icapların ayrıntıları, sözel kalıpları; hediyeler ve sunum şekilleri, sözlü ritüeller, 

mailto:eminenaskali@gmail.com
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kılık kıyafet; yiyecekler ve pişirilme şekli, tarih metinleri, destan, masal vb. 

kaynaklarda evlenme ve düğün ile ilgili kayıtlar; kelimeler ve etimolojileri, gelin 

damat fotoğrafları, mekânlar. Kültürümüzde düğün çalışmasına katılmayı arzu 

ederseniz 1 Haziran 2016 tarihine kadar yazı başlığınızı ve kısa bir özetini e-posta 

ile tarafıma ulaştırmanızı rica ederim. Yazıların teslim tarihi 1 Kasım 2016’dır. 

Saygılarımla...Prof. Dr. Emine 

Gürsoy NASKALİ/eminenaskali@gmail.com.Sürmekte olan çalışmalar: 

Ağlamak, Kuş, Çerez.  Teşekkürlerimle derin saygılarımı sunarım sevgi ve 

selamlarımla. Bizden bir not: BİLİM ORTAK ALANIN ORTAK DİLİ 

OLMALIDIR. Bu nedenle sevgi ve saygıya iş birliğine dayalı bir süreci de 

gerektirmektedir.  

   HOCAMA SAYGILARIMLA BEN DE TEŞEŞKKÜR VE TEBRİK 

EDİYOR SAĞLIK VE ESENLİKLER DİLİYORUM. 

 

 

DİL TARİH VE KÜLTÜR ÜÇGENİNDE YALNIZLAŞAN 

YABANCILAŞAN VE YOZLAŞAN BİR DÖNEMİN AŞILABİLMESİ 

ANCAK ÖRF ADET VE GELENEKLERE BAĞLI MENSUBİYET 

BİLİNCİNİN OLUŞTURULABİLMESİYLE MÜMKÜNDÜR. İŞTE BU 

NEDENLE ANILARIN DA DEĞERİ ÇOK BÜYÜKTÜR. 

YAŞAR EYİCE 

 

Dr. SUAVİ TUNCAY; ‘ŞİİRSİZ BİR DÜNYA OLAMAZ! DİYOR! 

Namık Kemal Lisesi’nden ‘Şair’ arkadaşım Dr. Suavi TUNCAY 

bugünlerde çok meşgul. 

Bir yandan, ‘Uluslararası’ TÜRKBİLİM Dergisi’ni, ‘baş editör’ olduğu 

için yayına hazırlıyor, diğer yandan üçüncü şiir kitabının son rötuşlarını yapıyor. 

Kamu yönetimi ile siyaset biliminin yanı sıra şiir ve edebiyat, kültür ile dil 

konularında çalışmalar yapan Dr. Suavi Tuncay ilk şiir kitabını öğrencilik 

yıllarında yazdı. 

Namık Kemal Lisesi’nde okurken yazdığı şiirleri okur, bunları ‘Bunları 

okul dergisinde yayınlasana’ dediğimizde de ‘Daha zamanı gelmedi!’ derdi. 

Öylesine duygusaldı ki, ben anımsatayım, okulumuzun ablası, kâtibe 

Ümmühan Eskin ile yine büyüklerimizden Muzaffer Hanım üst salonun iki 

tarafındaki muavin odalarına davet eder ‘Şiir arası’ verip kendisini dinlerlerdi. 

Özellikle edebiyat hocaları onunla çok yakından ilgilenirdi İsmet KÜLTÜR 

Lütfi AYKANAD ve Sevil ÖZERENGİL çok ayrı yer taşırdı. 

 
 Araştırmacı Gazeteci, Yazar 

mailto:eminenaskali@gmail.com
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Ben de bu arada arkadaş boğuşmalarında ceketimin ya da gömleğimin bir 

kısmını yırttıysam ‘Aman şunu hallediver’ diyerek, el maharetini de göstermesini 

isterdim. 

İnanın DR. Suavi TUNCAY, kafası, beyni kadar parmaklarını da cerrah 

titizliğiyle kullanır, sorunumuzu çözerdi. Namık Kemal Lisesi’nin edebiyat 

öğretmenlerinin hepsi Türkiye çapında şair ve bestekâr olduklarından belki de 

onlardan feyz ya da el almıştı ‘Bizim Suavi!’ 

Devamını şöyle özetleyeyim: 

Üniversite sıralarında eğitimine devam ederken ilk şiir kitabını çıkaran 

Tuncay, ‘GÜZELSİN İŞTE’ adlı şiir kitabının üniversitedeki edebiyat hocasının 

da katkısıyla hazırlandığını belirtti.  

Dedim ya DR. Suavi TUNCAY edebiyatçılarla çok iyi dosttu… 

Aralarındaki samimiyet, öğrenci- öğretmen ilişkisinden çok daha ileride 

idi… 

Yalnız edebiyatçılarla mı? 

Resim Öğretmeni Ressam Ali CAMBAZOĞLU da ‘Sen bizim mesleği 

seç’ diye öneride bulunuyordu…. 

Her şeyi bir yana bırakalım; doğru, dürüst, duyarlı ve dost insandır ‘Şair- 

Akademisyen’ Dr. Suavi TUNCAY… İkinci şiir kitabı ‘Yufka Yürekli Tekne’ 

hakkında da bilgiler veren Tuncay, ‘İlgi arttı, takdirler geldi ama sadece şiiri 

yazmak olmuyor. Burada bestekârlığın da devreye girmesi lazımdı.’ diyerek 

şiirlerinden örnekler verdi, CRI Türk’te Tuğçe AKKAŞ’IN  hazırlayıp sunduğu 

‘DÜNYA POSTASI’ programında… 

TUNCAY, şiir ve edebiyat alanında yazdığı eserleri dinleyicilerle paylaştı. 

Önemli bir noktayı da belirteyim: 

Gençlik ve NAMIK KEMAL Lisesi’nden arkadaşımız olan TUNCAY, 

kendi şiirlerinden şarkı sözlerini de yazarak beste yapıyor. 

Özellikle “ÇEVRE” konusundaki hassasiyetini şiirlerine yansıtıyor. 

Üçüncü kitabının adını sorduğumda şu yanıtı verdi; 

‘YAĞMURUN SEVDASIDIR TOPRAKLAR!’ ne kadar inceliklerle 

dolu bir buluş! 

*- ZERAFET ve NEZAKET 

‘Bir toplumda en büyük zenginlik “ZARAFETİ” temsil eden 

‘NEZAKETTİR’ diyen Dr. Suavi Tuncay, ‘Bu kavramların davranış kalıplarına 

etki eden çok çeşitli beklentilere sebep olmakla beraber toplumsal ilişkiler ve 

iletişimde asla nezaketin ölçüsü yoktur.  
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‘Bir selam bir merhaba veya nasılsınız?’ diyemeyen bir toplum ile karşı 

karşıya bırakılanların iç dünyasında huzursuzluk olduğu kadar karamsarlığa hatta 

ruhsal yapılarının insani, sosyal ve kültürel hatta etnisite temelli davranışlarına 

yönelik sosyolojik ve psikolojik açılardan incelenmesi gerekir.  

Bu hususların davranış bilimleri kapsamında değerlendirmesi esas 

alınmaktadır.  

Kısacası belirtmemiz gerekirse günümüzde özellikle ülkemizde sanat ve 

edebiyattan ne yazık ki hızla uzaklaşılması yanında özellikle ‘çıkar saikinin’ 

etkisiyle birey ve grupların davranışlarının da ortaya çıkmasına yönelik eğilimleri 

tayin eden içgüdülerin dürtüler olarak hızla toplumsal ve siyasal alanda yayılması 

tehlikesi gündeme gelmektedir.  

Bu nedenle toplumsal yapıların bozulması açısından daha da önem 

verilmesi gereken konuların başında geliyor.  

Bütün bu gelişmelere yönelik konuların yanında da çözüm odaklı ele 

aldığımız ‘Yalnızlaşma, Yabancılaşma ve Yozlaşma’ konularının incelenmesi 

gerekmektedir.  

Çünkü hızla Belirttiğimiz bu hususlar giderek artarken diğer yandan da 

sosyal dokularımızda büyük ‘eşitsizlik’ yaşanırken; Umut var olmamıza az da 

olsa yararlı olabilecek ‘Şiir Dünyasını’ ‘3D’ olarak ele aldığımız ‘Duygu’ temelli 

‘Düşünceye’ dayalı ‘Davranış’ oluşturabilmesi açısından irdeleyerek sizin 

önünüze seriyoruz.  

Bu anlamda dayanışmaya ve iş birliğine dayanma yanında hayal 

bahçelerinden de rengârenk meyveler toplamak gönül bahçelerinden ‘Kent 

Pazarı’ kurabilmek ve ‘Çağdaş Bir Ülke’ oluşturabilmek çok büyük bir önem 

kazanıyor.’ diyor… 

*- SEVDA ÇİÇEĞİ 

Bizim, İzmir’in değeri Dr. Suavi TUNCAY’ın söyleşimizde bu 

söyledikleri biraz fazla akademik oldu değil mi? 

Bu kadarla kalmadı! Akıcı üslubuyla, örnekleriyle anlatımını sürdürdü… 

Belki bir gün onları ayrıca ‘belge’ olarak gelecek nesillere kalması için 

yazarım… 

Yozlaşma, Yalnızlaşma, Yabancılaşma; Korku, Kuşku, Kaygı, 

dayanışma, iş birliği, toplumsal aidiyet hatta “Dil, Tarih ve Kültür” 

ortamları konusunda çok şeyler öğrendim Dr. Suavi TUNCAY 

kardeşimden… 

Tabii ki, ‘İlgi, Bilgi ve Sevgi’ üçgeni içinde bizleri gönül dolusu aşk ve 

vefayı beklemesini de… 
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Yine Namık Kemalli Gazeteci – Yazar- Araştırmacı- Şair adaşım Yaşar 

AKSOY’UN kaleminden DR. Suavi TUNCAY’ı anlatmak isterdim ama yerim 

kalmadı… Bazı şiirleri belki bir gün sizlerle paylaşırım. Öylesine anlamlı sözleri 

var ki ayrı bir yazıyla yazmam gerek! Onun YUFKA YÜREKLİ TEKNE adlı 

şiir kitabının önsözündeki derinliği anlatmam gerekiyor. 

Satırlarıma yine Dr. Suavi TUNCAY’ın söyledikleriyle noktalayayım: 

‘Ülkemizin sanat kültür ve edebiyatı örselendiği bir dönemde şiir sanatına 

yer verebilmenin maharet sayılacağı bir ortamda “çevre” ve “kent bilim” hocası 

olarak yemyeşil alanların çölleştirildiği bir dönemde bir “sevda çiçeği” gibi 

aklıma gelen bu başlığı tüm insan, dost ve doğa ile bayrak toprak ve ülke 

âşıklarına sunuyorum.  

‘YAĞMURUN SEVDASIDIR TOPRAKLAR’ hepimizin rüyası 

olsun… Selam, sevgi ve başarı dileklerimizle devletimizi işgalden kurtaran 

emperyalist ülkeleri ülkemizden Kahramanca Savaşarak cesaretle ve esir 

aldıklarına da misafirimizsiniz diyecek kadar asaletle def eden büyük 

ATATÜRK emanetlerini koruma görevi ve cesareti gösterenlere ve yürekleriyle 

dillendirenlere tükenmeyen saygılar sunuyorum…’ 

*-Not. Daha kapsamlı konuları ilgi alanında yazdığı son derece kapsamlı 

makaleleri ayrı bir çalışmamızda ele alınacaktır. Kutluyorum bu çağın 

ustasını…” Çevre ve İnsan” ilişkilerinde doğal dengeyi korumak zorunda 

olduğumuzu belirten bu öngörüleri yüksek bir o kadar tevazu içinde olarak saygı 

içinde sürdüren “DAVRANIŞ VE YÖNETİM BİLİMİ”, “ÇEVRE 

KENTLEŞME” özellikle de KAMU YÖNETİMİ sosyoloji ve siyaset bilimi 

içinde önemini de ele alıyor. Kısacası psikoloji çerçevesi üzerinde büyük 

tecrübeleri yanında nezaket ölçülerini her zaman önde tutarak ortaya koyan bir 

büyük araştırmacıdır aynı zamanda.  

Bütünüyle insan ve devlet ilişkilerinde esas olan öngörü ve vatan sevgisi 

ve ülkemizin gereksinimleri üzerine çeşitli çalışmalarıyla Uluslararası yayınlarda 

da önemli atıflarla dikkat çeken dostumun “Üstün Başarılarının” devamını diler 

sevgi ve selamlarımı gönül dolusu muhabbetlerimi sunarım. Nice daha büyük 

başarılarını ülkem adına dilerim... 
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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 ya da 

yayımlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. Yazıların uzunluğu dergi 

formatında 15-20 sayfayı geçmemelidir. Yazılar aşağıda belirtilen biçimde 

yazılmalıdır: 

        Üst: 5,7 cm   Sol: 3,5 cm Alt: 4,5cm Sağ: 3,5 cm 

   Cilt payı 1,5 cm 

     Karakter: Times New Roman 11 Punto Satır Aralığı: 1 Paragraf 

Aralığı: 6 

5. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde Uluslararası 

Türkbilim Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır. 

6. Yazarlar e-mail adresiyle birlikte, GSM numaralarını da bildirmelidir. 

7. Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunca ilk değerlendirilmesi 

yapıldıktan sonra hakeme/hakemlere gönderilecek, hakemden/hakemlerden 

gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde 

düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecektir. 

Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir. 

8. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmeyecek, ancak 

yazara ait çalışmanın bulunduğu dergiden gönderilecektir. 

9. Makale başlığı koyu renkli 11 punto ve büyük harfle satıra ortalanarak 

yazılmalıdır. Yazar adı/adları, unvanları 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. 
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11. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur. 

12. Her makalenin başına yazar tarafından mutlaka makale başlığı dâhil 

hem Türkçe ve hem İngilizce veya/Almanca/Fransızca özet verilmeli, özetler 150 

kelimeyi geçmemeli, 11 punto ile yazılmalıdır. 

13. Çalışmanın hem İngilizce 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 e. 

mail adreslerini, GSM ve Kurum Telefonlarını diğer yazışma adreslerini de 

yazmalıdır. Uluslararası Türkbilim dergisi makalelerin geliş hızına göre senede 

en az bir sayı olmak üzere dört aylık periyodlarla yılda iki sayı çıkar. 
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