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Genel Yayın Yönetmeni / Chief Editor
Öğr. Gör. / Instructor Özgül YAMAN

Seni ilk kucağıma aldığım an, sıcak kumların üze-
rinde yanan tabanımın, deniz dalgasının süpürdü-
ğü ıslak zeminle buluşması gibiydi. Sağ avucum, 
başının arkasını kavradı, sol elim sırtını… Küçük 
ayaklarının hareketi göğsümün tam altına dayan-
mıştı. Hayatımın kaynağı olan yürek atışınla, sı-
caklığın içimi ısıtmıştı. Aslında kucağıma varışın, 
ailemizin sevinç durağıydı. Dünya durmuştu sanki 
oğul, senin doğumun kutlanıyordu. Dünyam geli-
şinin bayramını yaşıyordu. 

Oğlum, emeğim, gözümün ışığı, günlerce aylarca 
yıllarca yaşam sebebim oldun. Gecenin kör karanlığında acıkan 
sesini duymak, uykudan uyandıran keyifli bir ritmin mırıldanı-
şı gibiydi. Okula gidişin, kalemi tutuşun, düşüşün, kahkahan, 
hastalanışın her seferinde kalbime çiviyle kazınarak ölümsüzleşti.  
Özümdün, canımın içiydin oğul.

Ne gariptir oğul? Ansızın gittin ve zaman durdu. Sen gittin 
ben de gittim. Senin ışığının yok oluşu karanlıkların başlangıcı 
oldu… Ne gariptir oğul? Bu yoksunluk hiçbir acıya hiçbir yok-
luğa benzemiyor. Sen geldiğinde sevinçten duran dünyam, gidi-
şinle hüzünden durdu. Hem de hiç dönmemecesine…

Ne gariptir oğul? Çocuklarını yitiren tüm anneler, sen gibi ben 
gibi, kor gibi yandı. Yürekler yangın oldu, gözler kapandı, feryat-
lar gökleri sardı, gözyaşları akacak taş bulamaz oldu… Herkesin 
dilinde aynı sızı; sen gibi ben gibi anlatıyor ayrılığı oğul, bunun 
adına ölüm diyorlar. Ölüm, sana yakışmaz oğul. Sesin susunca, 
karanlıkları boğan zindanlara düştük. Yüzlerce eve sönmeyen bir 
alev düştü. Sanki hepsi sen, hepsi ben. Çığlıklar, ayrılış ağıtları, 
çocukların çaresizlikleri, yüreklerdeki tarifi mümkün olmayan 
acı… 

Bir eve ölüm girdimi oğul, dünyanın gökyüzüne, denizlerine, 
dağlarına hiç güneş doğmuyor. Annelerin gülen canlarını koy-
masınlar toprağa, ağıtlar yakmasınlar. 

Bütün annelerden, uzak olsun tüm ölümler…

The first moment I took you on my lap was like the touch 
of wet sand, kissed by the waves of a disturbed sea, on my 
feet, consumed by the blazing sand. My right palm seized 
on the back of your head, my left hand on your back… 
The move of your tiny feet leaned against on my chest. By 
your heartbeat which is the source of my life, your cosiness 
warmed my inside. My taking you on my lap was the bre-
ak of joy of my family. It seemed as if the world stopped 
my son, your birth was being celebrated. My world was 
experiencing the festival of your birth.

My boy, the apple of my eye whom all my endeavors are 
for… for ages, it was you that I stood up against the life for. I heard your 
puckish cries at the darkest hours of nights, like a merry melody which 
rouses me up. Every single moment, when you were on the road to school, 
when you held a pen, when you fell, when you laugh, when you were ill, 
got immortal deep in my heart. You were my self, my boy. You were my 
soul.

Ironically you left suddenly and time ceased, like sands suspended in a 
sandglass. The time you went, I also disappeared. This deprivation doesn’t 
resemble to any others. My world, ceasing to round when you went, this 
time ceased to round since you went as if not rounding ever. 

Ironically, all mothers losing their children like you and me, burned up. 
The hearts burned up, the eyes were closed, the scream of the mothers was 
everywhere, their cry had no the rocks to carry it down. Everybody was 
talking about the same pain, they were telling the separation like you and 
me and this is called death. Death didn’t suit you, my dear boy. When your 
voice was gone, we fell into the dungeons smothering with darkness. There 
fell a fire to hundreds of houses which will not be extinguished forever. It 
seemed like me, like you. Screams, separateness laments, desperation of 
children and a pain having no exact definition.

If death enters on a house, my boy, the sun never rises on the sky, over the 
seas and over the mountains of the earth. I wish mothers wouldn’t put their 
smiling spirits under the earth, they wouldn’t lament any more.

May Death be far away from the all the mothers.

Oğul; My boy;

EDİTÖRDEN
FROM THE EDITOR
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Gençlik yıllarımdaki toplumsal konjonktür ile günümüzü kıyas-
ladığımda en az şimdiki gençler kadar sosyal olduğumuzu rahat-
lıkla söyleyebilirim. Tabii zamanın gerekliliklerinin kazandırdığı 
sağlam dostluklarımız ve kültürel paylaşımlarımızı gerçekleştirdi-
ğimiz yoğun arkadaş gruplarımız bulunmaktaydı.

Birçok faaliyette bulunurdum. Bandodaydım, maratonlara katı-
lırdım. Öğrencilik yıllarımda öğrenci kulüplerinde çok faal çalı-
şırdım. Öğrenci konseyi lideri olarak her zaman arkadaşlarıma 
öncülük etmekten mutluluk duydum.

Hayatım boyunca hiç kırık not aldığımı hatırlamıyorum, başarı-
ya ulaşmak için çalışan bu yolda birazcık da hırslı olan bir öğren-
ciydim. Bu da başarıyı kaçınılmaz kılıyordu. 

Yaşamımın her döneminde, üstlendiğim her sorumlulukta farklı 
olan ve ömür boyu sürecek bir yeti yatmaktadır. Türk Silahlı 

Sevgili Gençler, Dear young people,

BAŞKAN’DAN / FROM THE CHAIRMAN
Dr. Mustafa AYDIN

When I make a comparison between the social conjucture in my 
youth period and the present day I may say that we were at least as 
socially active as the young people of today. We had well-established 
friendships which we had gained within the course of time and in-
tensive freind groups with whom we had realized cultural sharing.

I used to be engaged in many activities. I was playing in the band. I 
used to participate in the marathons. I was very active in the studemt 
clubs during my student years. I was always happy to lead my friends 
as the leader of the stıdent council. 

I do not remember having got a failing grade throughout my life. I 
was a passionate student who was studying for achieving success and 
that has made success inevitable. 

All different responsibilities that I have assumed like being a member 
of the armed forces and an academician have added very different 
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Kuvvetleri olsun, Öğretim üyeliği olsun kendi alanında çok fark-
lı ve çok özellikli değerler kazandırmıştır.

Gençlik yıllarımdan beri hedefim, yaptığım işin en iyisini yap-
maktır. O en iyi yaptığım iş beni bir sonraki hedefe taşımıştır. 
1975 yılından beri eğitim sektörünün içerisinde yer alan biri-
si olarak hep bu yolu izledim. 1995 yılında BİL Holding’i ve 
AKEV’i kurdum, 2003 yılında Anadolu BİL Meslek Yükseko-
kulu’na ilk öğrencilerimi aldım. 2007 yılında da İstanbul Aydın 
Üniversitesi’ni Yükseköğretime kazandırdım. Bu hedefleri ilk 
başta koydum, çalışmalarım da beni bu noktaya getirdi. 

Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğüm BİL 
Holding’in faaliyetlerinden ve İstanbul Aydın Üniversitesi ile 
olan bağlarından kısaca bahsetmek isterim. 35 yıllık eğitim ha-
yatım boyunca ödün vermediğim “kaliteli eğitim” sloganını eği-
timin her alanında uygulamayı hedefleyerek yola koyulduğumuz 
1995 yılında BİL Öğretim Kurumları ile başlayan eğitim yaşa-
mamıza yayıncılık, bilişim, matbaa, reklam-tanıtım alanındaki 
diğer eğitim şirketlerimizi ekleyerek BİL HOLDİNG’i oluştur-
duk. Her bir firma eğitime daha kaliteli hizmet sunabilmek için 
birbirini tamamlayan holdingin ana yapı taşlarını oluşturmak-
taydı. Bu yapıların maddi ve manevi desteği ile kurulan Anado-
lu Eğitim ve Kültür Vakfı’nı da (AKEV) eğitim faaliyetlerimize 
ekleyerek 10 yıldır eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekte 
olan Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu’nu Yükseköğretim Ku-
rulu Başkanlığı’nın onayı ile kurduk. Böylece İstanbul Aydın 
Üniversite’sinin sağlam temellerini atmış olduk.

Bugün İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu BİL Meslek Yükse-
kokulu varsa; bu hiç şüphe yok ki BİL Öğretim Kurumları başta 
olmak üzere BİL Holding’i oluşturan diğer firmalarımızdan ak-
tarılan tecrübe, deneyim ve desteklerin sayesindedir.

Kazandığım birçok ödül içinde ‘Yılın Mesleki Eğitimcisi’ ödülü 
benim için ayrı bir yer tutar. Mesleki eğitimin önem verilme-
diği, hor görüldüğü bir dönemde biz bu önemli kolu hak ettiği 
yere taşıdık. Bugün Mesleki eğitimin önemini herkes anladı ama 
ben bu yola öncülük etmiş olmaktan büyük gurur duyuyorum. 
Öğrencilerimizin sevdikleri mesleğe kavuşmalarını, bu yolda 
kariyerlerini planlamalarını ve mutlu bir geleceğe merhaba de-
melerini diliyorum. Bu dileklerimizin gerçekleşmesi için aralık-
sız çalışmalarımızı şimdi de, çağdaş dünyanın örnek üniversitesi 
olma amacını kendine misyon edinmiş, ülkemizin eğitim kalkın-
masında önemli bir rol üstleneceğine inandığımız İstanbul Aydın 
Üniversitesi ile sürdürüyoruz.

Çağdaş Türkiye’nin sizlerin omuzları üzerinde; bilimde, akılda, 
teknolojide ve dünya siyasetinde lider ülkeler konumuna yük-
selebileceğine yürekten inanıyorum. Türkiye’mizin geleceğini 
sizlere devredeceğiz.

and special values to my personality. 

Since my youth years my goal has always been doing the thing which I 
do in the best way. That thing which I have done in the best manner 
has carried me forward to the next goal As a person who has been in the 
education sector since the year 1975 I always followed this path. I have 
founded BİL Holding and AKEV in the year 1995. I began receiving 
the first students of Anatolian BİL Vocational College in the year 2003 
and I made a contribution to the higher education by founding the 
İstanbul Aydın university. I had those targets just from the start and I 
arrived at this point as a result of my efforts. 

I want to talk shortly about the activities of BİL Holding of which I 
am a founder and the chairmanof the board of directors and about 
its ties with İstanbul Aydın university. I had never made concessions 
from the slogan of “high-quality education” throughout my life in the 
education sector. In the year 1995, we had started our educational 
activities with the opening of BİL teaching institutions by aiming at 
putting that slogan into practice, added to those teaching institutions 
our other education related companies in the fields such as publication, 
information sector, printing, advertisement and publicity and founded 
BİL Holding. Each company was one of the basic building blocks of the 
holding which complemented each other for the purpose of providing 
a higher quality service. We have added the Anatolian foundationn 
of education and culture (AKEV) and founded Anatolian BİL Vo-
cational College which has been continuing its educational/ teaching 
activities for 10 years now. In this way we have laid İstanbul Aydın 
university on firm foundations.
 
If Anatolian BİL vocational college exists it is no doubt that this has 
been possible thanks to the experience and support provided by the ot-
her companies which form BİL holding, particularly BİL educational 
institutions. 

Among the many awards that I had won the award of “the vocational 
educator of the year” has a special place for me. We have carried the vo-
cational education, which is a very important branch, to the place that 
there it deserves in a period in which it was debased. The importance 
of vocational education has been understood by everybody today but I 
am proud of taking the lead in this respect. I wish that our students 
practice the profession that they love, plan their careers in that direc-
tion and ssy hello to a happy future. We are continuing our uncessant 
efforts directed at realizing those wishes in İstanbul Aydın university 
which has set being an exemplary university in the world as its mission 
and which we believe shall play an important role in the development 
of the educational system of our country.

I believe that contemporary Turkey shall be able to rise to the status 
of a leader country from the point of view of science, technology and 
world politics on your shoulders. We shall pass the future of Turkey 
over to you.
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LANDING IN LONDON BY ISTANBUL AYDIN 
UNIVERSITY THE ACADEMY OF 
POLITICS – EUROPA

İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin gerçekleştirdiği ve yurt dışı saha çalışmalarının 
ikincisi olan “Siyaset Akademisi Avrupa 2” sertifika programı, daha önce Paris ve Brüksel’i kapsayan Avrupa 
Siyaset Akademisi’nin bir devamı olarak geçtiğimiz günlerde (08 -14 Şubat) uluslararası ilişkiler ve politika 
dünyasının etkili ülkelerinden biri olan İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşti. 

“The Academy of politics Europe2” certificate program which is the second of the field studies abroad organi-
zed by the center of the research studies on Turkey subordinated to İstanbul Aydın University has taken place 
in London, the capital of England, which is one of the most influential countries in international relations and 
politics in the recent past (February 08-14) as a continuation of The European Academy of politics which had 
previbusly covered Paris and Bruxelles. 
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Yoğun bir diplomatik temas programıyla ge-
çen ve koordinatörlüğünü Türkiye Araştırma-
ları Merkezi Başkanı Zeynep Banu Dalaman’ın 
yaptığı  “Siyaset Akademisi-Avrupa” yurt için-
de yapılan akademilerden ve konferanslardan 
farklı olarak bu defa daha farklı bir konsept-
le İngiltere’nin önemli diplomat, siyasetçi ve 
akademisyenlerinden oluşan konuşmacı kad-
rosuyla yapılan temaslarla gerçekleşti.

Katılımcı öğrencilerin de aktif katılımlarıyla 
geçen programda gündem yaratan haberler 
de ortaya çıktı.

“Academy of politics – Europa” during which 
an intensive program of diplomatic contacts 
has been realized and which was coordinated 
by the Head of the the center of research stu-
dies on Turkey, Mrs. Zeynep Banu Dalaman, 
has taken place in the form of contacts with 
the group of lecturers which was formed by 
the prominent diplomats, politicians and sc-
holars of England basing on a different con-
cept than the academies and conferences 
that have been organized at home. 

News, which have determined the agenda ap-
peared too during the program in which the 
students participated actively as well 
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WESTMINSTER SARAYI’NDAN İŞÇİ PARTİSİ’NE
FROM VESTMINSTER PALACE TO THE LABOUR PARTY 

Siyaset Akademisi Londra Akademisi’nin ilk ayağında; 
İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Mer-
kezi Başkanı Sosyolog Zeynep Banu Dalaman, İngil-
tere’nin ana muhalefet partisi olan İşçi Partisi (Labour 
Party) lideri Ed Miliband önderliğinde, İngiltere’de 
yaşayan farklı inanç ve etnik toplulukların sahip çıkıl-
masına istinaden düzenlenen “One Nation Diversity” 
yemeğinde Ed Miliband ile 2015 İngiltere seçimlerinin 
değerlendirildiği bir görüşme gerçekleştirdi.

Ardından altı gün süresince aralıksız devam eden prog-
ram, öğrencilerin Londra’ya varışlarını takiben yapılan 
Parlamento turu ve panoramik şehir turuyla devam etti. 
Turun ardından siyasi temasların başladığı ilk günün ilk 
toplantısı II. dünya savaşının bitimiyle kurulan ve böl-
gesel, ulusal ve hükümetler arası etkileşimleri inceleyen 
The Federal for Education and Research’ten Brendan 
Donnelly ile gerçekleşti. Donnely ile Federal ve ulus 
devletlerin geleceği ve İngiltere’nin AB’deki geleceği 
hakkında konuşuldu. 

Donelly sözlerine ek olarak; İskoçya’nın ayrılması duru-
mu ile ilgili 2014’te bir referandumun söz konusu ola-
bileceğine değindi. Yanı sıra 2017’de İngiltere’nin AB 
üyeliği ile ilgili bir referandum söz konusu olabileceği 
ihtimali üzerinde de durdu. 

Ardından Kahve Dünyası’nda sıcak bir atmosfer eşli-
ğinde öğrencilerimizle buluşan Foreign Policy Center 
Direktörü Adam Hug, Türkiye’nin İngiltere’den görü-
nümü ve Orta Doğu hakkında gündem değerlendirme-
lerinde bulundu.  

Türkiye’nin gelişmeye açık bir ülke olduğuna değinen 
Adam Hug; “Türkiye’nin diğer Orta Doğu ülkelerine 
oranla demokratikleşme konusunda önemli bir yol kat 
etmesine rağmen yine de bu anlamda önemli eksiklikleri 
var” dedi. 

Yoğun geçen ilk gün toplantılarından biri de Lordlar 
Kamarası Muhafazakâr Üyesi Wimbledon Lordu Tariq 
Ahmad ile dış işleri binasında, İngiltere’nin dış politikası 
ve Parlamentonun yapısı ve işleyişi üzerine sohbet edildi. 
Türkiye İngiltere ilişkilerine de değinen Lord Tarıq Ah-
mad iki ülke arasında ki diplomatik ilişkilerin daha da 
güçlü işbirlikleriyle iyileştirilebileceğini belirtti. 

In the intial program within the scope of the Academy of politics – 
London Academy” the sociologist Zeynep Banu Dalaman who is the 
director of the center of research studies on Turkey, subordinated to 
İstanbul Aydın University came together with Ed Miliband, the lea-
der of Labour Party, the main opposition party of England, and made 
an assessment of the elections held in England in 2013 with him on 
the occasion of a dinner named “One Nation Diversity”, which has 
been organized under the leadership of Mr. Miliband for the purpose 
of embracing communities from different beliefs and ethnical backg-
rounds which live in England. 

The program has then continued unceasingly for a period of six days 
during which the students made a tour in the parliament as well as 
a panoramic tour around the city. After the tour, the first meeting of 
the first day on which political contacts have begun was made together 
with Brendan Donnely from the “Federal Agency for Education and 
Research” which has been founded at the end of the 11. World war 
with the purpose of examining the regional, national and inter-gover-
mental relationships and interactions. The future of the federal and 
nation states and the future of England in EU have been discussed 
with Mr. Donnely.

During the meeting Mr. Donnely also pointed out that a referandum 
could also be put on the agenda in 2014 regarding the seperation of 
Scotland from the Great Biritain. He also stated that the a referan-
dum on the membership of England in EU could also take place in 
the year 2017. 

Then came the meeting of the director of Foreign Policy Center, Mr. 
Adam Hug, with our students in the coffee shop “Kahve Dünyası”. He 
made evaluations about the Outlook of Turkey from England as well 
as about the agenda in the Middle-East 

Adam Hug, who pointed out that Turkey is a country which is open to 
development, said the following; “There are still deficiencies of Turkey 
in terms of democratization, despite it has considerably got ahead in 
this regard in comparison to other Middler East countries . 

In another meeting of the first day, which has been quite intensive, 
foreign policy of England and the structure and functioning of its 
parliament has been discussed with the Lord of Wimbledon, Tarıq 
Ahmad, who is a conservative member of the House of Lords, in the 
building of the ministry of the foreign affairs. Lord Tarıq Ahmad who 
also touched upon the relationships between Turkey and England sta-
ted that the diplomatic relationships between the two countries could 
be improved by even more strong forms of cooperation.
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TÜRKİYE POLİTİKASI AVAM KAMARASI’NDA MASAYA YATIRILDI
THE POLICY OF TURKEY HAS BEEN DISCUSSED IN DETAIL IN THE HOUSE OF COMMONS
Programın en önemli ve ilgi çekici toplantılardan birisi de İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı Sosyolog 
Zeynep Banu Dalaman’ın Westminster Sarayı Avam Kamarası’nda “2013 Yılı Türkiye’de Siyaset ve Demokrasi Analizi” konulu sunu-
mu ile konuşmacı olarak katıldığı ve yaklaşık 160 kişiye hitap ettiği konferans idi. 

İngiltere-Türkiye ilişkileri açısından önemli bir düşünce kuruluşu olan Türkiye Araştırmaları Merkezi (TAM) tarafından her ay düzen-
lenen “Westminster Münazaraları” çerçevesinde Muhafazakâr Parti’nin Pudsey milletvekili Stuart Andrew’in ev sahipliğinde ve Oxford 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Kerem Öktem’in de konuşmacı olarak katıldığı, Avam Kamarası 9 numaralı odada gerçekleşen konuşmaya 
Londra King’s Üniversitesi’nden Bill Park da eşlik etti. Londra’da yaşayan Türklerin de katıldığı konferansta, Türkiye’nin mevcut siyasi 
gündemi ve sorunları konuşuldu. 

One of the most important and interesting meetings of the program has been the conference held in the house of commons of Westminster 
Palace in which the director of the center of research studies on Turkey of İstanbul Aydın University, the sociologist Zeynep Banu Dalaman 
had participated as a lecturer with her presentation titled “An anlysis of politics and democracy in Turkey 2013” and addressed an audience 
of approximately 160 ppl. 

On the other hand a meeting was held in the room no. 9 of House of Commons within the framework of “Westminster Discussions” which is 
organized every month by the Center of Research Studies on Turkey (CEFTUS), which is an important think-tank institution from the point 
of view of English-Turkish relationships. This meeting was hosted by the deputy of the Conservative Party from Pudsey, Mr. Stuart Andrew and 
Mr. Kerem Öktem, member of the teaching staff of Oxford University, has also made a speech during the meeting, while Bill Park from King’s 
College in London also participated in the mee. Tho present political agenda and problems of Turkey have been discussed during the conference 
in which the Turks living in London participated as well. 
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CHATHAM HOUSE’DA FADİ 
HAKURA İLE TÜRKİYE GÜNDEMİ
Yoğun toplantı ve görüşmelerle geçen akademinin üçüncü gü-
nünde öğrenciler İngiltere’nin en önemli uluslararası düşünce 
kuruluşlarından biri olan Chatham House’da Türkiye uzmanı 
Fadi Hakura tarafından ilgiyle karşılandı. 2010 Yılında onur 
ödülü alan Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ve önemli bir 
konferans yapan Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın fo-
toğraflarını öğrencilerimizle paylaştı. Chatham House’un ça-
lışmaları hakkında kısa bir bilgilendirmeden sonra Türkiye 
konusunda oldukça yüksek bir bilgi birikimine sahip olan 
Fadi Hakura, Türkiye’nin günümüzde ki ve geçmişten gelen 
sorunlarını ve iç politikalarını analiz ederek etkileyici bir su-
num yaptı. 

Türkiye’de son 10 yılda gözlemlenen ekonomik bir ilerleme 
olmasına rağmen Türkiye’de ki iç siyaset ortamının istikrar-
sızlığının bu gelişmeyi olumsuz etkilediğini ve demokratik-
leşme ile birlikte basın özgürlüğünün artırılması gerektiğine 
değindi. Türkiye’de ki gelecek yerel seçimleri de değerlendiren 
Fadi HAKURA; “Erdoğan’ın iktidarda kalıp kalmayacağına 
yön verecek olan en önemli faktörden biri gösterilerden ziyade 
Türk ekonomisinin durumudur. Türk seçmeni cebine bakan 
bir profile sahiptir’’ dedi.

THE AGENDA OF TURKEY WITH FADI 
HAKURA IN CHATHAM HOUSE 
In the third day of the academy during which intensive contacts and 
discussions have been held, the students were welcome with interest by 
Mr. Fadi Hakura who is an expert of Turkey in Chathamhouse which 
is one of the most important international think-tank institutions of 
England. He shared with the students the photographs of our president 
Abdullah Gül, who received the honour award of the institution in the 
year 2010 and of our primer minister Recep Tayyip Erdoğan who made 
a speech in an important conference organized by the institution. After 
giving a summary information about the activities of Chatham House, 
Fadi Hakura, who seemed to be quite knowledgeable about Turkey, has 
made an impressive presentation by analyzing the problems and domes-
tic policies of Turkey both in the past and the present day. Fadi Hakura 
said that despite the apparent economic progress achieved by Turkey in 
the Last 10 years the instability of the domestic political environment 
had a negative influence on that development and that the democra-
tization together with the freedom of press must have been improved. 
Fadi HAKURA who also made an evaluation of the coming local elec-
tions in Turkey said the following: “One of the most important factors 
which shall be decisive about whether Erdoğan shall remain in power 
is the situation of the turkish economy rather than the demonstrations. 

Turkish electorate has a profile who rather looks after how full his poc-
ket is.”

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİLERİ İNGİLİZ 
ÜNİVERSİTELERİNDE

STUDENTS OF ISTANBUL AYDIN 
UNIVERSITY ARE IN ENGLISH 
UNIVERSITIES 

Öğrencilerimizin bir diğer ziyaret noktası ise; uluslararası pek 
çok önemli üniversiteye ev sahipliği yapan İngiltere’nin en say-
gın üniversitelerinden biri olan London School of Economics 
ve Avrupa Enstitüsü idi. Siyaset Akademisi öğrencileri LSE’de 
akademisyenlik yapan Ümit Sönmez ile LSE,  İngiltere eğitim 
sistemi, İngiltere’de yüksek lisans ve doktora eğitimi alma hak-
kında sohbet etme imkânı buldular. 

Türk öğrencilerin yurtdışında ki üniversitelerde en başarılı öğ-
renciler arasında olduğuna değinen Ümit Sönmez gençlerin 
bu konuda bir özgüvensizliğe kapılmadan İngiltere ya da yurt 
dışında ki diğer üniversitelerde eğitimlerini başarıyla sürdüre-
bileceklerini belirtti. 

Hemen ardından öğrencilerimiz yine bir başka İngiliz üni-
versitesi Kings College Strand’ta  Öğrenci Birliği Başkanı eş-
liğinde eğlenceli ve verimli bir kampüs turuna katılarak farklı 
gözlemlere sahip oldular. 

Another place which our students have visited has been London School 
of Economics, which is one of the most respected universities of England 
and have hosted numerous prominent international universities and 
the European Institute. The students of the academy of politics had 
a chance to make a conversation with Mr. Umit Sönmez, who is a 
academcian in LSE about the educational system in England as well as 
post-graduate studies and doctorate studies in that country. 

Ümit Sönmez who pointed out that the turkish students were among 
the most successful foreign students in the universities abroad stated 
that the students could pursue their education in other universities in 
England or abroad without sliding into a lack of self-confidence.

Just after these meetings our students had a chance to make different ob-
servations by participating in an entertaining and fruitful tour around 
the campus in accompaniment of the president of the student union. 

The students finally participated in the opening of Network of Studemts 
(NOS), the umbrella organization of the turkish students unions in 
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Yine son olarak İngiltere’de ki Türk öğrenci derneklerinin çatı 
kuruluşu olan Network of Students (NOS)’un açılışına katı-
lan öğrenciler Türk öğrencilerle tanışma fırsatı edindi. Sıcak 
sohbetler ve bilgi etkileşimleri içinde geçen açılışta öğrenciler 
İngiltere de eğitim alma adına bilgi sahibi oldular. 

Üniversitenin tüm şehre yayıldığı ve neredeyse tüm şehrin 
kampüs olduğu bir yer olan Oxford ‘a yapılan gezi sonrası Si-
yaset Akademisi Londra öğrencileri Oxford Üniversitesi’nde 
okuyan Türk öğrencilerle buluşarak karşılıklı istişarelerde bu-
lundular. Oxford Üniversitesi St. Anthony College’a bağlı Av-
rupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Dr. Othon Anastasakis en 
önemli görüşmelerden biriydi.  Avrupa Çalışmaları Merkezi 
Direktörü Dr. Othon Anastasakis’den merkezin faaliyetleri 
hakkında bilgi alınmasını yanı sıra ayrıca Türkiye’nin Balkan 
ve Orta Doğudaki politikası hakkında sohbet edildi: “Türkiye, 
dış politikasında yumuşak bir şekilde Osmanlı mirasını devam 
ettirmeye yönelik bir politika izlemeye çalışsa da bu Batı’da 
pek hoş karşılanmadı” diyen Anastasakis Kıbrıs sorunu hak-
kında; “Türkiye ile Yunanistan arasında temsilciler aracılığıyla 
yapılan müzakerelerin başarılı olduğunu” aktardı.

Regents Üniversitesi’nde Prof. İbrahim Sirkeci’nin yaklaşık bir 
saatlik  “Consumer Boycotting and Brand Loyalty” dersine 
katılan öğrenciler dersin ardından kendisiyle İngiltere’deki eği-
tim imkânları ve Türkiye’nin güncel konuları hakkında sohbet 
ettiler. 

Genel olarak dünyaya yön veren devletlerin federal bir yapı-
ya sahip olması teorik anlamda faydalı bir yönetim şekli iken 
Prof. İbrahim Sirkeci bu yöntemin Türkiye’de negatif algılan-
dığının altını çizdi. Kürt sorununun çözümünü ilerleyen sü-
reçlerde gelecek üç kuşağın daha göremeyeceğini de sözlerine 
ekledi.

England and had the opportunity of getting acquainted with the tur-
kish students in that country. During the opening ceremony which had 
been the scene of warm chats and exchange of information the students 
had the chance of being informed about continuing their education in 
England. 

Following the excurse to Oxford in which the university is spread all 
over the city and where almost all of the city is like a campus, the 
students of Academy of Politics-London have met the turkish students 
studying in Oxford University and exchanged recommendations with 
them. Dr. Othon Anastasakis who is the director of the Center of the 
european studies subordinated to St. Anthony College of Cambridge 
University was one of the most prominent persons with whom the stu-
dents had a meeting. Besides receiving information about the activities 
of the center from Dr. Othon Anastasakis,,the director of the Center 
of the european studies they also talked with him about the Balkan 
and Middle – East policies of Turkey. Anastasakis who said “ Turkey 
is trying to follow a foreign policy directed at maintaining the legacy 
of the Ottoman Empire in a soft manner but that policy has not been 
received positively in the western world” pointed out that the negotiati-
ons carried out between Turkey and Greece through the representatives 
have been successful “.

The students who have attended the course of Prof. Ibrahim Sirkeci in 
Regents University titled “Consumer Boycotting and Brand Loyalty”, 
which lasted approximately one hour came together with him after the 
course and talked about the education opportunities in England the 
actual problems of Turkey. 

Prof. Sirkeci underlined the fact that while having a federal state stru-
cture is a useful one as evidenced by the fact that the states which rule 
the world have such a structure, this form of state structure is perceived 
negatively in Turkey. He also added that it would not be possible even 
for the next three generations to see the solution of the kurdish problem. 
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LORDLAR KAMARASINDA BİR TÜRK: BARONESS HUSSEİN-ECE OBE 
İLE KIBRIS SORUNU 
Akademinin bir dizi akademik ve diplomatik temaslarından biri İngiltere’de Liberal Demokrat Parti’de uzun yıllar politika yapan ve 
İngiltere’nin ilk Türk Baroness’i olma unvanına sahip, Lordlar Kamarası’ndan Baroness Hussein-Meral Ece OBE ile gerçekleştirildi. 
Özellikle Kıbrıs sorunun masaya yatırıldığı görüşmede Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde “Lobileşme”nin önemine vurgu yapan Baro-
ness Hussein-Meral Ece OBE bu konuda Türkiye’nin Yunanistan’a oranla lobileşme çalışmalarının yetersiz olduğunu vurguladı. Etkili 
lobi ve bilgi aktarımının Kıbrıs sorunu çözümünde önemli bir girişim olacağını da ifade etti.

Öğrencilerin soruları eşliğinde oldukça sıcak ve verimli geçen görüşmede Baroness Hussein-Meral Ece OBE; bu anlamda, yapılan bu 
akademinin Türkiye’nin olumlu anlamda tanıtılması ve lobileşme çalışmalarında oldukça örnek bir etkinlik olduğunu da sözlerine 
ekledi. Ve bundan sonra ki AB’ye giriş politikalarının bunun gibi daha aktif, barışçıl, pozitif ve daha demokratik uygulamalarla destek-
lenmesi gerektiğinin altını çizerek Türkiye’nin AB’ye girmesinde İngiltere’nin desteğinin tam olduğunu sözlerine ekledi. 

ON THE CYPRUS PROBLEM WITH A BARONESS FROM THE HOUSE OF LORDS, 
HUSSEIN-ECE OBE 

One of a series of academic and diplomatic contacts of the academy of politics has been realized with Meral Ece Obe who has been engaged 
in politics in the Liberal Democratic Party for long years and has the title of being the first turkish baroness in England. During the meeting 
with Mrs. Obe in which especially the Cyprus problem has been talked over, she emphasized the importance of carrying out lobbying activities 
throughout the process of membership of Turkey to the EU and pointed out that Turkey’s lobbying efforts had fell short of the required level in 
comparison to Greece and added that an effective lobbying activity and transmission of information would be a significant enterprise regarding 
the solution of the Cyprus problem.

During the meeting, which took place in a quite warm and fruitful atmosphere, Baroness Hussein – Meral Ece Obe stated that this academy 
organization was quite a significant and exemplary event in terms of introducing Turkey in England positively and would also contribute to 
the lobbying activities to a considerable extent. She underlined the importance of suppporting the policies for entering EU in the future with 
similar activities just as active, peaceful, positive and democratic as this one and finally added that England fully supported Turkey’s efforts 
directed at entering EU.
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EMBASSY OF TURKEY IN LONDON, ÜNAL 
ÇEVİKÖZ: THERE IS THE PROBLEM OF 
LANGUAGE IN THE TURKISH DIPLOMACY    

During the meeting made with the students of the academy of politics, Em-
bassy of Turkey in London, Ünal Çeviköz has first given information about 
the english&turkish relationships and then added that England’s policy sup-
ported Turkey in the process of harmonization with european union and that 
the relationships of England and Turkey was continuing in harmony. Upon 
the question about the shortcomings of the turkish diplomacy he said that the 
biggest problem was the relatively low number of diplomats who have a good 
command of foreign languages. 

LONDRA BÜYÜKELÇİSİ ÜNAL 
ÇEVİKÖZ: “TÜRK DİPLOMASİSİNDE DİL 
SORUNU VAR”
Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz ile yapılan toplantıda Türkiye-İngiltere 
ilişkileri hakkında bilgi verdikten sonra Büyükelçi Çeviköz; Avrupa Birliği 
uyum sürecinde İngiltere’nin Türkiye’yi destekler bir politika izlediğini ve 
Türkiye ve İngiltere’nin ilişkilerinin uyum içinde devam ettiğini belirtti. 
Ayrıca Türk diplomasisinde ne gibi eksiklikler olduğu sorusu üzerine; en 
önemli sorunlardan birinin yabancı dili iyi kullanabilen diplomatların az 
olmasıdır” diye belirtti. 
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DÜNYANIN EN ETKİLİ 
GAZETELERİNDEN 
“THE GUARDIAN” 
BİNASINDA
İngiltere’nin en etkili basın organlarından biri 
olan “The Guardian” gazetesi editörü Simon 
Tisdall ile geçen görüşmede İngiltere’deki öz-
gür basının nasıl işlediğini ve Türkiye’de ki 
basın özgürlüğü konusuna değinildi. Simon 
Tisdall; İngiltere de basın kuruluşlarının Tür-
kiye’deki gibi farklı alanlarda çalışan büyük 
holdinglere ait olmayıp, sadece medya işi ile 
ilgilendiğinin altını çizdi. 

Türkiye’nin AB’ye girmesi için gerekli uygun 
şartların henüz sağlanamadığı bu yüzden bu 
sürecin AB’nin geleceği açısından tehlikeli 
olabileceğini belirtti. 80 milyona yakın Müs-
lüman bir topluluğun AB’ye üye olması du-
rumunda AB’nin yapısının bundan olumsuz 
yönde etkileneceğini söyledi.

IN THE HEADQUARTER OF 
GUARDIAN WHİCH IS ONE 
OF THE MOST PROMINENT 
NEWSPAPER IN THE 
WORLD 
During the meeting held with Simon Tisdall 
who is the editor of one of the most effective press 
establishments of England, The Guardian, issu-
es such as the the manner of functioning of the 
free press in England and the problem of freedom 
of press in Turkey has been talked about. Simon 
Tisdall underlined that the media establishments 
in England did not belong to big holdings which 
are engaged in different areas of business but were 
only engaged in media business. 

He further pointed out that the conditions requi-
red for Turkey to enter EU have not been met yet 
and that this situation could be dangerous from 
the point of view of the future of EU and ad-
ded that the membership of a community with a 
muslim population of approximately 80 million 
people to EU would have a negative impact on 
the structure of the latter.
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“İsmail Bey Azerbaycan’a pek yakın bir simadır” (Ahmet Caferoğlu)
“Ismail Bey of Gaspıra is a personality who is very close to Azerbaijan” (Ahmet Caferoğlu)

Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu
İstanbul Aydın Üniversitesi Ortadoğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi 

İstanbul Aydın University-Applied Research Center of  Middle-East and Caucasians

ISMAIL BEY OF GASPIRA: UNITY IN LANGUAGE, THOUGHT AND WORK
(ON THE OCCASION OF THE 100. ANNIVERSARY OF HIS DEATH)



16

1.Fuat Köprülüzade, İsmail Bey Gasprinski, Azerbaycan Yurt Bilgisi, Nisan 1993, sayı: 16, s. 154-155
2. A. Caferoğlu. İsmail Bey Gaspıralı. Ölümünün 50. Yıldönümü Münasebetiyle Bir Etüt, “İsmail Bey 
Gaspıralı İçin” Ankara, 2004, s. 9 

Türklük tarihinde Mete, Kürşat, Atilla, Cengiz Han, Köroğlu, Babek gibi 
kılıç, Dede Korkut, Mahmut Kaşgarlı, Mevlana, Nevai, Fuzuli, Mirza Fet-
hali vb. kalem kahramanları dünyaca meşhurdur. Bu mübarek adların içinde 
Kırım Türkü olarak dünyaya gelip, Türk dünyasının büyük ideologu olarak 
dünyadan göç eden İsmail Bey Gaspıralı’nın adı Türklüğün şerefli mücadele 
tarihine yazılmıştır. Bu gerçeği büyük fikir adamı Mehmet Fuat Köprülüza-
de’den daha güzel ifade etmek mümkün değildir: “Bütün hayatını Türklüğün 
yükselmesine sarf eden İsmail Bey Türk halkının edebi şükranına layıktır”1

19. yüzyıl Avrupa ve Rusya tarihinde politik, ekonomik ve sosyo-kültürel 
bakımdan önemli olduğu gibi kapitalizmin hızlandığı, modernleşmenin ve 
milliyetçiliğinde yaygınlaşmaya başladığı devirdir.

Rusya’nın yürüttüğü Ruslaştırma politikası sonucunda Ortodoks Slavlardan 
sonra ikinci sırada gelen Müslüman Türkler var olan asimilasyona karşı bir 
hareket veya milli bir direniş göstermeye başlamış, bunun yanı sıra M. F. 
Ahundzade, H. B. Zerdabi, Çokan Velihanov, Şahabettin Mercani ve İsmail 
Bey Gaspıralı gibi önemli fikir ve bilim adamları, gazeteci ve yazarlar yetiştir-
miştir. Bu ağır ve karanlık yılları aydınlatan isimler aynı zamanda yeni devrin 
temellerini de atmışlardır. 

Azerbaycan’da Mirza Fethali Ahundzade’nin Türkçe yazdığı altı tiyatro eseri, 
felsefi makale ve incelemeleri, Arap alfabesine alternatif olan yeni alfabe pro-
jesi, Hasan Bey Zerdabi’nin 1875- 1877 yılları arasında yayınladığı ilk Türkçe 
modern gazete olan “Ekinci”, Türkistan’da C. Velihanov’un ve Ş. Mercani’nin 
eserleri ve eğitim, bilim faaliyetleri dikkat çekmekteydi. Konsept olarak akı-
mın en büyük adamı kuşkusuz İsmail Bey Gaspıralı’dır. (1851-1914) İsmail 
Bey Türk birliğinin fikir babası, büyük mücahidi ve önderi olarak bilinmekte 
ve sevilmektedir.

“Dar bir çerçeve içinde Rusya’daki Türk milliyetçiliğinin gelişimini ve varlığını 
bütün detaylarıyla incelemek mümkün değildir. İslamiyet’ten uzak düşmeme 
mücadelesi, Osmanlı Türkleri ve Rusluk vasıtasıyla Avrupa’nın nüfuzu, kabi-
le özelliklerini bağdaştırma denemesi, dil meselesi, belgelerden kaynaklanan 
zorluklar ve Rusluğa karşı tutum, bu ortamda nazari itibara alınması gereken 
hususlardır. Fakat Gaspıralı’nın şahsında Rusya Türklerinin milliyetçiliğinin 
oluşumunu ve hedeflerinin en önemli noktalarını net bir şekilde görmek 
mümkündür. Çünkü o, bu milliyetçiliğin somut şeklidir.2

Rus milliyetçiliğinin etkisiyle Moskova’da askeri lisede okurken, kendi mil-
letinin milliyet anlayışına yönelen “küçük Kırım’ın büyük evladı” İsmail 
Gaspıralı, Paris’te Fransa merkezli Avrupa milliyetçiliğinin özünü öğrenmiş 
ve oluşturduğu birlik modelinin ana merkezi İstanbul’da Tanzimat’tan sonra-
ki Türkiye’nin fikir adamları ile görüşmüş, düşüncelerini Türk edebiyatının, 
kültürünün ve dilinin büyük temsilcileri ile paylaşmış, farklı bir bakış açısıyla 
tüm Türk Dünyasına bakmış, hayat boyu omuzlarında taşıdığı ağır ve şerefli 
sorumluluğun farkında olmuştur.
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There are world famous “heros of the sword” in the Turkish history like Mete, Kürşat, 
Atilla, Chengiz Khan, Köroğlu and Babek as well as the “heros of the pen” like Dede Kor-
kut, Mahmut Kaşgarlı, Mevlana, Nevai, Fuzuli, Mirza Fethah etc. Among these blessed 
names, the name of Ismail Bey of Gaspıra, who has been born as a crimean turk and has 
passed away as the great ideologue of the turkish world has been written in the records 
of the honorable history of Turks. It is impossible to express this reality in a way better 
than the great intellectual Mehmet Fuat Köprülüzade. “Ismail Bey of Gaspıra, who has 
dedicated his whole life to the glorification of the turkish world, is a man who is worth 
being thankful by the Turks.”

The 19th century is an era which is important in the history of Europe and Russia from 
the political, economic and socio-cultural point of view and it is a also a period during 
which capitalism has accelerated and modernization and nationalism has begun beco-
ming widespread. 

In reaction to the russification policy carried out by Russia, muslim Turks who were the 
second largest group after the orthodox Slavs, launched a movement or a national resistan-
ce against the existing assimilation and besides brought up such prominent intellectuals, 
scientists, journalists and authors like F.Ahundzade, H.B. Zendabi, Çokan Velihanov, 
Şahabettin Mercan and Ismail Bey of Gaspıra. The personalities who enlightened those 
obscure and grave years have laid the foundations of the new revolution at the same time. 

We may summerize the Works which were written by turkish intellectuals and attracted 
attention during those years as follows: Mirza Fethah Ahundzade: six theater plays in 
Turkish, philosophical articles and treaties, the new alphabet project which is an alter-
native to the arabic alphabet; Hasan Bey Zerdabi: Ekinci which was the first modern 
turkish newspaper published in the period 1875-1877 and the Works and educational 
and scientific activities carried out by C. Velihanov in Turkmenistan and Ş. Mercani. In 
terms of concept Ismail Bey of Gaspıra (1851-1914) was undoubtedly the greatest man 
of the current of Turkism. He was known and loved as the master mind, great warrior 
and leader of the turkish union.

“It is not possible to examine the development and existence of the turkish nationalism 
in Russia with all details in a narrow framework. Such factors as the struggle not to fall 
apart from Islam, influence of Europa through the Ottoman Turks and Russia, trial to 
reconcile tribe characteristics, the problem of language, difficulties arising from the do-
cuments and the attitude against the Russist current are the points which must be taken 
into consideration in this environment. However it is possible to see the formation and 
the most important points of the objectives of the nationalism of the turks in Russia in the 
personality of Ismail Bey of Gaspıra because he is the concretization of that nationalism.

Ismail Bey of Gaspıra, the great son of small Crimea, who oriented himself towards the 
understanding of nationality of his own nation with the influence of the russian natio-
nalism while studying in the military high school in Moscow has learned the essence of 
the european nationalism centered in France while he was in Paris and came together 
and discussed with the Turkish intellectuals after the imperial edict of reorganization in 
İstanbul which is the main center of the model of integration that he had created, shared 
his thoughts with the great representatives of the turkish literature and language, looked 
into the turkish world with a different point of view and has been aware of the heavy 
and honorable responsibility which he had carried on his shoulders throughout his life.
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Tercüman yayımlandığı 1883 yılında 
Rusya’nın en büyük Marksisti N. Plaha-
nov “Emek Özgürlüğü Grubu” adlı ilik 
Marksist derneğin temelini atmıştır. Ge-
çen 131 yıldan sonra manzara şu şekilde-
dir: Yedi özgür Türk cumhuriyeti ve çök-
müş komünist sistem.

Türk dünyasının birlik mücadelesi devam 
etmekte, yeni hedeflere ulaşmaktadır. 
Çünkü temeli sağlamdır, gerçektir, insa-
nidir, Allah iradesinin en doğal ifadesidir.

Mahrumiyetler, sıkıntılar, bunalımlar, 
baskılar, takipler İsmail Gaspıralı’yı yıl-
dıramamış, onu bu büyük akide ve emel 
yolundan, amacından saptıramamıştır.

1883 yılında yayımlamaya başladığı  “Tercüman” gazetesinin otuz bir yıllık faaliyeti, gazeteyi; dil birliğinin, kalem birliğinin, din bir-
liğinin, fikir birliğinin, iş birliğinin temeli ve ana platformu yapmıştır. Bütün Avrasya’da okunan, rağbet gören, sevilen “Tercüman”, 
“Usul-ü Cedid” adıyla anılan eğitim reformunun, yeni bir ruha sahip basının, yeni ders kitaplarının ve elbette Türk birliğinin sadece 
sloganı değil aynı zamanda konsepti de olacak “dilde, fikirde, işte birlik” öğretisini hazırlamıştır.

Akide dostu Ali Bey Hüseynzade’nin “Fü-
yuzat” dergisi yayımlanmaya başladığı za-
man, İsmail Gaspıralı için en büyük bayram 
olmuştur. “Tercüman” teklikten, yetimlik-
ten kurtulmuş, kendine itibarlı bir kardeş 
kazanmıştır.
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Ismail Bey of Gaspıra has made the newspaper “Tercüman”, which he had begun being publishing 1883 for a a period of 31 years, the basis 
and platform of unity of language and cooperation. “Tercüman” which was read, liked and in demand in all Eurasia region has developed 
the doctrine of “unity in language, thought and work” which would not only be the slogan but also the concept of the education reform called 
“Usul-ü Cedid”, the press which has a new spirit, new textbooks and of course the unity of Turks. 

The greatest Marxist of Russia, N. Plahanov, had laid the foundations of the first Marxist 
association named “The group of labor unity” of Russia in the year 1883. The result of 131 
years that has passed in the mean time is seven free turkish republics and the collapsed com-
munist system.

The great struggle of the turkish world continues and it moves forward new goals because it 
has well-established, real and human foundations which are the most natural expression of 
God’s will. 

Ismail Bey of Gaspıra has not been intimidated by deprivations, distresses, depressions, rep-
ressions and prosecutions which could not have let her deviate from his great faith and am-
bitions. 

The beginning of the publication of the magazine “Füyuzat” which his fellow Ali Bey Hü-
seynzade has published was a great happiness for Ismail Bey of Gaspıra because his own 
newspaper Tercüman was no more a single newspaper but had found a prestigious brother 
for himself. 
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Gaspıralı’nın Ali Bey Hüseynzade’ye 27 Ekim 1906 yılında 
yazdığı mektup son derece anlamlıdır. Mektup, iki fikir ada-
mının dostluğu, samimiyeti, sadeliği ve aydınlığının yanında 
dikkat çeken Türkçesi ile daha da anlam kazanır:

“Birader-i kiramı Ali Bey Efendi;
Füyuzat’ın birinci numerosunu aldım. Güzel tertib ve güzel 
tab olunmuş. Hayırlı olsun. Lisanı biraz daha sadeleştirirseniz 
avam arasına ziyadece münteşir olmayı mucib olurdu, zannın-
dayım. Yazmaktan usanmıyorum, lakin lisansızlıktan canım 
yandı. Volga, Kazan ve bu aralık çıkardıkları gazetelerin muh-
telif ve kaba dilleri ve “Tatarlıkları” Millet gazetesinin tesisine 
beni mecbur etti. Sade Türkçeyi intişara mahsus olacaktır. Kıy-
meti iki ruble konuldu. Lakin bir ruble otuz kapiğe getürmek 
fikrindeyim. Kartlık geldi. Rahat ve istirahat lazım ise de bir 
devir daha çalışmak lazım oluyor. Sağ olunuz.”3

Aynı samimiyeti ve gönül birliğini Ali Bey Hüseynzade’nin, 
İsmail Gaspıralı’nın şahsına ve büyük faaliyetine olan münase-
betinde de görmekteyiz.

İsmail Bey Gaspıralı “Salname-i Türkî, 20. Asırda tatar Millet-
i Mazlumesi, Rus- Şark Uzlaşması risalelerinde, Rusya Müs-
lümanlığı kitabında (1881), Kırım Türkleri arasındaki ilk ka-
dın dergisi olan “Âlem-i Nisvan”, çocuk dergileri “Tonguç” ve 
“Âlem-i Subyan”, mizah gazetesi “Ha Ha Ha”, aynı zamanda 
Kahire’de yayımlanan “En- Nahza” gazetelerinde kendine yer 
bulmuş, bugünde değerini ve önemini kaybetmeyen yüzlerce 
kıymetli eserin yazarıdır. Bu yazılarda Çarlık Rusyası’nda hü-
kümetin Ruslaştırma politikası, Ceditçilik hareketinin İdil bo-
yunda, Türkistan’da ve Kafkaslarda yayılması ve yerleşmesiyle 
ilişkili teorik ve tecrübî yazılar, ortak alfabe ve terim arayışla-
rı, eğitim reformunun problemleri, Türk fikir tarihi, birlik ve 
bütünlük stratejisinin ayrı ayrı meseleleri yer almaktadır. Bu 
birlik ve bütünlüğe kendi ailesinden ve çevresinden başlayan 
İsmail Gaspıralı, kızı Şefika Gaspıralı’yı, Azerbaycan Demok-
ratik Cumhuriyetinin bakanlarından Nesip Bey Yusibbeyov’la; 
oğlunu ise bir İstanbullu hanımla evlendirmiş, çevresinde Kı-
rım, Kazan, Kuzey ve Güney Kafkasya, Türkistan ve Türkiye 
illerini birleştirmiştir.

İsmail Gaspıralı’nın hayatının ve mücadelesinin bir kısmı 
provokasyonla uğraşta, başka bir kısmı da İlminsky’nin başını 
çektiği resmi Rus misyonerliğiyle mücadele içinde geçmiştir. 
Daha sinsi ve tehlikeli olan, asimilasyonun gizlenmiş şekliyle 
gerçekleşen İlminsky’nin misyonerliği ve Rusya İmparatorlu-
ğunun Müslümanlar için iki kimlik projesinin ifşasında İsmail 
Gaspıralı’nın rolü son derece müstesnadır.

The letter which Ismail Bey of Gaspıra had written to Ali Bey Hü-
seynzade on October 27, 1906 was very meaningful. The letter 
has gained meaning with its eye-catching Turkish besides the fri-
endship of two intellectuals, sincerity, purity and enlightenment:

“My dear brother Ali Bey,
I received the first issue of Füyuzat. It is arranged and printed 
very good. I wish you success. I think that the magazine would be 
more popular if you had purified its language a little more. I am 
not bored of writing but the use of bad language makes me sad. 
I have been forced to found the newspaper “Millet” after having 
seen the rough language used by Volga and Kazan Turks. This 
newspaper shall be published in pure Turkish. Its price has been 
fixed as two rubels. However I think reducing the price to 1 rubel 
thirty capeks. I have to be comfortable and rest as a matter of age 
but I have still to work for a while. Thanks.”

We see that Ali Bey Hüseyinzade shares the same sincerity an unity 
of feelings towards the personality and great activities of Ismail 
Bey of Gaspıra. Ismail Bey of Gaspıra is the author of “Salname-
in the Türki”, “Oppression suffered by the Tatar nation in the 
20th century”, “Pamphlets of the russian-eastern compromise”, 
Islam in Russia (1881), and has written articles in “Alem-Nisvan 
which is first women’s magazine among the crimean turks, child-
ren magazines “Tonguç” and “Alem-i Subyan, humour magazine 
“Ha Haha” as well as the newspaper “En Nahza” published in 
Cairo and many other Works which have not lost their values even 
today. Various subjects are dealt with in these Works and artic-
les like the russification policy implemented by the government of 
the Tsardom of Russia, theoretical and experimental essays on the 
spreading of the movement of “Cdidcilik” in İdil region, Turkistan 
and Caucasians, search for a common alphabet and terms and 
problems related to the education reform. Ismail Bey of Gaspıra 
who has started to realize that unity from his own family has let 
her daughter Şefika Gaspıralı marry Necip Bey Yusibbeyov, who 
is one of the ministers of the Democratic Republic of Azerbaijan 
and his son with a lady from İstanbul and has united turkish regi-
ons as different as Crimea, Kazan, South and North Caucasians, 
Turkistan and Turkey in his family. 

One period of Ismail Bey of Gaspıra ‘s life had passed with struggle 
against provocation while in another period he had to struggle 
against the russian missonary activities led by Ilminsky. Ismail 
Bey of Gaspıra has played an exceptional role in the development 
of the missionary activities of Ilminsky, which is an insidious and 
more dangerous form of assimilation, and in the formation of the 
project of two identities for Muslims by the Russian Empire. 

3. A. Caferoğlu. İsmail Bey Gaspıralı. Ölümünün 50. Yıldönümü Münasebetiyle Bir Etüt, “İsmail Bey Gaspıralı İçin” Ankara, 2004, s.11
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Rusya Müslümanlığı kitabında yazdığı aşağıdaki fikir onun 
ileri görüşlülüğünün ifadesidir:

“Ülkemin ve onun içinde yaşayan Müslümanlığın parlak gele-
ceğinden bir dakika bile şüpheye düşsem, bu notlarım için bir 
damla bile mürekkep harcamazdım. İnanıyorum ki er ya da 
geç Rusya tarafından eğitilecek olan Rusya Müslümanlığı fikri 
terakki ve medeniyet itibarıyla geri kalan bütün Müslümanla-
rın önüne geçecektir.”4

Gaspıralı’nın edebi faaliyeti ayrıca bir konudur. Onun en iyi 
bilinen “imzalarından” biri, Molla Abbas Fransevi’dir. Frengis-
tan Mektupları, Darürrahat Müselmanlar, Sudan Mektupları, 
Molla Abbas romanı, Gündoğdu ve Yüzyıl Sonra hikâyeleri 
Gaspıralı’nın edebi dehasını göstermektedir.

Beşir Ayvazoğlu “Gaspıralı Dili” adlı yazısında onun hakkın-
daki görüşlerini şöyle ifade etmektedir:

“Gaspıralı aslında sadece dilde değil, Türk kültürünün bütün 
alanlarında topyekûn bir reform fikriyle ortaya çıkmıştı. Bu 
reformun temel prensibi ise, Tercüman gazetesinde, ismin 
hemen altında yer alan “dilde, fikirde, işte birlik”ti. Bu slo-
ganla veciz bir şekilde özetlenen programın ana esasları kısaca 
şunlardı: Mektepleri Avrupai metotlarla ıslah etmek; bütün 
Türk dünyası için müşterek bir yazı dili oluşturmak; kadınlara 
hürriyet; eğitim ve öğretim işlerinin yürütülebilmesi için hayır 
cemiyetlerinin kurulması…”5

Bu sözler Gaspıralı mücadelesinin bugün içindeki canlılığının 
da ifadesidir. Gaspıralı’nın mirası üzerine yalnız Kırımda, Türk 
dünyasında değil, tüm dünyada araştırmalar gerçekleştirilmek-
tedir. Bu araştırmacılar içinde; Ahmet Caferoğlu, Hakan Kı-
rımlı, İlber Ortaylı, Nadir Devlet, Timur Kocaoğlu, Viktor 
Yuryeviç Gankeviç, Ömer Turan, Mirkasım Osmanov, Abid 
Tahirov, Şevket E. Yunusov, Mertin Kramer, Giray Saynur 
Bozkurt, Aydar Yuzayev, Mehmet Şahingöz, Edward James 
Lazzerini, Zuhal Yüksel ve ayrıca Gaspıralı’nın toplam 7 ciltlik 
seçilmiş eserlerinin 4 cildini hazırlamış olan Yavuz Akpınar’ın 
isimlerini önemle hatırlamalıyız.

Çağdaş Türk dünyasında ve Türk devletlerinin politikasında 
eğitim ve kültür birliğine yönelik faaliyetlerde özellikle Türki-
ye Türkçesi merkezli ortak iletişim dilinin oluşturulmasında ve 
Türk dünyasının bütün stratejik programlarında İsmail Gas-
pıralı’nın ilke ve tanımları ön plandadır. Bu anlamda İsmail 
Gaspıralı’nın düşünce ve doktrinleri her zaman aktüeldir ve 
Gaspıralı her daim bizimledir.

The thoughts stated below which appear in his book titled “Islam 
in Russia” are an expression of his farsightedness. 

I would not waste even a drop of ink for these notes if I had the 
slightest doubt about the bright future of my country and the Is-
lam which lives in it. I believe that the muslims in Russia who 
will be educated by Russia shall get ahead of the remaining mus-
lims in terms of intellectual development and civilisation.”

Literary activities of Gaspiralı is a seperate matter. One of his best-
known literary Works is Fransevi. His books like “Letters of Fran-
ce”, Darührahat Muslims”, “Letters from Sudan”, “Molla Abbas” 
and stories like “Dawn” and “After one century” shows the literary 
genius of Gaspıralı.

In his book titled “Language of Gaspıralı” Başir Ayvazoğlu expres-
ses his views about Gaspıralı with the following statements: 

“Ismail Bey of Gaspıra has come up with the idea of a reform not 
only in language but all fields of the turkish culture. The basic 
principle of that reform was the slogan “unity in language, thou-
ght and work” that appeared under the heading of the newspaper 
Tercüman. The main principles of the program which has been 
summarized concisely by that slogan was shortly as follows: “su-
bject the schools to a reform through european methods, create a 
common written language for the whole turkish world, freedom 
for women, establishment of charity foundations for carrying out 
education and teaching activities.”

These statements is the expression of the livelyness of the struggle of 
Ismail Bey of Gaspıra which is still actual today. Research studies 
are carried out about the legacy of Ismail Bey of Gaspıra not only 
in the turkish world but the whole world. In this context we must 
remind the Works of Ahmet Caferoğlu, Hakan Kırımlı, İlber Or-
taylı, Nadir Devlet, Timur Kocaoğlu, ViktorYuryeviçGankeviç, 
Ömer Turan, MirkasımOsmanov, AbidTahirov, Şevket E. Yunu-
sov, MertinKramer, Giray Saynur Bozkurt, Aydar Yuzayev, Meh-
met Şahingöz, Edward James Lazzerini, Zuhal Yüksel as well as 
Yavuz Akpınar who had prepared 4 volumes of the 7 volumes of 
the selected Works of Gaspıralı.

The principles and definitions of Ismail Bey of Gaspıra are on the 
foreground regarding the creation of a common communication 
language centered in the turkish language used in Turkey in order 
to ensure unity of the education and culture policies of the turkic 
states as well as all other strategic strategic plans of the turkish 
world. The thoughts and doctrines of Ismail Bey of Gaspıra are 
actual in this sense and he is always with us.
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Osmanlı dönemine ait çeşmelerin en belirgin özelliği, bir hazne, kemerli bir niş içinde genellikle mermer ayna 
taşı, bunun iki yanında taşa oyulmuş yuvaları, bazen nişin üstünde, genellikle niş kemeri altında bulunan kita-
be, çeşme sularının toplandığı bir tekne-kurna, kurnanın her iki yanında testi koyma setlerinden oluşmaktadır. 

XVI. yy. çeşmeleri, genellikle XV. yy çeşmelerine benzer biçim ve biçemde genellikle küfeki taşından inşa edil-
miş, sade bir biçim ve biçem taşımaktadır. XVI. yy. ikinci yarısında ayna taşlarına selvi, sümbül, palmet, lale, 
karanfil, yasemin gibi dönemin diğer yapılarında da rastlanan bitkisel bezemeler görülmektedir. Bazı örnekler-
de kemerli nişin ortasına, bazılarında ise kemer üstüne, yan köşelere simetrik biçimde gülbezekler yerleştiril-
miştir (Eyüp Şah Sultan Çeşmesi-1551). Bazen de çeşme yüzeyi, sekilerin hizasından çepeçevre bir silme ile çer-
çevelenmiştir. Yolların köşebaşlarında yapılan çeşmelerin, dönemeçte belli bir yüksekliğe kadar pahlanmıştır.

One of the most apparent features of the fountains of the ottoman era is that they are made of a basin, generally a 
marble ornamental slab inside a niche with an arch, nests with engraved Stones at the two sides of that ornamen-
tal slab, an epitaph put sometimes on and generally under the arch of the niche, a receptable in which the water 
coming from the fountain is collected and places to place the jug on both sides of the receptacle. 

Fountains of the XVI. Century have generally been designed with a style similar to those of the XV. Century and 
they have a simple form and style. Plant decorations in the form of cypress, jazinth, dalmates, carnation and 
jasmin, which are also seen in other buildings of that time, are seen in the ornamental slabs in the second half of 
the XVI. Century. In some fountains symmetrical rosaces at the side corners are placed sometimes in the middle 
of and sometimes on the niche with an arch (Eyüp Shah Sultan Fountain -1551).

OSMANLI ÇEŞMELERİ
A RETROSPECTİVE OVERLOOK 
TO THE OTTOMAN FOUNTAINS 

GEÇMİŞE BAKIŞTAN 

Dr. Fatma SEDES
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Bulundukları yere göre genellikle tek yüzlü duvar çeşmesi 
veya köşe çeşmesi tipinde olan bu çeşmeler çoklukla tarih-
sel yarımada-suriçi’nde yer almaktadır. Çoğu zaman sultan, 
sadrazam, valide sultan, paşa ve diğer devlet  ileri gelenleri 
Osmanlı sanatında, sosyo-kültürel yaşamında ve mimarisin-
de belirgin yer tutan çeşmeler yaptırmışlardır. Bu çeşmeler 
döneminin Miri Sular gibi değişik isimler altında sınıflanan 
sularından kaynaklarını almakta idiler. Bazen kamuya açık 
şehir meydancıklarında, bulunduğu mekânları şekillendiren 
külliyelerinin bir parçası, bazan  da salon çeşmeleri gibi özel 
hacimleri bezeyen , döneminin mimari biçemini ve özellikle-
rini taşıyan yapıtlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

XVI. yy’da çoğu zaman konutlara su vermek yerine, mahal-
le çeşmelerine su götürmeyi tercih ettiği anlaşılmaktadır. Bu 
planlama mahallelerin, cumbalı ahşap evleri, çıkmaz sokakla-
rı, organik yolları kadar çeşmelerin de mahalleyi şekillendiren 
vazgeçilmez unsurlar olmasına yol açmıştır. Kendiliğinden so-
kakların açıldığı “cami meydanı, kıraathane-çınaraltı üçgeni-
nin tamamlayıcı öğesi çeşme başları” diğer şehirlerde olduğu 
gibi İstanbul’da da birer küçük sosyal buluşma alanıdır.

Suyu bol bir şehir olmayan İstanbul’un, XVI.da ve daha sonra 
su yollarının yenilenmesi ve geliştirilmesi ile bu görüş değiş-
miş, evlere kadar su götürülmesi gerçekleştirilmiştir. Konak, 
yalı ve köşklere künklerle, padişahın izniyle getirilen mülk 
suları dışında halkın büyük çoğunluğu tüm su ihtiyacını 
bahçesindeki dolap, su kuyusu  gibi yer altı sularından veya 
sarnıçlardaki toplama sudan ya da mahalle çeşmesinden te-
min ederdi. İstanbul halkının temel gereksinimlerinden en 
önemlisini karşılayan çeşmeler, mahallelinin kullanımına ve 
sakalara ait olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Atlı sakaların 
mahalle çeşmelerinden su almaları yasaklanmasına rağmen, 
kimi zaman bu yasağa uyulmadığından, bazen da atlı saka-
larla arkalıkla su taşıyan sakaların aynı çeşmeden su almaları 
yüzünden sıklıkla anlaşmazlıkların çıktığı tarihsel belgelerde 
görülür. Bu yüzden kimi çeşme kitabelerinde çeşmeyi yap-
tıran sakaların çeşmeden su alamayacakları emredilmiştir. 
Halkın su gereksinimini karşılayan çeşmeler, suyun kaynağı 
açısından ikiye ayrılır: 

1) Özel kişilerin sahibi olduğu, özel kaynaklardan (Vakıf Su-
ları, Mülk Suları) yararlanan çeşmeler,

2) Hassa Suları veya Mir-i Sular olarak anılan, bütçesini dev-
letin üstlendiği şehir şebekesinden yararlanan çeşmeler.

Sometimes the surface of the fountain is all around surrounded with a moul-
ding from the level of the berm. The fountains which have been built at the 
corners of the roads have been bevelled up to a definite height. Majority of 
these these fountains which are generally in the form of a single faced wall 
fountain or corner fountain depending on their location are generally situ-
ated in the historical walled city. Mostly the sultan, Grand visier, sultana, 
pashas and other notables of the ottoman state had fountains built which 
occupy an important place in the ottoman art, socio-cultural life and arc-
hitecture. These fountains had their source in the public waters which had 
been classified under different names. The fountains were structures which 
reflected the architectural style and characteristics of the relevant period and 
as such were sometimes a part of the squares at which they were located or 
of the social complexes which have shapened the spaces in which they were 
located, or sometimes decorated the private spaces as, for example, in the case 
of a fountain of a hall.

It has been understood that during the XVI. Century it was preferred to 
supply water to the fountains of the quarters instead of residences. This has 
led fountains to become one of the indispensable elements that shapen the 
quarters like houses with a bay window, dead end streets and organic roads. 
Site of the fountains,which is a complementary part of the triangle of mosque 
squares, to which the streets in the vicinity lead, coffee houses and sycamores 
have been small places of social gatheting in İstanbul as in other cities.

This point of view has later changed in İstanbul, which hasn’t abundant 
resources of water, parallel to the renewal and development of watercourses 
and it was made possible to bring water up to the residences. Apart from 
public waters which had brought to the mansions, waterside residences and 
kiosks through pipes with the permission of the sultan majority of the people 
supplied the water they needed from underground waters like the wells in 
their garden or the water collected in the cisterns or the water of the fountain 
of their quarter. The fountains which met one of the most vital needs of the 
inhabitants of İstanbul were seperated into two types, namely those allocated 
for the use of the inhabitants of the quarter and those which were usable by 
the general public. Although it was forbidden for the horsed gaffers to get 
water from the fountains in the quarter, it has been historically documented 
that quarrels were occuring in this respect frequently sometimes just because of 
the violation of that prohibition and sometimes because the horsed gaffers and 
the gaffers with a backboard were getting water from the same fountain. For 
that reason, the epithaps of some fountains includes an order which prohibits 
the gaffers to use the fountain. The fountains which met the need of people for 
water are seperated into two in respect of the source of water. 

1) Fountains making use of private sources owned by private persons (waters 
of the charity foundations etc.) 
2) Fountains which make use of the city water network, which are called 
public waters and the budget of which is supplied by the state.

çeşmeler fountains
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Yüzyıllara göre yapı malzemesi, biçim ve üslup açısından değişimler gösteren çeşmelerin ana şeması;
- ‘’Suyun depo edildiği, erken dönemlerde çeşme mimarisini etkileyen hazne (Kadırga Esma Sultan, Yeşilköy Abdül-
mecid Han çeşmelerinde olduğu gibi kimi örneklerde bu kısmın üzeri namazgâh olarak kullanılmıştır),
- Üzerinde daima akan (salma) veya kesilebilen (burma) muslukların yer aldığı, genellikle ait olduğu dönemin mi-
mari modasına uygun süslemelerle bezeli ve çoğunlukla kemerli bir niş içinde bulunan musluk taşı-ayna taşı.
- Musluk-ayna taşı üzerinde çeşmeyi yaptıran kişinin, kimi zaman suyun cinsinin, çeşmenin yapılış tarihinin, ma-
nilerin belirtildiği kitabe,
- Musluktan akan suların toplanıp aktığı tekne ve teknenin iki tarafında oturma sekilerinden oluşmaktadır.’’

The main schema of the fountains which have underwent alterations during the course of centuries: 
• Basin of the fountain where water is stored and have influenced the fountain architecture in early periods (Top of that 
part has been used as a prayer rug in some examples as Esma Sultan fountain in Kadırga and Abdülmecid Khan fountain 
in Yeşilköy)
• Sink – ornamental slab which is usually placed inside a niche with a arch, on which a tap with a constantly flowing 
water and a tap from which water flow can be cut off are placed and which generally decorated with ornamentations that 
reflect the dominant architectural fashion of their period.
• The inscription which contains information such as the name of the person who had the fountain built, sometimes the 
type of water and the date of the construction of the fountain.
• The receptacle in which the waters pouring down the tap are collected and the sitting berms in both sides of the receptacle.
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Bu bölümler yüzyıllara göre değişen mimari biçemler, şehirci-
lik anlayışı ve estetik anlayışa göre değişmişlerdir. Zaman za-
man sütun biçiminde (Çengelköy Ahmet Ağa Çeşmesi, 1854) 
başka dönemlerde rastlamadığımız çeşmeler yapılırken bazabir 
yapı cephesi gibi tasarlanmış, kent siluetine katkıda bulunan 
çeşmeler (Yıldız Bezmiâlem Valide Sultan Çeşmeleri) tasar-
lanmıştır. Osmanlı mimarlığında Batılı etkilerin görülmesi 
ile birlikte; ticari ve sosyal hayatın yoğun olduğu, şehircilik 
açısından önemli vista noktaları oluşturan, çoğunlukla külli-
yelerin yanında oluşmuş/oluşturulmuş meydanlara ya da tören 
alanı olarak önemi bulunan meydanlara/alanlara yapılmış; Ba-
tılı mimari modalara göre düzenlenmiş cepheleri Batılı ben-
zerler ile yarışan; Osmanlı mimarlığının çağdaşlığının dolayısı 
ile gücünün mimari alandaki göstergesi (Topkapı Sarayı Bâb-ı 
Hümayun önündeki ve Üsküdar’daki III. Ahmed Çeşmele-
ri, Tophane II. Mahmud Çeşmesi, Maçka Bezmiâlem Valide 
Sultan Çeşmesi), bazen da şehri oluşturan yapı toplulukları 
olan/külliyelerin birer parçası olarak, cephelere görkem veren 
İstanbul çeşmeleri Osmanlı Devleti’nin mimarlık tarihindeki 
yerlerini almışlardır.

Çeşmelerin yüzyıllar içindeki, kullanılan malzeme, biçim 
ve biçem değişimlerine paralel olarak; XV. – XVI. – XVII. 
yy’lardaki klasik kemer içinde iddiasız bir ayna/musluk taşı, 
kitabe, tekne-sekileri ve su haznesinden oluşan cephe oluşu-
munun XVIII. yy’da yerini, çeşitli dekoratif kemerlerin içinde 
güller,yaseminler, laleler, sümbüller, vazoda çiçekler, tabakta 
meyvelerle süslenmiş, Barok istiridye kabuğu biçimindeki ke-
mer içi süslemelere haiz, kitabe yeri cephe içinde bir eleman 
oluşturan, üzerinde eğrisel saçaklar bulunan cephe dizaynına 
yer vermesidir. XVIII. yy’la birlikte çeşme mimarisinde gö-
rülen diğer değişiklikler; ilk örneklerine XVII. yy’da (Hatice 
Turhan Valide Sultan Çeşmesi ve Sebili, 1663) rastlanan sebil 
ve çeşmelerin birlikte tasarlandığı oluşumlar görülmektedir., 
Yapı olarak küçük köşk şeklindeki meydan çeşmeleri (Topkapı 
Sarayı Bâb-ı Hümayun önündeki III. Ahmed Çeşmesi vb) nin 
yerlerini almaya başlanmasıdır. XIX. yy’da ise teknik gelişmeler 
sonucu çeşmelerin su haznesi gibi artık gerekli olmayan bö-
lümlerinin bulunmadığı örnekler ve yapı cephesi gibi tasarlan-
mış örnekler görülmektedir. 

Erken devirlerde sürekli su akan lüleli çeşmeler çoğunlukta 
idi. Kanuni döneminde ise Kırkçeşme Su Yolları’nın yapımı 
esnasında burma lülelerin yani muslukların konulması ile so-
kaklar pis görüntüden kurtarılmış ve suların israfının önüne 
geçilmiştir.

Hicaz’a giden Sürre-i Hümayûn-Sürre Alayı’nın, ordunun ve 
hac kervanlarının duraklarına göre Ayrılık Çeşmesi (Sürre-i 
Hümayûn’la hassa gidenleri, sefere çıkan orduyu veya kervan-

The parts of the fountains described above have underwent chan-
ges parallel to the architectural styles, understanding of urban 
planning and aesthetics within the course of centuries. From time 
to time fountains in the form of colusms have been built (Ahmet 
Ağa fountain in Çengelköy, 1854) which have no examples in 
other periods and sometimes fountains have been designed in the 
form of the façade of a building and these fountains have con-
tributed to the silhouette of the city (Bezmialem Valide Sultan 
Fountain in Yıldız). The fountains of İstanbul have been built at 
the squares and ceremony areas, which are mostly located near the 
social complexes and have gained importance as meeting points 
for commercial and social activities parallel to the increasing effect 
of the western civilisation, their façades, which have been desig-
ned according to the western models, compete with their prece-
dents in the west and they are the indicator of the modernity and 
consequence strength of the ottoman architecture (like III. Ahmet 
fountain in front of Topkapı Palace and in Üsküdar, II. Mah-
nut fountain in Tophane, Bezmialem Valide Sultan Fountain in 
Maçka). Some of the fountains of İstanbul give a magnificiemt 
atomosphere to the façades as part of the social complexes of buil-
dings. All these fountains have taken their place in the history of 
architecture of the ottoman state. 

Parallel to the changes in the material used, form and style th-
roughout century, the façade of the fountains which was simply 
formed by an unassertive ornamental slab, sink inscription, re-
ceptacle- berm and water tank in XVI-XVII. Centuries has been 
replacd by a design of facades which are ornamented with roses, 
jasmins, tulips, jacinths, flowers in vase and fruits in plates inside 
various decorative archs, have arch decorations in the form of a 
oyster shell, the place of the inscription in which is a specific and 
seperate element and on which there are curvilinear eaves. 

As other changes which have been observed in the fountain archi-
tecture together with the advent of XVIII we may cite the formati-
ons in which bubblers and fountains have been designed together 
the first examples of which may be seen in the XVII. Century (like 
the fountain and bubbler of Hatice Turhan Valide Sultan, 1663). 
Another change is the appearance of fountains in the form of small 
kiosks in the squares of the city (like III. Ahmet fountain in front 
of the Sultan’s Door in Topkapı Palace. In the XIX. Century we 
see examples of fountain of which have some parts, which are 
no more necessary as a result of the technical developments, like 
no water tanks have disappeared and other examples of fountain 
which have been designed in the form of the façade of a building. 

During the early stages the majority of the fountains were the 
ones with nozzles which had a constant flow of water while the 
waste of water and the dirty appearance of the streets was preven-
ted by the installation of twirling taps during the construction of 
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larla kentten ayrılanları yakınları buraya kadar uğurlayıp bu 
noktadan ayrıldıkları için), Selâmi Çeşme (kentten ayrılanla-
rın/kente girenlerin durakladığı ve kenti selamladığı/selamet-
lendiği ilk/son durak noktası olduğu için), kim zaman bulun-
duğu bölgenin özelliğine göre Bostancı Çeşmesi (şehre giriş 
ve çıkışları kontrol eden Bostancıbaşı’nın bulunduğu noktada 
olduğu için) kimi zaman da iki veya daha çok yüzünden su 
aktığı için biçimine göre Çatalçeşme gibi isimler alan Osman-
lı dönemi İstanbul Çeşmeleri, yapıldıkları yerlere ve yapılış 
amaçlarına dayanarak sınıflandırılmıştır:

• Duvar Çeşmeleri
• Köşe Çeşmeleri
• Meydan Çeşmeleri
• Sebillerle Birlikte Tasarlanan Çeşmeler
• Namazgâh Çeşmeleri
• Ev çeşmeleri
• Salon çeşmeleri
• Sürre-i Humayun Çeşmeleri
• Cami çeşmeleri

Bugün ne yazıktır ki bu çeşmelerin çoğu harap olmuş, bir bö-
lümü de yanlış restorasyon uygulamalarına kurban verilmiştir.

Kırkçeşme Watercourses during the era of the Sultan Suleiman the 
magnificient. The fountains of the İstanbul in the ottoman era 
have been given different names depending on their different fea-
tures: For example the fountain named Seperation takes its names 
from the fact that family members and close friends of the soldiers 
who go on a cruise or people who leave the city with caravans said 
goodbye to them at the location of the fountain, The Fountain of 
Greet takes its name from the fact that it is the first/last stop point 
for the people who enter and level the city and the fountain of the 
vegetable gardener takes its name from the fact that it is located 
at the point at which, the chief vegetable gardener who controls 
the people who enter and leave the city, is positioned. Fountains 
of İstanbul have been classified below according to their place of 
construction and purpose of construction: 

• Wall fountains 
• Corner fountains 
• Square fountains 
• Fountains designed together with bubblers
• Fountains used as a prayer rug 
• House fountains 
• Saloon fountains 
• Mosque fountains 
Unfortunately most of these fountains have been ruined today and 
some of them have been the victim of wrong restorations. 
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DOĞRU TERCİH
HAYAT KURTARIR
Öğr. Gör. / Instructor Sebahattin KUTLU

İlginçtir; geçtiğimiz yıl 500 binden fazla 
öğrenci yaptığı tercihten pişman olarak 
tekrar sınava girdi. Üniversite sınavlarına 
hazırlanmanın nasıl bir sıkıntı kaynağı 
olduğunu bilen herkes için garip bir du-
rum. Onca çilenin ardından bir üniver-
siteye yerleşen öğrencilerimiz, tekrar aynı 
strese girmeyi kabul ediyorlar. Bir kısmı 
bunu hala öğrenciyken yaparken, çarpıcı 
olanı yarıya yakını kaydını silerek ya da 
bölümünü bitirir bitirmez yapıyor.

Üniversiteye yerleşmek gibi tüm hayatı-
mızı etkileyecek bir konuda nasıl olur da 
yanlış bir karar verilmiş olabilir? Üstelik 
17-18 gibi çok küçük olmayan bir yaşta. 
Ve hatta tüm aile bireyleri, öğretmenler, 
arkadaşlar fikir verirken.

RIGHT CHOICE SAVE ONE’S LIFE
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Filmi geriye saralım o zaman: Genç, bütün gün okul-dershane-ev üçgenine sıkışmış, 
kafasını kitaplardan kaldırmadan bir yılı tamamlamış, peşpeşe sınavlara girmiş sonunda 
çoğu zaman bunları neden yaptığını bile unutarak ekrandaki puan ve başarı sıralarını 
görmüştür. Malum sınav senesinde ders çalışmak ve soru çözmek öyle bir noktaya getirir 
ki bazen hangi hedeflerle bunları yapığımızı unutabilir, bizi motive etmesi gereken gücü 
bile kaybedebiliriz.

It is interesting that more than 500 thousand students have reentered the university exams last year after having regretted because of the 
choice that they had made the previous year. This is a peculiar situation for everybody who knows the difficulties involved in preparing for 
the university exams. Our students who are enrolled in a university after all that suffering accept to suffer the same stress again. It is quite 
striking that some of them do this while they are still enrolled as students in a university while approximately half of them delete their en-
rollment before reentering the exams or enter the new exams as soon as they are graduated from the university in which they were enrolled.

How is it ever possible that one makes a wrong choice about a matter that would influence all his/her live like entrance to the university? 
In deed in an age of 17-18 which can not be said to be a very early age! And while all family members, teachers and friends gives ideas 
about what choice to be made!

Let’s now rewind the film: The young student has been squeezed inside the triangle of the 
school-private teaching institution and home the whole day and completed the whole school 
year without ever lifting his/her head above his/her books, has entered exams one after another 
and, after having sometimes forgotten even why he had done all these, has finally seen his 
score and success results in the computer display. Having been totally involved in working his 
lessons and solving test questions we may sometimes even forget the purpose of doing all these 
and even loose our power of motivation. 
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Üstelik sonuçları aldıktan sonra, örneğin bu yıl olduğu gibi, 1 hafta sonra tercih yapılması da istenebilir. Kendisine vaat edilen sınav 
sonrası rahatlamayı bir kenara bırakmak zorunda kalır. Bu sefer de elinde onlarca puan, önünde yüzlerce sayfalık tercih robotu çıktıları 
ile kendini yeni bir karmaşada bulur. Ve sesler… Her yerden bambaşka şeyler anlatan, diğer söylenenleri küçümseyen, karalayan, yeni 
fikirler sunan sesler. Arkadaşlar, öğretmenler, komşunun üniversite mezunu kızı, televizyonda beliren uzmanlar… Anne baba demiyo-
rum çünkü bu günlerde ilk iptal olanlar onlar. Onlar sizden önce bu araştırmaya daldıklarından, önce onlar çıkmaza düşüyorlar.

What is more, the student may be asked, as has been done this year, to make a choice one week after the exams and consequently may be forced 
to give up the hope of experiencing the feeling of relaxation that he has been promised for the after-exam period. He then finds himself in the 
midst of a new complicated situation with hundreds of pages of choice robots in front of him/her. And voices… Different voices from everywhere 
each of which tells different things, despises and defames what others say, and offers new ideas… Friends, teachers, daughter of the neighbotr 
who is a university graduate, experts who appear on TV… I don’t mention the mother and father because they are among the first ones who 
are discarded these days. They are the ones who have reached a deadlock firstly since they have begun to make an inquiry about the right choice 
before you. 

Bu hengâmede tercihlerin son günü geliyor. Belki de siz ilk günlerde düşünmediğiniz hatta bugüne 
kadar hiç aklınıza gelmeyen bir bölüm sıralaması ile tercihleri veriyorsunuz. 

Başta söylediğimiz 500 bini pişman öğrenciyi, 374.875 daha önce yerleşmiş, 89.591 üniversite bitir-
miş, 53.780 üniversiteden kaydını sildirmiş toplam 518.246 kişi, şeklinde versek sadece bir istatistik 
olurdu. Ancak yukarıda anlattığımız kısımda buna giden yolların bir kısmını özetlemek istedim.

The last day for making the choice is approaching in the midst of this turmoil. Maybe you are marking your 
choices with a sequencing of branches that you had not thought of in the first days and has never came to 
your mind up today. 

374.875 out of the 500.000 repentant students, whom we had mentioned at the beginning, have been 
already enrolled in a university, 89.591 of them have been graduated from a university and 53.780 of 
them have deleted their enrollment from the university. It would merely be a statistical fact if we had merely 
cited the total number of 518.246 students. 
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BİLGİ KİRLİLİĞİNİ NASIL ÖNLERİZ?

HOW CAN POLLUTION OF KNOWLEDGE BE PREVENTED?

Tercihte iki bilgi çok önemlidir. Birincisi ben ne istiyorum? İkincisi dünya ne istiyor?

Two types of information is very important as far as choice is concerned. The first one is the answer 
to the question “What do I want?”. The second one is the answer to the question “What does 
the world want?”

İkincisi daha kolay gibi düşünüle bilinir. Popüler meslekler, iş bulmanın daha kolay olduğu, devletin daha çok kadro verdiği, her zaman 
ihtiyaç duyulan alanları öğrenmek çok daha kolay.

“Kendimi tanımam daha mı zor?” diyebiliriz. Normalde değil. Ancak o dönemde yaşanan bombardıman kısa süreli hafıza kayıpları 
yaratabilir. “Alışırsın”, “Herkes yapıyor sen de yaparsın” tarzı “ikna edici” konuşmalar ya da “yok, yok olmaz çok zor, yapılır mı o iş” 
şeklindeki “yapıcı” cümleler kararları etkileyebilir.

Hâlbuki bize prensipleri, dikkat edilmesi gerekenleri anlatıp kararı bize bırakmak yerine, doğrudan yönlendiren cümleler de aslında 
o kişilere ait özelliklerden kaynaklanır. Düşünün, bir ömür hakkını savunmamış, bir işinin peşinden koşmamış bir kişi size avukatlığı 
tavsiye eder mi? Ya da bir kez olsun topluluk önünde konuşmamış hatta bundan kaçmış, insanlarla bir bilgi ya da düşüncesini paylaş-
mamış birisi size öğretmenlik tavsiye eder mi? 

The answer to the second question may be considered to be easier. It is much more easy to be informed about the popular professions, the pro-
fessions in which it is easier to find jobs, the professions for which the state allocates more staff and the professions which are always needed. 

We may ask ourselves the question “Is it more difficult to recognize myself?” Normally it is not. However the bombardment of ideas during 
the period during which the student must make a choice might cause short-term losses of memory. Persuasive statements like “You get used to 
it”, “If everybody can do it then you can do it as well” or “constructive” sentences like “no, no, it is a very difficult profession, it is impossible to 
practice it” may influence the decisions that one makes. 

In deed the statements which try to direct our decisions instead of leaving the decision to us after explaining some principles and guidelines 
which are to be paid attention to are based on some characteristics of those who utter those statements. Just think whether a person who had 
not defended his/her rights and have not been the advocate of any cause throughout his/her life would advise you to be a lawyer? Or would a 
person, who had not made a speech before a community even once throughout his/her life or even always avoided such an occasion and had not 
shared any thoughts with other people, advise you to be a teacher?
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Müşterisiz mesai zayidir.
Günümüzün, ülkemizin ve dünyanın gerçeklerini doğru değerlendirmek bize kazan-
dırır. Gerçekliği doğru analiz etmek, hayalleri ertelemek değil, ona ulaşma ihtimalini 
artırmaktır. Bölümlerin bize sağlayacağı mesleki olanaklar, üniversitelerin sunacağı aka-
demik, sosyal, kültürel, teknik imkânlar tercihler için elbette önemlidir.

Kimi bölümler için, üniversitenin bulunduğu şehrin çok çok önemli olduğunun altı 
çizilmelidir. Ya da üniversitelerin uluslararası işbirlikleri, Erasmus, Farabi, Mevlana gibi 
öğrenci değişim programlarındaki aktifliği artık araştırılması gereken konular. Bunlara 
ulaşmak da günümüzde çok zor değil üstelik. Web siteleri, iletişim temsilcileri, sosyal 
medya gibi birçok mecradan bu bilgileri edinmek mümkün.

Son söz…
Tercih döneminde mümkünse size tercihlerle ilgili doğru teknik bilgileri verecek, size 
tercihin temel ilkelerini anlatabilecek, konuya hâkim rehber öğretmenleri dinleyin, son-
rasında ne yapmak istediğinize karar verin ve yürüyün.

Hayallerinize kavuşmanız dileğiyle… 

Diğer yandan ilgilerimizi belirleyen değerler konusunu da atlamamak gerekli. Bu hayatta bizim önem verdiğimiz değerler, unutmaya-
lım ki herkes ile örtüşmeyebilir.

Marifet iltifata tabidir…
Sonunda tüm hayatımıza rengini verecek olan, üniversite eğitimi alacağımız bölüm/alan bizi mutlu etmeli. Başarı için motivasyon 
gerekli diyoruz sürekli. Ancak motivasyon için de başarının gerekli olduğunun altını çizmeliyiz. İlgili olduğumuz alanlarda daha çok 
üretebileceğimiz, fark yaratacağımız, başarılı olacağımız bir gerçekse, o zaman korkmaya gerek yok.
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It must be underlined that the city in which the university is located is very important for some departments. Besides the international coo-
perations of the universities and their level of activeness in the student exchange programs like Erasmus, Farabi and Mevlana are also factors 
that must be inquired and taken into consideration. Moreover it is not very difficult to obtain all the information stated above in our day. It 
is possible to have access to that information through numerous canals like web sites, communication representatives and social media. 

Last words…
During the period of making a choice, listen to what the guidance counselors, who would supply you correct technical information about the 
choices and explain you the basic principles of making a right choice, say and then decide yourself what you want to do and walk in your own 
way. 

I wish you realize your dreams… 

On the other hand we must also not overlook the subject of values that determine our interests. It must not be forgotten that the values to which 
we attribute importance in this life may not overlap with the values of everybody. 

Skills are paid a compliment.
In the final analysis, the department / branch in which we shall have our university education and consequently shall give a direction to all 
our life must make us happy. We always say that motivation is required for success. But we must also underline that success is required for 
motivation as well. If it is true that we would be productive, make a difference and be successful in the areas in which we are interested then 
there is no reason to be afraid.

Working without a client is a loss.
It would bring us gains to evaluate the realities of our day, 
country and world. Making a right analysis of reality does 
not mean postponing the dreams but increasing the possibility 
of reaching them. The vocational opportunities that would 
be offered to us by this or that department and the academic, 
social, cultural and technical possibilities that the universities 
would offer us are undoubtedly important in deciding about 
the choices to be made. 
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Engelli bireylerin topluma eşit katılımları için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Aralık 1993 tarihinde yapılan 48. toplantısında 
48/96 sayılı kararla “Sakatlar İçin Fırsat Eşitliği Konusunda Standart Kurallar” belirlenerek, bilinçlendirme, tıbbi bakım, rehabilitasyon 
ve yardım hizmetleri olarak bazı ön koşullar belirtilmiştir. Engelliliğin önlenebilmesi için erken tanı, ilk yardım, erken müdahale, er-
ken bakım ve korumanın öneminin yanı sıra, alanda uzman sağlık personelinin yetiştirilmesi, sağlık alt yapısının ve sağlık sigortasının 
engellileri de içerecek şekilde geliştirilmesi ve tüm topluma yaygınlaştırılmasının da önemi vurgulanmaktadır. 

“Standart rules about the equality of opportunity for handicapped people “have been determined and some preliminary conditions have been 
stated in the form of raising awareness, medical care, rehabilitation and aid services by the resolution of the general assembly of the United 
Nations, no. 48/96 taken in its 48. Meeting that has been convened on December 20, 1993 for the purpose of the equal participation of the 
handicapped individuals in the society. The said resolution emphasizes the importance of early diagnosis, first aid, early intervention, early 
care and protection as well as the training of specialized health-care personnel, expansion of the health infrastructure and health insurance to 
include the handicapped and the whole society, for the purpose of the prevention of disability at all.
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Existence of handicapped individuals in a society brings about 
the requirement of having them reintegrated into society. This is a 
quite difficult and compicated process. However if disability can 
be prevented or the number of the handicapped individuals can be 
reduced, the problem of the reintegration of the handicapped indi-
viduals into society would not be a problem in its present dimen-
sions. When the necessary measures have been taken and a public 
awareness has been created in this regard the phenomenon of disa-
bility may be prevented to a considerable extent. For that purpose 
an understanding which attributes value to human beings above 
all else must be adopted by and well established in the society. For 
that reason while dealing with the problems of handicapped peop-
le, what is to be insistently focused on must be taking the measures 
directed at preventing the formation of disability at all. 

If we take into consideration the fact that productive and creative 
work is one of the fundamental pre-conditions of being able to 
maintain a humane and honorable life, the importance of having 
a job for the adaptation of the handicapped individual into the 
society and his/her integration with the society shall be understood 
even better. Otherwise the handicapped individual shall isolate 
himself/herself from the society and be a material and spiritual 
burden on the society since he has no job and is unable to contri-
bute to the society in which he/she lives by producing anything.

It is well known that the handicapped individuals are face to face 
with intensive problems regarding the integration with the society. 
These problems many of which remain unnamed and are spread 
over many areas of life make it difficult for the handicapped indi-
viduals to live in a functional integrity with the society in which 
they live. İndividuals who permanently have to cope with prob-
lems and fail to produce meaningful solutions for them shall feel 
themselves unhappy. When we have a look around us we may not 
be able to see that many handicapped individuals who have to live 
behind Windows have to cope with serious difficulties. However 
this does not remove the troubles they actually suffer but, just on 
the contrary, reinforces them and push the handicapped individu-
als into an isolated style of life. 

When the ability of the handicapped individual to move around 
has been restricted due to distortions or some deficiencies in his/her 
physical functions this situation also brings about some restrictions 
in his private life. In this context the approach of ergotherapy whi-
ch, for the purpose of supporting handicapped individuals, impro-
ves health and welfare with meaningful and purposeful activities, 
adopts the individual-focused health approach, aims at ensuring 
the individuals to participate in the activities of the daily life and 
has adopted the philosophy of giving priority to the individual 
shall be dealt with in this article. Ergotheraphy training compri-
ses the medical, social, behavioral, psychological, psychosocial and 

Bir toplumda engellilerin varlığı onların toplumla bütünleşme 
gereksinimini ve sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu ise oldukça 
zor ve karmaşık bir süreçtir. Oysa engellilik önlenebilirse, ya da 
sayısı azaltılabilirse, engellilerin topluma kazandırılması konusu, 
günümüzdeki boyutlarda bir sorun olmayacaktır. Gerekli ön-
lemler alındığında, bilinçli bir toplum yaratıldığında, engellilik 
büyük oranda önlenebilir. Bunun için insana her şeyin üstünde 
değer veren bir anlayışın toplumda benimsenip yerleştirilmesi ge-
rekir. Bu nedenle engelli sorunlarına eğilirken, ısrarla üzerinde 
durulması gereken öncelikli konu, engelliliğin oluşmasını önle-
meye yönelik olmalıdır. 

Üretken ve yaratıcı çalışmanın insanca ve onurlu bir yaşam sür-
dürebilmenin en temel ön koşullarından birisi olduğu göz önü-
ne alınacak olursa, engelli bireyin topluma uyumunda, toplumla 
bütünleşmesinde bir işe sahip olmasının önemi çok daha iyi an-
laşılacaktır. Aksi durumda engelli birey işsiz kaldığı ve yaşadığı 
topluma üreterek katkıda bulunamadığı için kendini toplumdan 
soyutlayacak, ailesine ve topluma maddi ve manevi yük olacaktır.

Ülkemizde engellilerin toplumla bütünleşme yönünde yoğun so-
runlarla yüz yüze kaldıkları bilinmektedir. Çoğu adlandırılmayan 
ve yaşamın pek çok alanına yayılan bu sorunlar, engelli bireylerin 
içinde yaşadıkları toplumla işlevsel bir bütünlük içinde yaşamala-
rını güçleştirmektedir. Sürekli sorunlarla boğuşan, onlara anlamlı 
çözümler üretemeyen bireyler, kendilerini mutsuz hissedecekler-
dir. Çevremize baktığımızda pencereler ardında kalan birçok en-
gelli insanın, ciddi sıkıntılarla baş etmek zorunda kaldığını çok 
net göremeyebiliriz. Ancak bu onların ve sıkıntılarının gerçek-
liğini ortadan kaldırmaya yetmemekte, tam aksine sıkıntılarını 
katmerli bir hale sokup kişiyi soyutlanmış bir yaşam tarzına it-
mektedir.

Fiziksel işlevlerindeki bozulma ya da bazı eksiklikler nedeniyle 
engellinin hareket yeteneği sınırlanınca, bu, onun özel yaşamına 
da bazı kısıtlamalar getirmektedir. Bu durumda bireylere destek 
olmak adına, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliş-
tiren, kişi merkezli sağlık yaklaşımını benimseyen ve amacı kişi-
lerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamak ve öncelikli 
felsefesi kişi merkezli bir yaklaşım olan Ergoterapi ele alınacaktır. 
Ergoterapi eğitimi bire bir kişilerle, gruplarla veya toplumla iş 
birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla 
donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikolojik, psikososyal ve 
ergoterapi yaklaşımlarını içermektedir. Bu eğitimi alan ergotera-
pistler, birey ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya 
kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliş-
tirirken, çevresel faktörlerin de uygun hale getirilerek, aktiviteye 
katılımın kolaylaştırılmasını hedeflemektedirler.

Ergoterapistler, vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan, kro-
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nik, psikolojik veya herhangi bir sağlık problemi nedeniyle top-
lumdan dışlanmış ya da katılımı kısıtlanmış tüm bireylerle ça-
lışmaktadırlar. Uygulamaları ise; ev, okul, iş yeri, fabrika, sağlık 
merkezi, huzurevi, toplum sağlığı merkezleri, psikiyatri kliniği, 
rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurumu gibi kamu ku-
ruluşları ile özel veya gönüllü kuruluşları içeren geniş bir alana 
sahiptir. 

İnsan-çevre-aktivite birbirleri ile ilişkili bir bütündür. Bu bütün-
deki herhangi bir aksamanın performansı etkileyeceği kuşku-
suzdur. İşte ergoterapistler, bu bütünün tüm parçalarının birbiri 
ile ilişkisini bilerek, kuran ve geliştiren kişilerdir. Bundan dolayı 
ergoterapi kişinin; kişisel ve çevresel faktörlerini de göz önüne 
alarak, aktivite performansını ve katılımını değerlendirir. Kişiye 
uygun müdahale planını oluşturup, hayata geçirilmesini sağlar. 

ergotherapeutical approachs which are endowed with the know-
ledge, skills and behaviour required to work in cooperation with 
individuals, groups or society at large. Ergotherapists who undergo 
that training aim at facilitating the participation in the activity 
by developing the skills of the individuals and communities to 
perform the activities which they desire or need to perform or whi-
ch they are expected to perform as well as by synchronizing the 
environmental conditions. 

Ergotherapists work with all individuals who have bodily structu-
ral or functional disorders and excluded from the society or who-
se participation in the social life have been restricted as a result 
of a chronic, psychological or any other kind of health problem. 
Applications of ergotheraphy cover a wide a area including home, 
school, work-place, factory, health center, old people’s home, social 
health centers, psychiatry clinic, rehabilitation center, public es-
tablishments like hospitals and judicial institutions and private 
or voluntary institutions. 

Man-environment and activity is an interrelated whole. It is wit-
hout doubt that any disruption in this whole would affect the 
performance. And ergotherapists are individuals who deliberately 
set up and develope the interrelations of the pieces of this whole. 
Consequently ergotheraphy evaluates the activity performance and 
participation of the individual taking into consideration his/her 
personal and environmental factors. It develops the person specific 
intervention plan and ensures its implementation. 

To summarize the whole system, ergotheraphy supports the and 
adds meaning to the lives of people by adopting n individual- ori-
ented approach in fulfilling the functions listed below:      

-Teaching special methods to the individuals, who have lost some 
of their vital functions as a result of injury or disease for increa-
sing their independence in their daily life activities by enabling 
them to perform such functions as clothing, self-care, mobility and 
eating with their present skills and training them to use the self-
aid tools (for example fox and spoons of which stems have been 
changed for individuals who can’t grasp them, handgrip with a 
long stemx for a person who has no bodily balance and ability to 
strech out, wheelchair etc)

-Work adaptation programs for developing the working capacity, 
protective and early intervention programs within the framework 
of the vocational rehabilitation efforts and work coaching prog-
rams for handicapped individuals and programs for the develop-
ment of social health and life-quality programs (development of 
habits of right posture that prevents distortions in the belt and 
throat and vocational injuries in the workplaces, teaching of how 
to balance activities and rest, provision of stress control programs 

Kısaca örnekleyecek olursak;
-Yaralanma veya hastalık nedeniyle bazı işlevlerini kaybetmiş ki-
şilerin, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını artırmak 

İNSAN-ÇEVRE-AKTİVİTE BİRBİRLERİ 
İLE İLİŞKİLİ BİR BÜTÜNDÜR
MAN-ENVIRONMENT AND ACTIVITY IS 
AN INTERRELATED WHOLE
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için giyinme, kendine bakım, mobilite ve yemek yeme gibi bece-
rileri mevcut kapasite ile yapılabilmesine yardımcı özel yöntem-
lerin öğretilmesinde,  aynı amaçla kendine yardım araçları ve bu 
araçların kullanımının eğitiminin yapılması (örneğin kavraması 
olmayan kişiler için sapları değiştirilmiş çatal bıçak, gövde den-
gesi ve uzanma becerisi olmayan bir kişi için uzun saplı tutacak, 
tekerlekli sandalye ve araba uyarlamaları vb). 

-Çalışma kapasitesini geliştirici iş uyarlama programları ve özürlü 
kişilerin mesleki rehabilitasyon çalışmaları ve iş koçluğu prog-
ramlarında, koruyucu ve erken müdahale programları ile toplum 
sağlığının gelişmesi ve yaşam kalitesi programları (iş yerlerinde 
bel ve boyun sağlığı ayrıca meslek yaralanmalarını önleyici doğru 
duruş hareket alışkanlıkları, aktivite ve dinlenme prensiplerinin 
öğretilmesi, stres kontrol programları ve gevşeme eğitimlerinin 
verilmesi, okul programlarının uygulanması).

-Görme engelliler ve az görenler için bağımsızlığı sağlayıcı özel 
ergoterapi eğitimlerinin verilmesi, yaşlı veya engelli bireyler için 
evde düşmeyi önleyici eşyaların yeniden yerleştirilmesi, banyo 
tuvalet gibi mekânların düzenlemelerinin ve gerekli ise çevresel 
düzenlemelerin yapılması.

-Otizm, serebral palsi, kas hastalıkları, inme, zihinsel gerilik, or-
topedik yaralanmalar gibi çeşitli bozukluklarda,  fonksiyonel ak-
tivite eğitimi ve duyu bütünlüğü tedavisi ile fonksiyonel gelişim 
ve toplumsal katılımın artırılmasına katkı sağlamak.

-Nörolojik bozukluklarda bilişsel ve fiziksel fonksiyonlar için özel 
tedavi yaklaşımlarının uygulanması, psikiyatrik bozukluklarda 
günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı geliştirici, toplumsal 
katılımı sağlayıcı aktiviteleri, romatizmal hastalıklarda eklem ko-
ruma eğitimleri, ev, iş ve sosyal yaşamda ergonomik düzenleme-
leri ve bağımsız hareket tekniklerinin öğretilmesi gibi daha bir-
çok alanda kişi merkezli yaklaşımlarda bulunarak bireyin hayatını 
destekleyerek anlam katar.

Bu örneklerden birkaçını detaylandıracak olursak;
Şizofren teşhisi almış bir hasta düşünelim. Birey kendi içinde ya-
şadığı hastalığı ile baş eder ya da edemezken, buna ek olarak çev-
resel, ailesel ve toplumsal sıkıntılarda eklenir. Bu da kişinin sosyal 
olarak kendini toplumdan soyutlaması ile sonuçlanır. Ergoterapi 
tamda bu dönemde devreye girerek kişinin psikososyal yönden 
analizini yapar, bireyi aile, kişi ve toplum temelli yaklaşım ile 
ele alıp uygun fonksiyonel koşulların sağlanmasını hedefler. Bu 
yaklaşımda birey kadar, zamanın koşulları ve çevresel koşullarda 
önem taşır. Eskiden psikolojik teşhis almış hastaların bir araya ge-
tirilip toplumdan soyutlanarak tedavi edilmeye çalışıldığını görü-
yoruz. Şimdi ise tam tersine bireylerin sosyal hayata ve üretkenlik 
aktivitelerine katılımı gibi her yönü ile toplum içinde yer alması 

and relaxation training, application of the school programs).
 
-Provision of special ergotheraphy training for the visually han-
dicapped and those with a weak sight for ensuring independence, 
replacement of the household items which prevent falling on the 
ground at home for the elderly people or handicapped individuals, 
arrangement of the spaces like bathroom and toilettes as well as 
environmental planning if required.

-Contribution to functional development and social participation 
by means of functional activity training and sensual integrity tre-
atment for various disorders such as autism, cerebral palsy, muscle 
diseases, paralysis, mental retardation, orthopedical injuires etc.

-Application of special treatment approachs for cognitive and 
physical functions in neurological disorders, introduction of ac-
tivities that develope the independence in the performance of the 
functions in the daily life and ensure participation in social life 
in psychiatrical disorders, joint protection training in rheumatic 
diseases, teaching of ergotherapist arrangements and techniques of 
independent movements in home, work and social life.
 
Let’s now illustrate some of these examples in concrete 
detail:
Let’s now think of a paient who has been diagnosed to be a chi-
zophrenic. While the individual either copes or can not cope with 
the disease which he experiences inside himsel/herself environmen-
tal, familial and social troubles are added to it. Consequently the 
person isolates himself/herself from the society. Ergotheraphy plays 
in just at this point and makes a psycho-social analysis of the indi-
vidual, examines him/her on a familial, personal and social basis 
and aims at ensuring suitable functional conditions. The condi-
tions of the relevant period and environmental conditions are as 
important as the individual in this approach. We see that in the 
past the patients who were diagnosed as psychologically ill were tri-
ed to be treated by bringing them together and isolating then from 
society. In the present day just the opposite approach is dominant, 
i.e. the experts advocate the view that the individuals must take 
part in the society in all respects by participating in productive 
activities and other forms social participation.

When we think of a bank official we see that he spends most of 
the day at his table with a minimum level of physical movement. 
In such cases it is of great importance for the individual to work 
in ergonomic conditions and have the training for bodily health. 
When we review the ergonomic conditions in this example we may 
say that many factors including the adjustment of the height of the 
table at and the chair on which the bank official sits, their positi-
on, the temperaure and lighting of the working atomosphere and 
many other parameters that we may count shall have an impact 
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gerektiği görüşü savunuluyor. 

Bankada çalışan bir görevliyi düşündüğümüzde ise, gününün 
çoğu masa başında ve minimum hareketle geçmektedir. Bu tip 
mesleki durumlarda kişinin uygun ergonomik koşullarda çalış-
ması, bedensel sağlığı için gerekli eğitimlerin verilmesi büyük 
önem taşır. Bu vaka için ergonomik koşulları gözden geçirildi-
ğinde, en temelde oturduğu masa ve sandalyenin yüksekliğinin 
ayarları, konumu, çalıştığı ortamın ısısı, aydınlatması ve listeyi 
uzatabileceğimiz nice paremetre kişinin günlük ve uzun vadeli 
çalışma performansını, sağlık harcamalarını ve iyilik halini etki-
leyecektir.

Diğer bir örnekte ise doğuştan ya da sonradan kazanılmış nöro-
lojik etkilenimli, fiziksel fonksiyon kaybı olan bireyleri göz önü-
ne alalım.  Doğuştan spastik bir çocuk hayata gözlerini açtığı ilk 
günden itibaren özel tedavi ve yaklaşımlara ihtiyaç duyar. Çocu-
ğun başını tutmak, oturmak, yürümek gibi motor gelişim basa-
makları için fizyoterapiye ihtiyacı olduğu kadar, vücut farkında-
lığını arttırarak motor gelişimini desteklemek için duyu, algı ve 
motor integrasyonu artıran duyu bütünlüğü uygulamasını içeren 
ergoterapiye de ihtiyacı vardır. Bunların yanı sıra bu hizmetlere 
ulaşabilmek için ciddi çevresel desteğe ihtiyacı vardır. Örneğin 
sokağa çıktığımızda her şeyin biz sağlıklılara göre planlandığını 
görüyoruz. Kaldırımlar engellilerin rahat çıkabileceği alçaklıkta 
değil, arabaların çıkamayacağı yükseklikte yapılıyor. Aile ve çocuk 
için, kötü fiziksel koşullar zor olan hayatı daha da zorlaştırıyor.

Ergoterapi yaklaşımı ile çocuğu ve ailesini sınırlandıran faktörle-
rin analizinin yapılması çok önemli ancak bazı engeller toplumun 
eğitimi ile farkındalığının artırılması ile önlenecek olan stigmanın 
(damgalama-dışlama) ortadan kaldırılması, devlet politikalarının 
engelli bireyleri destekleyici yönde pozitif ayrımcılık uygulaması 
ile aşılabileceği gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Eğitimsizlik ve bilgisizlikten dolayı modifiye edilmiş araba kul-
lanabilecek engelli bireyler için ehliyet düzenlemelerinin yapıla-
maması, çalışabilecek engellilerin uygun istihdam politikası uy-
gulanmadığı için çalışamadığı, aile için engellerin utanç kaynağı 
sayıldığı toplumsal yargıdan kurtulmak büyük önem taşımakta-
dır.

Unutulmamalıdır ki yaşam döngüsü içerisinde her insan aynı za-
manda bir engelli olma durumuyla karşı karşıya kalabilir. Bu ne-
denle engelli veya sağlıklı tüm bireyler soruna bilimsel yaklaşım-
lar konusunda daha duyarlı olmalıdır. Başta sağlık profesyonelleri 
ve yöneticileri olmak üzere konunun tüm ilgili tarafları işbirliği 
içerisinde hareket etmelidir. Engelli bireylerin çalışma yaşamında 
yer alması için doğru bilimsel yardım sağlanması konusunda bi-
reyler ve toplum aydınlatılmalı ve desteklenmelidir.

on the daily and long-time work performance, health-care expen-
ditures and well-being of the person in question. 

In another example let’s now taking into consideration the indivi-
duals who suffers loss of physical function due to either congenital 
or acquired neurological disorders. A child who is congenitally 
spastic needs a special treatment and approach from the first day 
of his birth onwards. The child needs both physiotherapy for proce-
eding through the phases of motoric development like holding his/
her head high, sitting, walking etc. as well as ergotheraphy which 
consists the sense integrity application that increases the integrati-
on of sense, perception and motoric activities in order to support 
the motoric development by increasing the bodily self-awareness. 
Besides the childs need a serious environmental support in order 
to have access to these services. For example when we go out to the 
street we see that everything has been organized according to the 
needs of healthy people like us. The pavements are not low enou-
gh to allow the handicapped persons to step up on the pavement 
easily, on the they are designed so high as not to allow the vehicles 
to run over them. The bad physical conditions for the family and 
child makes the life, which is already difficult, even more difficult. 

It is very important to make an analysis of the factors, which res-
trict the child and his/her family, through the ergotherapist app-
roach. However it must not be overlooked that some obstacles like 
the stigmatization of the handicapped people and their exclusion 
from the social life might be prevented or overcome by the training 
of the society to raise the awareness about the situation of the han-
dicapped people and the positive discrimination to be applied in 
favour of them by the state.

It is very important to get rid of the social prejudices about the fact 
that the handicapped individuals do not work while this is the re-
sult of the failure to implement appropiriate employment policies 
as well as the consideration of being handicapped as a source of 
shame within the family.

It must not be forgotten that every man may become face to face 
with the reality of being a handicapped during the course of the 
life cycle. For that reason all individuals, whether handicapped or 
healthy must be more sensitive about the scientific approachs on 
the problem. All stakeholders, particularly the health-care professi-
onals administrators must carry out their activities in cooperation 
with each other. The individuals and society must be supported 
and their awareness must be raised about the necessity of ensuring 
the right scientific support for the integration of the handicapped 
people in the work life. 
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LIFE IN ALTINOLUK: The love of Emine and Hasan.
Emine ve Hasan’ın aşkı...

Altınoluk; Balıkesir Edremit’e bağlı, anlatılmaktan çok yaşanması gereken enfes bir doğa 
harikası. Oksijen deposu olarak bilinen Altınoluk, bilimsel verilerle de kanıtlanmış bir cennettir. 

Mavi ile yeşilin harika uyumuyla müthiş güzelliğe sahip tatil beldelerinden biridir.

Altınoluk is an exquisite wonder of nature located in the district of Edremit of the province of Balıkesir.
It is a piece of nature which can not be described with words but only can be concretely lived and 
experienced. Altınoluk, which is known as a storehouse of oxygen, is a wonder of nature of which 
paradise-like feautures have been scientifically proven as well. It is one of the resorts which has a 

magnificient beauty created by the splendid harmony of blue and green. 

Yağmur ÖZÇELİK 

Atılan her adımda görülen küçük doğa detaylarıyla büyüler. 
Vakti zamanında Antandros adıyla tanınan daha sonra Papaz-
lık ve 1927 yılından sonra da Altınoluk adını alan beldenin 
başka bir gizli özelliği de tarihi evleridir. Altınoluk insanları, 
zeytincilikle geçimini sağlarlar.

Altınoluk emekli yerleşim mekânı olarak bilinse de amfi ti-
yatrosuyla yaz aylarında hemen hemen her gece bir ünlü isim 
sahne alarak gençleri ve şehri şenlendirmektedir.

Gündüz denize girilen sahil, güneşin batmasıyla neşeli, kahka-
halı çay bahçelerine bırakır eğlencesini. Çay bahçelerinin bitti-
ği sahil kısmında, gruplar halinde toplanan gençlerin şarkıları, 
dalgaların sesleriyle karışır.

This resort fascinates anyone with its tiny details of nature which one would 
encounter at every step. It was called Antandros in the ancient ages while 
later renamed as Papazlık and finally took its present name, i.e. Altınoluk, 
in the year 1927. Another characteristic feature of Altınoluk is its houses. 
The inhabitants of Altınoluk make a living through olive cultivation. 

Although Altınoluk is known as a settlement area for retired people a fa-
mous singer takes the stage in its amphitheater almost every night in the 
summer months and entertains the youth and the inhabitants of the town. 

People go swimming in the sea from the coastal line during the day while 
the same coasts become the scene of cheerful laughters in the tea gardens 
after the sunset. At that part of the coastal line where the tea gardens end, 
the songs of the young people who gather in groups mix up with the rustles 
of the waves. 



41

Altınoluk çarşısı kıpır kıpırdır. Hediyelik eşya satılan stantlar-
dan ressamlar sokağına, canlı müzik yapan eğlence mekânla-
rından lezzetlerin en güzel sergilendiği noktalarına kadar uzun 
ve dar yürüyüş yoludur.

Ege halkı, tatil için gelmiş insanlara kendi yakınları gibi dav-
ranması insanın yüzünün daima gülmesiyle sonuçlanır. Salı 
ve Cumartesi günleri kurulan pazarda yörenin halkı tüm in-
sanlara ev sahipliği yapar. Pazarda bölgenin toprağında yetişen 
doğanın saf ürünleri satılır.

Bölge de gezilmesi gereken birçok tarihi efsane vardır. Beni en 
çok etkileyen hikâye ise hüzünlü bir aşk hikâyesi olarak bilinen 
Hasan Boğuldu’dur. Şuan piknik alanı olarak kullanılmakta-
dır. Bu efsane; 

Downtown of Altınoluk is restless. It is a long and narrow walking trail 
covering the stands in which souvenirs are sold, the street of painters, en-
tertainment venues which offer live music and food outlets in which the 
most delicious dishes may be tasted.

One always feels urged to smile in this aegean resort since the aegean pe-
ople treat the guests who have visited their region for vacation purposes, as 
if they were their relatives or close friends. Local people host all people vi-
siting the market place which is set up on Tuesdays and Saturdays. Purely 
natural products growing in the region are sold in the marketplace. There 
are many historical sites, with their own myths, which must be visited, 
in the region.

The story which has impressed me the most is the story of Hasan Boğuldu 
which is known to be a woeful love story. The site where this story was 
lived is used as a picnic area in the present day.
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“Emine ve Hasan’ın aşkıdır… Emine, Çarşamba günleri kurulan Edremit paza-
rına beş saatlik yoldan getirdiği sütü, peyniri balı Hasan’a verir. Emine, bahçıvan 
olan Hasan’dan ihtiyacı olan sebzeyi alır. Pazar dönüşü, birlikte Zeytinli Köyü’ne 
kadar yürürler. Emine oradan ayrılır ve dört saat daha sürecek olan dağ yolun-
dan evine dönerdi. Gençler evlenmeye karar verirler. Hasan’ın içgüveysi olması 
söz konusudur. Emine’nin ailesi bu evliliğe karşı çıkar. Aile, Hasan’ın zor doğa 
şartlarına dayanıp dayanamayacağını sınamaya karar verir. Sınav başarılı olursa 
gençlerin evlenmesine izin vereceklerdir. 

This mythical story is about the love of Emine and Hasan. Emine brings milk, cheese 
and honey to the marktplace set up in Edremit on Wendesdays, from a distance of 5 
hours and delivers all this foodstuff to Hasan. She receives the vegetables she needs 
from Hasan in return. They walk up to the village of Zeytinli in the way back from 
the marketplace. Emine used to leave Hasan there and return her home through the 
mountain road which would further last four hours. The two young lovers decide to 
marry. There is the possibility of Hasan being a son-in-love living in his wife’s parent’s 
house. Emine’s family objects against this marriage. The family decides to see whether 
Hasan shall be able to endure the challenging mountain conditions. Two lovers shall 
be allowed to get married if Hasan could pass the trial. 



44



45

Hasan annesi ile helalleşir, anlaşma gereği 40 
okka (yaklaşık 60 kilo) dolu çuvalı sırtlanır. Emi-
ne ile obaya doğru yola çıkarlar, önlerinde dört 
saatlik zorlu bir dağ yolu varıdır. Bir saat sonra 
tuz, Hasan’ın sırtını yakmaya başlar. Yol ilerle-
dikçe zorlaşmış ve derenin içinde yol kaybolmuş-
tur çünkü yol bitmiştir. Hasan çok yorulmuş ve 
dizleri titremeye başlamıştır. Gökbüvet’e geldik-
lerinde Hasan’ın gücü bitmiş ve yere yığılmıştır. 
Emine çaresizlik içinde Hasan’ı yüreklendirmeye 
çalışır, Hasan ayağa kalkamaz. Emine’ye yalvarır, 
kaçmayı teklif eder.

Emine ailesine bir söz vermiştir ve Hasan’ın tek-
lifine yanıt vermez. Çuvalı sırtlar ve Hasan’ın 
yalvarmasına rağmen yalnız bırakır ve köyünün 
yolunu tutar. Obaya vardığında çok pişman olur 
ve geri dönmek ister. Ancak ailesi gece geç vakit 
olduğu için izin vermez.

Sabahın ilk ışıkları ile Emine, Hasan’ın yanına 
koşar, fakat Hasan yoktur. Hasan’ı kimse görme-
miştir. Bir daha obasına geri dönmeyen Emine, 
kulaklarında Hasan’ın çağıran sesiyle dere boyun-
ca mecnun gibi dolaşır durur. Hasan’a hediye et-
tiği çevreyi, çılgın suların içinde fark eder ‘Yanına 
geliyorum Hasan’ diyerek çevre ile kendini ulu 
çınara asar. O gün bugün o Gökbüvet’in adı Ha-
sanboğuldu’dur, dalları büvetin suları içinde sal-
landıran çınarın adı ise Emine Çınarı olmuştur.”

Efsaneleriyle gizemli doğa harikası olan bu güzel 
beldeyi hayatınız boyunca unutamayacaksınız. 
Altınoluk’a bir kere gitmeniz, sizin için vazgeçil-
mez bir yer olarak hafızanızda hep taze kalacaktır.

Ulaşım yolu çok kolay ve eğlencelidir. İki yol 
üzerinden gidilir, Bursa ve Çanakkale yolu. Ge-
libolu ve Eceabat’tan her saat başı feribotlar kalk-
maktadır. Çanakkale yolu üzerinden ulaşacağınız 
bu enfes yer, sizin vazgeçilmez ve son durağınız 
olacaktır.

Altınoluk’a gittiğinizde; Vardar dondurmacısında 
dondurma yemeden, taze balıklardan yemeden, 
Kazdağlarını, Hasanboğuldu Şelalesini görme-
den, zeytinyağı ve zeytinyağlı saf sabunlardan al-
madan, Altınoluk köylerini gezmeden ve o sıcak 
insanlarla tanışmadan tatilinize son vermeyin.

Hasan says goodbye to his mother for the time being. He puts 
a full bag weighing 40 oka (approximately 60 kilo) on his 
back. Together with Emine he sets out towards the nomad site. 
There is a challenging mountain route in front of them. Only 
one hour has past that the salt in his back begins to burn his 
back The route has become even more challenging as they have 
went ahead and it has gone lost in the creek because it has come 
to its end. Hasan was very tired and his ankles have begun to 
vibrate. When they have arrived Gökbüvet Hasan was altoget-
her exhausted and fell on the ground. Emine helplessly tries to 
encourage Hasan but Hasan can not stand up. He begs Emine 
and proposes her to escape together.

Emine had made a promise to her family and for that rea-
son she does not reply to Hasan’s proposal. She puts the bag on 
her back, leaves Hasan lonely despite his begging and sets out 
towards her village. He becomes very remorseful when she ar-
rives at the nomad site and wants to return back. However her 
family does not allow her to go back because it is late at night. 

Together with the first lights of morning Emines runs to where 
she had left Hasan but Hasan is not there. Nobody has seen 
Hasan. Emine who does never return back to her nomad site 
anymore strolls along the creek like a deep-hearted lover with 
the crying voice of Hasan in her ears. She notices the frame 
which she had gave Hasan as a gift inside the wild waters, “I 
am coming to you” she says and hangs her up in the big syc-
more with the frame. Gökbilvet has been called Hasanboğuldu 
(Hasan has been drown) from that day onwards. On the other 
hand the sycamore has been called “The sycamore of Emine” 
from that day up today. 

You will not be able to forget this beautiful resort, which is a 
wonder of nature full of legends, throughout your life. Once 
you go to Altınoluk you will always have a fresh memory about 
it as an indispensable place for you. 

The road to Altınoluk is very easy and entertaining. One can go 
there from two directions, namely Bursa and Çanakkale roads. 
Ferryboats departs from Gelibolu and Eceabat to Altınoluk on 
the hour. 

This exquisite resort which you will arrive through the Çanak-
kale road shall be your indispensable last stop. 

When you go to Altınoluk, do not’t put an end to your vacation 
without eating ice cream in the ice cream shop of Varna, tasting 
fresh fish, seeing Kaz Mountains, buying oil and pure oil soap 
and making an excursion in the villages of Altınoluk and get 
acquainted with the friendly people of the region.
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20. yüzyılın önemli ressam ve heykeltıraşı
the important painters and sculptures of the 20th century

Constantine Andreou 08 Ekim 1917 de Brezilya’nın Sao 
Paulo kentinde doğmuştur. Başarılı bir sanat kariyerine 
sahip olan Andreou 20. yüzyılın önemli ressam ve heykel-
tıraşlarındandır. Doğumundan hemen birkaç sene önce 
ailesi Atina’dan göç etti. 1925 yılında ise ailesi Atina’ya 
geri döndü. Andreou İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar 
Yunanistan’da yaşamış ve amatör olarak el sanatlarıyla il-
gilenmiştir. Ayrıca belli bir süre marangozlukta yapmıştır. 
Mezun olduğu 1935 yılından itibaren heykeltıraş çalışma-
larına  ve kendisini üne kavuşturacak olan sanat anlayışını 
geliştirmeye başlamıştır. 1939 yılında Panellinio’da yapı-
lan yarışmaya katılan Andreou hile yapmakla suçlandı ve 
üç heykelinin diskalifiye olmasına engel olamadı. Fakat 
Anderou 1942 de aynı eserlerle yarışmaya tekrar katıldı. 
Eserlerinin tekrar doğayı kopyalayarak hile yapmakla suç-
lanması kamuoyunda büyük bir etki yarattı. Hatta Memos 
Makris ve Nikos Nikolau gibi dönemin ünlü kişilikleri ona 
sahip çıktılar. Bu olay Andreou’nun ünlenip daha fazla 
isim yapıp tanınmasına yardımcı olmuştur.

1940’larda bütün dünyada olduğu gibi Yunanistan’da da 
birçok şey değişmekteydi. 2. Dünya Savaşı’nın getirdiği 
kaos ortamı Yunanistan’ı da etkisi altına almıştı. 1940 yı-
lında yapılan anlaşma ile müttefiklerin yanında Yunanis-
tan’da savaşa girdi. Bu gelişme üzerine 1941 yılında Nazi ve 
İtalyan işgaline uğradı. Andreou bu yıllarda Yunanistan’da 
yaşamaya devam etti. 1940 yılında “Helen” ordusuna seçil-
di ve Yunan Direnişinin bir militanı olarak savaşta yer aldı. 
Savaş yıllarının getirdiği kaos ortamında yer alan Andreo 
çalışmalarına da devam etmeyi sürdürdü. Sanat anlayışını 
geliştiren Andreou 1945 yılında burs kazanarak hayatının 
büyük bölümünü geçireceği Fransa’ya gitti.

Constantine 22 was born in the city of Sao Paulo of Brasil on 
October 8, 1917. Andreou who had a successful art career was 
one of the important painters and sculptures of the 20th century. 
His family had emigrated from Athens just a few years before 
his birth. His family returned back to Athens in the year 1925. 
Andreou has lived in Greece until the 2nd world war years and 
has been interested in handicrafts as an amateur. Besides he also 
worked as a carpenter for a definite period of time. Beginning 
from the year 1935 in which he had graduated from his school, 
he has begun to develope his sculpture works and the unders-
tanding of art through which he would shoot to fame. Andreou 
who participated in a competition organized in Panellinio in 
1939 was accused of practicing a deceit and couldn’t prevent his 
three sculptures from being disqualified from the competition. 
However he participated in the same competition again with the 
same works of art in 1942. His being accused again of practising 
a deceit by copying the nature in his works of art created a great 
effect in the public. Famous personalities of that time like Me-
mos, Makris and Nikos Nikolau had even embraced him for his 
achievements. This incident had definitely contributed to rein-
forcing the fame of Andreou and letting his name become known 
in a wider social environment. 

Many things were changing in Greece in 1940’s as in all over the 
world. The caotic environment brought about by the 2nd world 
war had also taken hold of Greece. Greece entered the war besi-
des the allies as a result of the treaty made in the year 1940. The-
reupon the country has been occupied by the Nazis and Italian 
army. Andreou continued to live in Greece in those years. He was 
selected as a member of the “Hellenic Army” in 1940 and took 
part in the war as a militant o greek resistance. Andreou who 
had to cope with the caotic environment of the war years also 
continued his artistic activities. 

ANDREOU
CONSTANTINE
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Andreou’nun Fransa’ya gelmesiyle sanatında da önemli değişimler olmuş 
ilerlemeler kaydetmiştir. Sanat hayatının olgunluk dönemi burada başla-
mıştır diyebiliriz. Fransa’da yaşamaya başladıktan iki yıl sonra geleneğin 
tamamen dışına çıkan bir ifade biçimi olan yeni bir teknik geliştirerek 
sanat dünyasında önemli bir gelişime imza atmıştır. Andreou’nun “Kay-
maklanmış bakır sacları” kullanması dönem açısı oldukça yenilikçi bir 
olay olmuştur.

Andreou’nun sanat dilinin gelişimindeki en önemli etkenlerden bir ar-
kadaşı Le Corbusier’dir.1947 yılında tanıştıkları Le Corbusier ile 1953’e 
kadar birlikte çalışmışlardır.

Le Corbusier bir seferinde Andreou’ya “Nasıl çalışman gerektiğini ne-
rede öğrendin?” diye sordu. Andreou bu soruya “Ben Yunanım. Bilgiyi 
kendimle beraber taşırım.” diyerek cevap verdi. Bu arkadaşlık Le Cor-
busier’in mimarinin devasa bir heykel olduğu, heykelin de mimarinin 
kanunlarına bağlı olduğu fikrinin Andreou’nun zihnine aşılanmasını 
sağladı.

Aynı dönemde, Andreou içinde Saint-Germain-des-Prés’de çeşitli ko-
nuları tartıştıkları Jean-Paul Sartre’ın da bulunduğu seçilmiş bir filozof 
grubunun üyesi oldu.

Andreou who had developed his artistic understanding has went to France, 
where he would spend the most of his remaining life, after having won a 
scholarship.

The art of Andreou has undergone significant changes and improved together 
with his coming to France. We can say that the maturity period of his artistic 
life has begun here. Two years after beginning to live in France, he initiated 
a new development in the world of art by developing a new technique which 
is a form of expression that totally goes beygond the tradition. His use of 
“welded copper hair pieces” has been a quite innovative development from 
the point of view of the period. 

His friend Le Corbusier has become one of the most important factors in the 
development of the artistic language of Andreou. He worked together with 
Corbusier, with whom he had got acquainted with in the year 1947, until 
1953

Corbusier had once asked Andreou the question “Where did you learn how 
you must work? Andreou replied to that question by saying “I am greek. I 
carry knowledge together with myself.” This friendship ensured Corbusier 
the opportunity to instill to Andreou the idea that the architecture is a huge 
sculpture and the sculptor is dependent on the laws of architecture. In the 
same period Andreou become the member of a group of philosuplers inclu-
ding jean-Paul-Sartre with whom he discussed various subjects in Saint-
German-des-Pres. 
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He opened his first exhibition in Paris in 1951. He exhibited the transfor-
mation of his style in that exhibition. During his group exhibition named 
“the seven greek sculptors” Andreou has been called the most farnous greek 
sculptor in the french capital with his rich, versatile and successful works of 
art. 

At the end of ten years of his career in Paris Andreou has become a quite re-
nown figure in the french world of art and has been matched with Mondri-
an, Picasso and Gastand. He has been appointed as the president of “Autum 
Saloon” in Paris in 1982. 

The name of the city library of La Ville-du-Bors, which was the place Andre-
ou had resided in when he lived in France, has been changed as Constantine 
Andreou in 1966 in order to honour the artist. 

1951’de Paris’te Andreou ilk sergisini açtı. Bu sergisinde stilinin dönüşü-
münü sergiledi. “Yedi Yunan Heykeltıraş” isimli grup sergisinde Andre-
ou “zengin, çeşitli ve başarılı eserleriyle başkentteki en ünlü Yunan hey-
keltıraş” olarak tanımlanmıştır.

On yılın sonunda, Andreou Fransız sanat sahnesinde tanınmış biri haline 
gelmiş ve Mondrian, Picasso ve Gastaud ile eş olarak nitelendirilmiştir. 
1982’de kendisine Paris “Autumn Salon”un başkanlık görevi verilmiştir.

1999’da Andreou’nun Fransa’da iken yaşadığı yer olan La Ville-du-Bo-
is’da şehir kütüphanesinin adı sanatçıyı onurlandırmak için Constantine 
Andreou olarak değiştirilmiştir.

Fransa’da ki yaşamı süresinde Yunanistan’da ki 
ailesini ve arkadaşlarını ihmal etmeyerek ziyaret 
etti ve eserlerini birçok yerde tanıttı. 1977’de 
Aegina adasında yüzyıllık bir şarap imalathane-
si satın aldı. İmalathaneyi uzun süredir arkadaşı 
ve meslektaşı olan Nikos Nikolaou’nun adada ev 
satın alma fikrinden etkilenerek kendi evi hali-
ne getirdi.

Constantine Andreou, 8 Ekim 2007’de Atina’da-
ki evinde öldü.

2004 yılında Andreou, sanat içerisinde çalış-
malarının yerini tanıtmak ve heykel ile resmin 
dünya çapında önemini vurgulamak amacıyla 
“Costas Andreou Vakfı’nı kurdu. Vakıf uluslara-
rası bir jürinin verdiği karara dayanarak her üç 
senede bir genç ve yeni sanatçılara ödül vermek-
tedir. Ödül ilk kez 2008 Mart ayında verilmiştir.

Andreou’ya ait çalışmalar Avrupa’da, Amerika’da 
ve Asya’da birçok özel koleksiyonda bulunmak-
tadır. Constantine Andreou Antwerp, Hollanda, 
Paris, Venedik ve Yugoslavya bienallerinde yer 
almıştır.

Andreou didnot neglect his family and friends 
in Greece during his life in France and visited 
them and introduced his Works in many places. 
He bought a century old winery in the island of 
Aegina in 1977 and transformed it into his house 
by the influence of his old friend and colleague 
Nikos Nikolau who had suggested him to buy a 
house in the island. 

Constantine 22 has died in his home in Athens 
on October 8, 2007. 

Andreou has established the “Costas Andreou 
Foundation” in 2004 for the purpose of making 
the place of his Works in the world of art known 
by the general public and emphasizing the world-
wide importance of sculpture and painting. The 
foundation awards a prize to young and new ar-
tists once every three years basing on the decision 
of an international jury. 

This prize has been awarded in the month of 
May in 2008 for the first time. 

Andreou ’s works appear in many private collec-
tions in Europa, America and Asia. Constantine 
Andreou has participated in biennials in An-
twerp, Holland, Paris, Venice and Yugoslavia. 
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AvrupAlı Öksüzlerin 

THE HOPE OF THE EUROPEAN ORPHANS: EU

UMUdU AB

218 milyon çocuk işçi olarak çeşitli biçimlerde 
sömürülürken, 1 milyon 800 bini fuhuş ve por-
noya zorlanıyor. Evlerini terk etmiş çocukların 
çoğu mülteci olarak ya sokaklarda ya da barı-
naklarda yaşıyor, silahlı gruplarla ilişki kuruyor; 
sömürü, insan kaçakçılığı ve çocuk işçilik gibi 
kötüye kullanılma durumuyla karşılaşıyor ya da 
AIDS gibi hastalıklara maruz kalıyor. 

While 218 million children are exploited in dif-
ferent forms as workers 1 million 800 hundred 
of them are forced into prostution and pornog-
raphy. Most of the children who have left their 
homes are living either in the streets or shelters as 
emigrants, establish relations with armed groups 
and face adverse situations like explotations and 
human smuggling and being misused as child la-
bor force or suffers diseases like AIDS.

Martin Nejezchleba
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Doğu Avrupa’da milyonlarca kişi çalışmak için yurtdışına giderken, çocuklarını ise kendi ülkele-
rinde bırakıyor. Sayıları giderek artan “Avrupalı öksüzler” birçok sorunla küçük yaşta baş etmek 
zorunda. Ebeveynlerini sadece ziyaretlerden ve Skype görüşmelerinden tanıyan bu çocuklar “Av-
rupalı öksüzler” şeklinde anılıyor. Anne-babalarından ayrı kalan bu çocuklar özlemin dışında, 
depresyondan cinsel istismara varan birçok sorunla daha çok küçük yaşta baş etmek zorunda 
kalıyor. Doğu Avrupa ülkelerinin AB ile yakınlaşma sürecinde bu çocukların da durumunun 
iyileşmesi bekleniyor.

Araştırmalara göre Moldova’da çocukların yarısından fazlası dönem dönem anne ya da babasız 
hayatlarına devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının tahminlerine göre AB üyesi Romanya, 
Bulgaristan ve Polonya’da yaklaşık 500 bin çocuk bu durumda. Caritas’a göre bu sayı Ukrayna’da 
ise 9 milyon. Hikâyeler hep birbirine benziyor. İşsizlik oranının yüksek olduğu kırsal kesimde, 
insanlar ailelerini geçindirmek için göç ediyor. Hasta bakıcı, dadı, inşaat ya da tarım işçisi olarak 
yurtdışında, genel olarak AB üyesi devletlerde, çoğunlukla yasadışı olarak çalışıyorlar. Çocuklar 
ise geride ya akrabalarla ya da tek başlarına kalıyor.

While many people living in the eastern european countries go abroad as workers they leave their 
children in their homeland. The european orphans whose number is increasing every day are forced 
to cope with many problems in their early ages. These children who see their parents only during 
their visits or through Skype talks are called the european orphans. These children who are seperated 
from their mothers and fathers had to cope with many problems like missing their parents but also 
depression and sexual abuse etc. already during the early ages of their development. An amelioration 
of the situation of these children is also expected throughout the process of approach between the east 
european countries and EU. 

According to the research studies that have been carried out about this subject more than half of 
the children in Moldova continue their lives without their mothers and fathers from time to time. 
According to the estimations of the non-governmental organizations 500 thousand children in EU 
members Romania, Bulgaria and Poland are in such a situation. According to Caritas that number 
is 9 million in Ukraine. Stories are always similar to one another everywhere. In the rural regions 
where the rate of unemployment is high, people emigrate to abroad in order to maintain their families. 
They work as nurses, nannies, construction or agricultural workers abroad, generally in EU member 
countries and generally in an illegal way. And the children stay either with relatives or alone back at 
homeland. 
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Psychologist Ian Feldmann emphasizes the importance of the family model for children as follows: “In Modova 20 to 40 percent of the children 
bears the traces of emigration. These are very high percents and in deed reflect a social tragedy. This is a blow suffered by an abandoned child. 
It is the trauma of a child who has lost his mother and father while they are still alive. It is something as if the mother-father have died. You 
know that you have a mother but has not seen her for 10 years. This mother is an imaginative individual. It is only an image in Skype. It is 
not a person that you can embrace and hold concretely. This is the traumatic experience of children to whom their mothers and fathers show 
their love by the packages and money that they send. But that is what they can all do.” 

Psikolog Ian Feldman aile modelinin çocuklar için önemini şöyle vurguluyor: “Moldova’daki çocukların yüzde 20’si ile 40’ı göçün 
izini taşıyor. Bu çok büyük bir oran ve aslında sosyal bir trajedi. Terk edilmiş bir çocuğun yaşadığı darbe bu. Anne-babasını yaşarken 
kaybeden bir çocuğun travması. Anne-babanın ölmesi gibi bir şey. Annen var, biliyorsun. Fakat onu 10 yıl boyunca görmemişsin. Bu 
anne, hayali bir kimse. Skype’ta bir görüntüden ibaret. Sarılıp, tutabileceğin bir kişi değil. Bu anne-babalarının sevgilerini gönderdikleri 
paketlerle ya da parayla gösterdikleri çocukların travması. Fakat ellerinden gelen bu.”
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Feldman bu çocukların yakınlığa ihtiyaç duyduğunu, bazı kişilerin bu durumu kullandıklarının altını çiziyor. Çocukların, fiziksel 
yakınlık sınırlarını ailelerinden öğrenemediklerini vurgulayan Feldman, Moldovalı bu kimsesiz çocukların yaklaşık yüzde 10’unun 
cinsel istismara uğradığını belirtiyor. Sosyologlara göre bu çocukların tıbbi bakıma, düzenli beslenmeye ihtiyacı var. Çoğu depresyonla 
savaşırken, okulda problemler yaşıyor. Kısa bir süre önce Vilnius’ta AB ile ortaklık anlaşması imzalayan Moldova, AB ile serbest ticaret 
anlaşması imzalanmasını ve vizesiz dolaşım hakkı kazanılmasını umuyor. Ülkede bu sayede kimsesiz çocukların durumlarının iyileşe-
ceği beklentisi hâkim.Komşu ülke Romanya’da ise AB üyeliğinin olumlu etkileri tartışmaya açık. Seyahat özgürlüğü ve iş piyasasına 
daha iyi erişim, özellikle İtalya ve İspanya’ya yeni bir göç dalgası başlattı. Bükreş’teki Soros Vakfı’ndan sosyolog ve göç uzmanı Victoria 
Nedelciuc ise AB üyeliğiyle Romanyalı ‘öksüzlerin’ durumunun iyileştiğine inanıyor. Nedelciuc, “Romanyalılar AB’de özgürce seyahat 
edebiliyor, çocuklarını daha sık ziyaret ediyor. Seyahat masrafları daha düşük olduğu için çocuklar da ebeveynlerini yurt dışında ziyaret 
edebiliyor. Bazı çocuklar yurt dışında anne-babalarıyla beraber yaşamaya başladı” diyor. Fakat Avrupa’nın bu çocukların refahı için 
aslında daha fazla çaba gösterebileceği eleştirisi de dile getiriliyor. Uzmanlar, aile birleşimi hakkındaki AB direktifinin, tüm AB üyesi 
ülkelerde aynı şekilde uygulanabileceğini dile getiriyor. Fakat yine de en büyük desteğin yurtdışında çalışan anne-babalara ülke içinde 
iş imkânı sağlamak olduğu konusunda herkes hemfikir.

Feldman underlines that these children need intimacy and that some people misuse this situation. Feldman who emphasizes that these child-
ren can not learn the limits of physical proximity from their families states that 10% of these orphan Modovian children incur sexual abuse. 
According to the sociologists these children need medical care and regular nutrition. Most of them fight depression and have problems at the 
school. Moldova which has signed a partnership agreement with EU in Vilnius hopes to sign a free trade agreement with EU and gain the right 
to move freely without visa. The country is predominated by the expectation that the situation of the orphan children would be ameliorated 
in this way. On the other hand, the positive effects of the membership to EU on the neighbor country is open to discussion. Freedom of travel 
and better access to the business market has started a new wave of emigration especially in Italy and Spain. On the other hand sociologist and 
emigration expert Victoria Nedelciuc from Soros Foundation in Bucharest believes that the situation of the orphans in Romania have become 
better as a result of the membership of Romania in EU. Nedelciuc says the following in this regard: Romanians may travel freely in EU and 
visit their children more frequently. Children may visit their parents abroad as travel expenses are lower than before. Some children have begun 
living together with their mothers-parents abroad”. In deed a criticism is put forward that Europe could have shown more efforts for ensuring 
the welfare of those children. Experts state that the EU directive about the unity of family may be implemented in all EU member countries 
in the same way. But everybody agrees that the biggest support would be to create jobs for the parents, who work abroad, in their homeland. 
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Olga, Sabrina ve Carolina 3 yıl boyunca yalnız yaşamış. Anneleri, bu dönemde İtalya’daki bir ailenin yanında yaşlı bakıcılığı yapmış.
Fotoğrafçı Andrea Diefenbach, ‘uzak mesafe ilişkisi’ yaşayan Moldovalı ebeveynler ile çocuklarını “Anne-babasız Memleket” adlı fotoğ-
raf kitabında toplamış. Fotoğrafçı Diefenbach, en büyük kardeş Olga’yı anlatırken “Anne rolünü üstlenmişti. Peynir yapıyor, ekmek 
pişiriyor, ihtiyaçları karşılayıp bir de üstüne küçük kız kardeşini okula götürüyordu” diyor. Çocukların kendi ayakları üzerinde durma 
mücadelesi Alman fotoğrafçıyı derinden etkilemiş. Olga’nın küçük kız kardeşi Carolina annesiyle her telefon konuşmasında böyle 
söylüyor. Fotoğrafçı Diefenbach “Çocuklar görünüşte bu durumla başa çıkabiliyorlar” diyor ve ekliyor; “Ancak aileler parçalanmış 
durumda ve bunun ne demek olduğunu ancak 20 yıl sonra, büyüdüklerinde anlayacaklar.” 

Olga, Sabrina and Carolina have lived alone for a period of three years. Their mothers have worked as a caretaker of old members of a family 
in Italy during that period. The photographist Andrea Diefenbach have brought together the Moldovian parents and their children, who live a 
relationship with a remote distance in its photography book named “country without mother and father”. While telling about the oldest sister 
Olga, the photographer Diefenbach said the following: “She had taken over the role of the mother. She prepares cheese, cooks bread, meets the 
various need of her sisters and takes his small sister to the school.”  The struggle of the children to stand on their own feet has deeply influenced 
the german photographer. Olga’s younger sister Caroline says this every time that she talks with her mother by phome. The photographer Die-
fenbach says “The children can cope with this situation in appearance” and adds the following: “However the families have been disintegrated 
and they will understand what this means only after 20 years when they have grown up.” 

Anne-bAbAsız memleket

COUNTRY WITHOUT MOTHER AND FATHER
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Adrea Diefenbach “Batı Avrupa’da yaşayanların fotoğraflarım 
sayesinde yurt dışından gelme temizlikçisinin de çocukları 
olabileceğini bir kez olsun düşünmelerini dilerim. Anne-baba 
sevgisi herkeste vardır“ diye konuşuyor. Memleketinde bıraktı-
ğı çocuğunun resmi başucunda duruyor. Geçim sıkıntısı anne-
babaları yurt dışında çalışmaya zorluyor. Andrea Diefenbach, 
“Çocuklarına okullar açıldığında bir kalem bile alıp alamaya-
caklarını bilemiyorlardı“ diyor. Aylık kazancın 200 eurodan 
az olduğu Moldova, Avrupa’nın en fakir ülkeleri arasında sa-
yılıyor. Fotoğrafçı “Birçok insan yurt dışında çalışan akrabala-
rının yaşadığı zor koşullara şaşırdı. Yollanan paketler onların 
varlıklı olduğunu düşündürüyordu” diyor.

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda milyonlarca çocuk, şiddet, 
cinsel taciz, hastalık, aşırı yoksulluk, açlık, ihmal ve tehlike 
dolu yorucu işlerin sıkıntısını çekmeye devam ediyor. Kü-
resel ekonomik kriz, daha fazla sayıda çocuğu zayıf duruma 
düşürüyor ve onlara yardım için gerekli kaynakların varlığını 
kısıtlıyor. Dünya çapında 428 milyon çocuk aşırı yoksulluk 
içinde yaşıyor. 150 milyon kız çocuğu cinsel tacizle karşılaşmış 
bulunuyor. 163 milyon çocuk anne babalarından ya birini ya 
da ikisine de kaybetmiş. 2 milyon çocuk ruhsal tedavi altında. 
218 milyon çocuk işci olarak çeşitli biçimlerde sömürülürken, 
1 milyon 800 bini fuhuş ve pornoya zorlanıyor. (dwelle.de)

Adrea Diefenbach says “I wish that the people living in the wes-
tern Europe think even for once that their cleaning lady who has 
come from abroad may also have a child by looking at the photos 
that I have taken. Everybody has the love of a mother and fat-
her.” The Picture of her child whom she had left home stands just 
by her bedside. Financial difficulty forces mothers and fathers to 
work abroad. “They couldn’t know if they could buy a pen for 
their children when the schools were opened”. Moldova where the 
average monthly income is less than 200 Euro is one of the poorest 
countries of Europe. The photographer says: “Many people were 
amazed at learning about the difficult conditions in which their 
relatives working abroad were living in. The packages that they 
had sent had made people believe that they were well-to-do” says 
the photographer. Millions of children continue to suffer violence, 
sexual harassment, diseases, extreme poverty, hunger, negkect and 
drudgery full of dangers. The global economic crisis weakens the 
situation of even higher numbers of children and restricts the exis-
tence of the resources which are required to help them. 428 child-
ren all over the world live under conditions of extreme poverty. 
150 million girls have incurred sexual harassment. 163 child-
ren have lost one or both of their mothers and fathers. 2 million 
children undergo psychological treatment. 218 million children 
are exploited under different formes as labor force while 1 million 
800 thousand of them are forced into prostitutions and pornog-
raphy (dwelle.de).

Anne-babası yurt dışında çalışan Catalina’nın bakımını büyü-
kannesi üstlenmiş. Eski Sovyet ülkesinde ailelerin çoğu parça-
lanmış durumda. Dünya Bankası’nın verilerine göre, Moldova 
halkının yaklaşık dörtte biri yurt dışında çalışıyor. Çalışmak 
amacıyla başka ülkelere gidenlerin çoğu kaçak göçmen ko-
numunda. Anne-babalar çocuklarına düzenli olarak paketler 
yolluyor. Paketlerin içinde İtalya’daki süpermarketten alınmış 
bazen patlamış mısır, bazen elma oluyor. Fotoğrafçı Diefenba-
ch, “Pakettekiler Moldova’daki gibi taze ve lezzetli olmasa da 
bu, çoğunlukla ebeveylerin çocuklarına sevgisini göstermesi-
nin tek yolu“ diyor. 

İtalya’da altı ayrı temizlik işinde çalışan Ludmilla, yedi yıl bo-
yunca oğlu Slawek’ten ayrı yaşamış. Çünkü yurt dışında kaçak 
olarak bulunuyormuş. Birçok ebeveyn sınırda göstermek üzere 
yasal evrakları olmadığı için çocuklarını almak üzere ülkesine 
gidemiyor. Bugün oturma izni olan Ludmilla, uzun bir ay-
rılıktan sonra oğlunu yanına alabilmiş. Aljona ve Vanja para 
kazanıp çocuklarına bakabilmek için İtalya’da bir kavun tarla-
sında çalışıyorlar. Hergün çocuklarını arıyorlar. Yağmur yağdı-
ğında çalışamıyorlar ve zaten düşük olan günlük yevmiyelerini 
de kazanamıyorlar.

Cataline whose mother and father is cared for by his Grand mot-
her. Many of the families in this former soviet country have been 
fragmented. According to the data of the world bank approxima-
tely one fourth of the Modovian population Works abroad. Majo-
rity of those who have went to other countries to find a job are in 
the status of illegal emigrants. Mothers and fathers regularly send 
packages to their children. There are sometimes popcorn, someti-
mes apples bought from the supermarkets in Italy in these packa-
ges. The photographer Diefenbach says that although the products 
in these packages are not as fresh and delicious as those in Moldo-
via, this is the only way for the parents to show their love for their 
children.” Ludmilla who have worked in six different jobs as a cle-
aning lady had to live seperately from her son Slawek for a period 
of seven years because she was abroad as an illegal worker. Many 
parents can not go to their homeland to take their children beca-
use they do not have legal documents to submit to the authorities 
in the border. Ludmilla who has a residence permit today could 
brought her son to Italy after a long period of seperation. Aljona 
and Vanja work in a water melon field in order to earn Money 
and look after their children. They call their children by phone 
everyday. They can’t work when it rains and in that case they can’t 
even earn their daily wage of which amount is already low. 

empAtiye dAvet INVITATION TO EMPHATY
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genç aydın

BURCU KALYON artık
TV’de Reklam Müdürü

Young graduate of Aydın University: Burcu KALYON 
Advertisement Manager in TV

AYDIN Üniversiteme SELAMLAR…
12 yıl boyunca güzellik uzmanlığı yaptıktan sonra sektör de-
ğiştirmeye karar verdim ve üniversite sınavları sonucunda İs-
tanbul Aydın Üniversitesi ABMYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
bölümünde kendimi buldum. Üniversiteye başladığım dö-
nemde diğer arkadaşlardan en az 4 yaş büyüktüm. İlk zaman-
lar çok zor gelse de zamanla bu duruma alıştım.  Birbirinden 
değerli hocalarımla birlikte dolu dolu 2 yıl geçirdim. Burada 
sizlere yazmaya kalksam sayfalar sürer…  Ne yalan söyleyeyim 
“okul hiç bitmeseydi” dediğim zamanlarım hala var.

Greetings to Aydın University…
After having worked as a cosmetologist I decided to change my se-
ctor and after the university entrance exams I have enrolled in the 
department of public relations and publicity of ABMYO School 
of İstanbul Aydın University. I was at leasr 4 years older than 
my schoolmates. I have got used to that situation although it was 
rather difficult to adapt myself to it at the beginning. I spent two 
fully productive years with my teachers who were all very estimab-
le in their respective branches. It would take pages if I had to tell 
you about all my experiences in the school here… There were even 
times when I had thought “What if the school has never ended”. 

Burcu KALYON
İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Mezunu

Graduate of the IAU ABMYO
Department of Public Relations and Publicity
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İlk zamanlarda okuduğum bölüm çok kapsamlı olduğu için 
(reklam, pazarlama, halkla ilişkiler…) mezun olunca hangisini 
yapacağım diye bir telaşa kapılmamak elde değildi. Ancak sağ 
olsunlar hocalarımın beni, yatkın olduğum tarafa yönlendir-
meleri ile şu anki konuma gelmiş ve bir ulusal TV kanalında 
Reklam Müdürü olmuş durumdayım. 

Sizlere benden bir tavsiye sakın şunu demeyin;  “bu dersi al-
mam, benim ne işime yarayacak?” Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümünde okuduğum süre boyunca gördüğüm tüm dersleri 
iş hayatıma yansıttım ve hepsi tek tek karşıma çıktı… 3 yıldır 
(okulumun son döneminde benim için çok değerli bir hoca-
mın referansıyla bu işe başladım) ulusal bir TV kanalında gö-
rev alıyorum. İlk olarak sosyal medya ve program grafikleriyle 
başladım. Sosyal medyada içerik hazırlama ve program grafik-
leri zaten bazılarınızın şu an aldığı eğitim. Arada takıldığım 
konular oldu telefonla hocalarıma rahatlıkla danıştım. Sonrası 
zaten teorileri pratiğe dökmekten ibaret. Bir yıl geçmeden bir 
program teklifini yönetime sundum. Tabi sunarken program 
için hazırladığım teklif dosyası okulda gördüklerimin bir bü-
tünü halindeydi, dosya benim için önemliydi çünkü işin so-
nunda kabul edilmemekte vardı. Nitekim öyle olmadı ve 80 
bölüme yakın bir programın hem yapımcısı hem de sunucusu 
oldum. Ardından Sponsorluk görüşmelerine başladım, reklam 
teklif dosyaları da arkasından geldi. İlk yaptığım dosyaları, su-
numları, yazıları hep okuldaki ders notlarımdan faydalanarak 
hazırladım. Ders notlarınızı sakın atmayın! Zamanı gelince 
çok işe yarıyor. Teorinin sürekli uygulamayla buluştuğu ders-
lerimiz, hocalarımızın yönlendirmeleriyle hayata geçirilecek 
derecede gerçekçi olarak hazırladığımız projelerimiz bir gün 
iş yaşamında gerçekten de “gerçek” olarak karşımıza çıkıyor.

At the beginning it was really impossible to worry about which 
branch I would choose to work since the department I studied at 
had a very comprehensive syllabus (including such branches as ad-
vertisement, marketing and public relations… ). However thanks 
to the directions given by my teachers for the branch for which I 
have aptitude I have been able to attain my present position and 
become the advertising manager of a national TV channel. 

I recommend you not to think this way: “What benefit would I get 
if I attended that course?”. I concretely implemented all the cour-
ses, which I had attended in the department of public relations 
and publicity, in my business life and I confronted with the con-
tent of each of those courses one by one in my business life. I have 
been working in a national TV channel for three years thanks to 
the reference I had got from a very estimable teacher at my school. 
At the beginning of my TV career, I first began preparing social 
media contents and program graphics. Preparation of social media 
contents and program graphics is already a topic for which educa-
tion is provided in our school. When a definite problem had stuck 
in my mind I easily consulted my teachers. Then the whole thing 
consists in putting what has been theoretically learned into prac-
tice. I presented a proposal for a program before I have completed 
my first year in the channel. The proposal file that I had prepared 
for that program had reflected what I had learned at school. The 
file was important for me because there was also the possibility to 
be rejected. But my proposal has been accepted and I became both 
the producer and presenter of approximately 80 pieces of prog-
rams. Following that I began contacts for obtaining a sponspors-
hip and this was followed by the files for advertisement proposals. 
I always prepared my first files and presentations by making uses 
of my lecture notes at school. Do never throw your lecture notes 
away! They may be very useful in the future. Our courses where 
theory had always met with practice and the projects which we 
had prepared as realistic as to be prctically suitable for putting into 
practice confronts us as something “real” in our professional life.

I recommend the students not to memorize what is told in the 
courses theoretically. Please believe that memorization does not 
bring in anything. What is important is to listen to and com-
prehend the concrete examples of the theoretical explanation very 
good, prepare your projects and home-works. They would stick in 
your mind much more than the memorized lecture notes. As our 
teacher Mrs. Gonca has always repeated: “You would forget what 
you read in and memorize from your books in a very short time 
but you would never forget your Projects and home-works which 
are implementation oriented.” You notice how correct this state-
ment is in your business life when you say “I had done something 
similar to this one at school”. I may say this as a person who had 
noted down what his teachers had told in the courses, asked them 
again the points which he couldn’t have understood and passed 
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Öğrencilere tavsiyem, oturup harıl harıl çalışıp dersleri ezber-
lemeyin, inanın ki ezberlemekle olmuyor. Yeter ki o dersi, ör-
neklerini iyi dinleyin,  proje ve ödevlerinizi yapın aklınızda 
ezber notlardan daha çok kalacaktır. Gonca Hocamızın hep 
tekrarladığı gibi  “Kitaplardan okuyup ezberlediklerinizi kısa 
zamanda içinde unutursunuz ancak yaptığınız uygulamaya 
dönük proje ve ödevlerinizi asla unutmazsınız.” Bu sözün ge-
çerliliğini iş hayatında uygulama yaptığınızda “Biz bunun ben-
zerini okulda da yapmıştık” dediğinizde görüyorsunuz. Sade-
ce derste hocaların anlattıklarını not alarak, anlamadıklarımı 
tekrar danışarak tüm sınavlardan geçmiş, ödevlerini yapmış, 
sorunsuz mezun olmuş, 2. Yılın sonunda çalıştığım TV kana-
lının reklam müdürü olmuş biri olarak bunları söyleyebilirim. 
Hala bir reklam görüşmesine giderken konuya uzaksam, ya 
eski ders notlarıma bakarım ya da hocalarımdan birini ararım. 
Tüm hocalarıma da sonsuz teşekkür borçluyum, okul bitmesi-
ne rağmen bana emekleri sonsuzdur. 

Her iş yerinde olduğu gibi, arada sorunlar oluyor strese giriyo-
ruz ya da aşırı yoğun bir hafta geçiriyoruz… Böyle dönemlerde 
Aydın Üniversitesi’nin bahçesinde hocalarımdan biriyle karşı-
lıklı kahve içmek, onlara danışmak, dertleşmek tüm iş stresini 
unutturuyor bana. İletişim bölümü olunca durum daha bir 
güzel oluyor. Kısacası Bölüm Hocalarımın yaşam koçluğu hala 
devam ediyor.

Mezun olalı 3 yıl oldu ama hala finaller için beni arayan öğ-
renciler var. Ders notlarım ya da ödev örneklerim için… Bana 
gerek yok, Aydın Üniversitesi’nde okuyorsunuz arkadaşlar 
eğitmenleriniz hepsine bedel… Yeter ki başarmak içinizden 
gelsin.!

İyi ki o üniversitemde, ABMYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü’nde okumuş ve oradaki değerli hocalardan eğitim 
almışım diyorum.  Siz nasıl davranırsanız karşınızda ki in-
sanlarda size öyle davranır. Her zaman ilgili, çalışmayı seven, 
hocalarından bir şeyler kapmak için can atan bir öğrenciydim. 
Bunu fark eden hocalarım da bilgi, tecrübe, referans konusun-
da bana oldukça cömert davranarak başarılı bir kariyere giden 
yolda önümü açıp, her konuda sonsuz destek verdiler. 

Öncelikle Öğr. Gör. Babürhan CÖRÜT olmak üzere, Öğr. 
Gör. Gonca YILDIRIM, Öğr. Gör. İbrahim YOĞURTÇU, 
Öğr. Gör. Evrim KARAFES ve Öğr. Gör. Emrah TUNER 
Hocalarıma, adlarını yazamadığım tüm hocalarıma sonsuz te-
şekkürler.

TÜM AYDIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMCİLERİNE VE 
ÖĞRENCİLERİNE BAŞARILAR.
Saygı ve Sevgilerimle…

all his exams in this way, became graduated from his department 
without any problems and became the advertisement manager of 
the TV channel in which he had worked. I may say that I still 
have a look at my previous lecture notes or ask the advise of one 
of my teachers before I make a talk about advertisement, if I feel 
that I am not very knowledgeable about the subject. I am indeb-
ted thanks to all my teachers and must confess that the efforts they 
have made for my development are endless.

As in all workplaces there are also some problems in my workpla-
ce and we suffer stress or spend a very intensive and challenging 
week… During those periods of time I am relieved and forget 
all my stress by drinking a cup of tea with my former teachers in 
the garden of İstanbul Aydın University, consulting them about 
various issues and having a heart-to-heart talk with them. This 
interaction is even the more saisfying when it is in the communi-
cation department. In short my teachers are still continuing to act 
as my life coach. 

It has been three years since I have been graduated but there are 
still students who call me for taking my lecture notes or examples 
of home-works for the purpose of making use of them in the final 
exams… You do not need me friends, you study in Aydın univer-
sity. Your instructors are worth everything… What you only need 
is to have the urge to achieve success! 

I said to myself “How lucky I am that I have studied in the de-
partment of Public Relations and Publicity of ABMYO school 
of my university and have been educated by estimable educators 
there. You will be treated by people across you just in the same way 
as you treat them. I have always been a student who was always 
interested in his lessons, hardworking and was dying for learning 
something from his teachers and they, on the other hand, have no-
ticed this attitude of mine and behaved very generous in forwar-
ding their knowledge and experience to me and giving reference 
for me in my professional life, and paved the way for me towards 
a successful career and extended me support in all respects. 

On this occasion I would like to express my endless thanks to my 
instructors Gonca YILDIRIM, İbrahim YOĞURTÇU, Evrim 
KARAFES and Emrah TUNER and particularly Babürhan CÖ-
RÜT as well as to other instructors. 

I WISH SUCCESS TO ALL THE EDUCATORS AND 
STUDENTS OF ISTANBUL AYDIN UNİVERSİTY 

With love and best regards…
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ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY 
CONTINUES TO DEVELOPE ITS WORK STRATEGIES

İstanbul Aydın Üniversitesi

Geliştirmeye Devam Ediyor
Çalışma Stratejilerini

CEDS Paris 1899 yılında Sosyolojinin babası olarak bi-
linen Emile Durkheim’in kurduğu çok üst düzey diplo-
mat, bürokrat ve çok başarılı Master öğrencilerine Dip-
lomasi ve Strateji konusunda Yüksek Lisans ve Doktora 
eğitimi veren Fransa’nın en prestijli yükseköğrenim ku-
rumlarından biridir. İstanbul Aydın Üniversitesi olarak 
CEDS Paris karşılıklı imzaladıkları işbirliği sayesinde 
bu sene yürürlüğe girecek ve çift diploma olanağı sağla-
yacak olan  “PhD in International Relations and Diplo-
macy” doktora eğitimi verilecektir. Bunun dışında ortak 
Yüksek Lisans programları, seminerler ve konferanslar 
düzenlenecektir.

CEDS Paris / Centre d’Etudes 
Diplomatiques et Stratégiques / Paris 
Üniversitesi 
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CEDS Paris is one of the most prestigious higher education institutions of France which has been founded by Emile Durkheim, who is known 
as the founder of modern sociology, in 1899, and offers post-graduate and doctorate education on diplomacy and strategy to high-level diplo-
mats, bureaucrats and very successful master students. Within the framework of the cooperation agreement signed between CEDS Paris and 
Istanbul Aydın University, doctorate education shall be offered with the title “Ph in international relations and diplomacy” with entitlement 
to two diplomas beginning from this year. Besides that, joint post-graduate programs, seminars abd conferences shall be organized. 

French War Academies, which have been founded in the year 1751, have brought up top level statesmen like the empire Napoleon Bonapar-
te and General de Gaulle. Negotiations for cooperation between French war academies and Istanbul Aydın University for developing joint 
education programs within the scope of post-graduate and certificate programs in the field of strategy and diplomacy and for organizing the 
“intensive” certificate program, which is organized by French War Academies for top level military staff, diiplomats and bureaucrats, in Is-
tanbul Aydın University this summer.

CEDS Paris/ Centre d’Etudes Diplomatiques et Strategiques / Paris University

French War Academies

Fransa Harp Akademileri 1751 yılında kurulmuştur, başta imparator  
Napoleon Bonaparte olmak üzere General Charles De Gaulle gibi çok 
üst düzey Devlet Adamı yetiştirmiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi ile 
yapılan görüşme sonucunda strateji ve diplomasi alanlarında yüksek 
lisans ve sertifika programları çerçevesinde ortak eğitim programları 
oluşturmak ve Fransa Harp Akademileri’nin düzenlediği üst düzey as-
ker, diplomat ve bürokratlara yönelik “intensive” sertifika programını 
bu yaz İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde yapılması konusunda 
işbirliği görüşmeleri yapılmıştır.

Fransa Harp Akademileri



62

Paris Sorbonne Üniversitesi 1257 yılında kurulmuş olan dün-
yanın en prestijli üniversitelerindendir. İstanbul Aydın Üni-
versitesi Batı (Garbiyat) Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 
birlikte ortak araştırma projeleri geliştirecek, Erasmus progra-
mı çerçevesinde karşılıklı öğretim görevlisi ve öğrenci değişimi 
yapılacak, ortak konferans, sempozyum düzenleyecektir. Bu-
nun dışında İstanbul Aydın Üniversitesi ve Sorbonne Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler, İletişim ve Eğitim Fakülteleri ile ortak 
diploma programları oluşturacaktır.

Paris Sorbonne Üniversitesi

Paris Sorbonne University is one of the most prestigious Universi-
ties of the world which has been founded in the year 1257. This 
university shall develope joint research projects with the applicati-
on and research center for studies on the western world, exchange 
academic staff and students with Istanbul Aydın University wit-
hin the framework of the Erasmus program and these two uni-
versities shall organize joint conferences and symposiums. Besides 
Istanbul Aydın University and the faculties of social sciences, com-
munication and education of Sorbonne University shall develope 
joint diploma programs.

Paris Sorbonne University 

İsviçre Lozan Üniversitesi 1537 yılında kurulmuştur. Dünya 
üniversiteleri sıralamasında dünyanın en başarılı üniversitele-
ri arasında en üst sıralardadır. İstanbul Aydın Üniversitesi ve 
Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak karşılıklı işbirliği 
anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde İstanbul 
Aydın Üniversitesi Batı (Garbiyat) Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ile ortak konferanslar, sempozyumlar ve araştırma 
projeleri yapılacaktır. Bunun dışında Uluslararası Hukuk ve 
Avrupa Ticaret Hukuku konularında Yaz Okulu ve ortak Mas-
ter programları yapılacaktır. 

Lozan Üniversitesi

Lausanne University in Switzerland has been founded in 1537. 
It is one of the universities which are at the top of the ranking of 
the most successful world universities. Istanbul Aydın University 
and Law Faculty of Lausanne University have signed a mutual 
cooperation agreement. Joint conferences, symposiums and resear-
ch projects shall be organized in cooperation with the application 
and research center for studies on the western world of Istanbul 
Aydın University within the framework of this agreement. Besides 
summer school shall be organized and joint master programs shall 
be developed about international law and the european commer-
cial law.

Lausanne University
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MONSANTO AND GLOBAL DOMINATION ON FOOD SECTOR
MONSANTO AND GATES FOUNDATIONS ENCOURAGE GENETICALLY MODIFIED CROPS

MONSANTO VE GATES VAKFI, GENETİğİ DEğİşTİRİLMİş 
EKİNLERİ TEşVİK EDİYOR

MonSanto ve  
KüreSel Gıda HaKiMiyeti

Ellen Brown*

Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, 1970’li yıllarda şöy-
le söylemişti: “Petrolü kontrol et, ulusları kontrol edersin. Gıdayı 
kontrol et, halkı kontrol edersin.” Küresel çapta gıda kontrolü, 
sadece birkaç ulus-ötesi şirket tarafından dağıtımı yapılan ge-
netiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) ile tohum çeşitliliğini 
azaltmak suretiyle, neredeyse sağlandı. Ancak, bu gündem, sağ-
lığımız açısından oldukça ciddi bir maliyet doğurmak suretiyle 
uygulamaya geçirildi. Eğer Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) kabul 
edilirse, sadece gıdamız değil, sağlığımız, çevremiz, mali sistemi-
miz üzerindeki denetim de ulus-ötesi işletmelerin eline geçecek. 

Glifosat-temelli bitki öldürücüler, artık dünyada en çok kullanılan herbisit haline gelmiştir. Glifosat, yeni gelişmeye 
başlayan biyoteknoloji endüstrisinin başlıca iş alanı olan GDO’ların temel ortağıdır. Glifosat, istenmeyen bitkileri 
doğrudan öldürmek suretiyle değil, ancak kritik besin maddelerine erişimlerini bloke etmek suretiyle her şeyi ayırt 

etmeksizin yok eden “geniş spektrumlu bir bitki öldürücüdür.”

American foreign minister Henry Kissinger had said the following in 
the 1970’s: If you control oil, you can control the nations, if you control 
the foodstuff, you can control people.” The global control of the foodstuff 
has almost been achieved by decreasing the diversity of seeds by means 
of the genetically modified organisms (GDO’s) which are distributed 
by only a few supra-national companies. However this agenda has been 
put into practice by causing a cost which is quite serious in terms of our 
health. If the Trans-pacific partnership (TPP) is accepted the control 
not only over our foodstuff but also our health, environment and fiscal 
system shall be seized by the supra-national enterprises. 

Glyphosate based herbicides have become the most commonly used herbicides in the world. Glyphosate is the main partner 
of the GDO’s which is the main field of business of the biotechnology industry that has newly begun to develope. 

Glyphosate is a substance with a wide spectrum which removes the unwanted herbs not by killing them directly but by 
blocking their access to the critical food substances without any discrimination.
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IF PROFITABILITY 
GETS AHEAD 

OF PEOPLE 

Genetik mühendislik, dünyanın 
gıda tedarikinin bağımlı olduğu 
tohumlar üzerinde mülkiyet deneti-
mini mümkün hale getirdi. “Terminatör” 
genleri, steril tohumlar üretimini mümkün 
kıldı; bunun için de tohumlarda sterilliği teşvik 
eden “Hain” (Traitor) isimli bir sentetik kimyasal 
katalizör kullandılar. Dolayısıyla çiftçiler her yıl pa-
tent sahiplerinden tohum almak zorunda kalıyorlar. 
Bu maliyetleri karşılamak için gıda fiyatları artırıldı; 
ancak verilen zarar, bizim ceplerimize yansıyandan 
çok daha yüksek.

Acres USA’nın bitli patoloğu ve Purdue Üniversi-
tesi’nde emeritüs profesör Don Huber ile yapmış 
olduğu bir söyleyişe göre, bugün dünyada üreti-
len genetiği değiştirilmiş mahsullerin tümünde 
iki adet değiştirilmiş unsur var: birisi, bitkilere 
karşı direnç, diğeri ise glifosat-temelli (bitkileri 
öldüren kimyasallar) bitki öldürücülere karşı 
duyarsızlık. Monsanto’nun aynı isimli çok satan 
ürününden sonra Roundup olarak adlandırılan 
glifosat, ona karşı dirençli olan genetiği değişti-
rilmiş bitkiler dışında her şeyi zehirliyor. 

KARLILIK,
HALKLARIN
ÖNÜNE
GEÇERSE

Genetic engineering has made it possible to 
supervise the ownership of the seeds on which 

the foodstuff supply in the world is dependent. 
The so-called “terminator” genes has made the pro-

duction of sterile seeds possible. For that purpose a 
synthetic chemical catalyzer named “traitor”, which 

encourages sterility of the seeds, has been used. And for 
that reason the growers are forced to buy seeds from the pa-

tent owners every year. Foodstuff prices have been increased 
in order to cover those expenses; however the loss and damage 

that has been caused is much higher than the one that is reflec-
ted in our pockets. 

According to an interview made by Acres USA with the plant 
pathologist and emeritus professor from Purdue University, 
Don Huber, there are two types of modified elements in all the 
genetically modified crops which are produced in the world; 
one of them is resistance against plants, the other is insensi-
tivity towards the glyphosate based (chemicals that klll the 
plants) herbicides. Following the product of Monsanto with 
the same name which had been sold in huge amounts, the 
glyphosate named “Roundup” poisons everything other than 
the genetically modified plants which are resistant against it. 
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Glifosat-temelli bitki öldürücüler, artık dünyada en çok kulla-
nılan herbisit haline gelmiştir. Glifosat, yeni gelişmeye başla-
yan biyoteknoloji endüstrisinin başlıca iş alanı olan GDO’la-
rın temel ortağıdır. Glifosat, istenmeyen bitkileri doğrudan 
öldürmek suretiyle değil, ancak kritik besin maddelerine eri-
şimlerini bloke etmek suretiyle her şeyi ayırt etmeksizin yok 
eden “geniş spektrumlu” bir bitki öldürücüdür.

Gizlice zarar veren çalışma biçiminden dolayı, tahrip edici er-
ken dönem dioksin-temelli herbisitlerin “tehlikesiz” ikamesi 
olarak satılmaktadır. Ancak, deneysel veriler şunu göstermiştir 
ki, glifosat ve onu içeren GDO’lu ürünler, sağlığa ciddi tehli-
keler doğurmaktadır. Glifosatı daha etkili hale getirmek için 
kullanılan “tesirsiz” bileşenlerin zehirliliği ise, bu riske ilave 
olmaktadır. Araştırmacıların bulgularına göre; örneğin yüzey 
etkin madde POEA, insan hücrelerini –özellikle de embriyon, 
plasenta ve göbek bağı hücrelerini öldürmektedir. Ancak, söz 
konusu riskler, görmezden gelinmektedir. GDO’lu gıdaların 
ve glifosat herbisitlerin yaygın kullanımı, Amerika’nın sağlık 
harcamalarına ortalama bir gelişmiş ülkede kişi başına düşen 
oranın iki katından fazlasını harcamasının, ancak buna rağ-
men dünyanın en sağlıklı nüfuslarının düzeyine bir türlü ula-
şamamasının ortaya koyduğu anormal durumu açıklamaya 
yardımcı olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, Amerika Birleşik 
Devletleri’ni genel sağlık alanında 17 gelişmiş ülkenin SO-
NUNCUSU ilan etmiştir.

Amerika’daki süpermarketlerdeki gıdaların %60-70 kadarı, 
artık genetik olarak değiştirilmiştir. Buna karşın, en az 26 di-
ğer ülkede –İsviçre, Avustralya, Avusturya, Çin, Hindistan, 
Fransa, Almanya, Macaristan, Lüksemburg, Yunanistan, Bul-
garistan, Polonya, İtalya, Meksika ve Rusya- GDO’lar ya ta-
mamen ya da kısmen yasaklanmıştır. GDO’lar üzerinde ciddi 
kısıtlamalar, yaklaşık 60 başka ülkede mevcuttur. GDO’lar ve 
glifosat kullanımı üzerine getirilecek bir yasak; Amerikalıların 
sağlığını iyileştirme yolunda önemli bir adım olabilir. Ancak, 
Obama Yönetimi’nin Hızlı Yol statüsü öngördüğü bir küresel 
ticaret anlaşması olan Trans-Pasifik Ortaklığı, sağlık alanındaki 
krizlere sebep-odaklı bir yaklaşım getirilmesini engelleyecektir. 

Glyphosate based herbicides have now become the most commonly 
used herbicides in the world. Glyphosate is the main partner of 
the “GDO”s which is the main field of business of the newly de-
veloping biotechnological industry. Glyphosate is herbicide with a 
wide spectrum which removes the unwanted plants not by killing 
them directly but by blocking their access to the critical food subs-
tances without any discrimination. 

Due to its modus operandi which does harm secretly, glyphosate is 
sold as a non-hazardous substitution of the destructive early sta-
ge dioxin based herbicides. However the experimental data have 
shown that glyphosate and GDO containing products which con-
tain glyphosate bring about serious health risks. The poisonousness 
of the ineffective components which are used to make glyphosate 
more effective is added on to that risk. According to the findings 
obtained by the researchers, for example POEA, the active subs-
tance on the surface, kills human cells and especially the cells of 
the embryo, placenta and umbilical cord. However those risks are 
ignored. The widespread use of glyphosate containing GDO’s and 
glyphosate herbicites helps explain the abnormal fact that America 
couldn’t have attained the level of the most healthy societies in the 
world despite the amount of healthcare expenditures in USA is 
twofold the amount spent in an average developed country. World 
Health Organization has proclaimed that America ranks the last 
among 17 developed countries in terms of the general health.

60 to 70 % of the foodstuff in the supermarkets in America are 
genetically modified products. Against this, GDO’s have been eit-
her wholly or partly prohibited in 26 other countries including 
Switzerland, Australia, Austria, China, India, France, Germany, 
Hungary, Luxembourg, Greece, Bulgaria, Poland, Italy, Mexica 
and Russia. Severe prohibitions on GDO’s have also been intro-
duced in 60 other countries. A ban on the use of GDO’s and glyp-
hosate may be an important step taken for the improvement of the 
health of Americans. However Trans-Pacific Partnership which 
is a global trade agreement for which the Obama administration 
has envisaged speedy way status shall prevent a cause-focused app-
roach to be adopted for the crisis in the field of health. 
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ROUNDUP’IN
SİNSİ ETKİLERİ

INSIDIOUS EFFECTS OF 
ROUNDUP

Roundup’a dirençli mahsuller, glifosat tarafından öldürülmek-
ten kurtulmaktadır; ancak bu glifosatın dokularının içine nüfuz 
etmesini önleyememektedir. Herbisit-dirençli mahsuller, diğer 
mahsullerle kıyaslandığında çok daha yüksek herbisit düzeyle-
rine sahiptir. Aslında, birçok ülke, yasal olarak izin verilen dü-
zeylerini -50 kata kadar- artırmak zorunda kalmışlar; böylelikle 
GDO mahsullerinin piyasaya sürülmesine uyum sağlamışlardır. 
Avrupa Birliği’nde, gıdalardaki kalıntılar, eğer Monsanto’nun 
yeni bir önerisi kabul edilirse, 100 ila 150 kat artırılacaktır. 
Öte yandan, herbisit-dirençli “süper yabani otlar”, kimyasalla-
ra uyum sağlamışlardır; bu da bitkileri öldürmek için çok daha 
toksik dozlar ve yeni toksik kimyasallar gerektirmektedir. İnsan 
enzimleri, tıpkı bitki enzimleri gibi glifosattan etkilenmektedir: 
kimyasallar, magnezyum ve diğer temel minerallerin emilimini 
engellemektedir. Söz konusu mineraller olmadığında, gıdaları-
mızı metabolizmamıza uygun bir şekilde alamayız. Bu durum 
da ABD’de obezitenin bir salgın şeklinde giderek daha da yay-
gınlaşmasını açıklamaktadır. İnsanlar yemek yerler ve gıdaların-
da mevcut olmayan maddeleri alma girişimiyle yerler. 

Samsell ve Seneff isimli araştırmacıların “Biosemiotic Entropy: 
Disorder, Disease, and Mortality” (Biyosemiyotik Düzensizlik: 
Bozukluk, Hastalık ve Ölüm Oranı” (Nisan 2013) adlı çalışma-
larında şu tespitlere yer verilmektedir: “Glifosatın P450 kitok-
rom enzimlerini (CYP) durdurması, memelilere yönelik toksisi-
tenin genellikle gözden kaçırılan bir unsurudur. CYP enzimleri, 
biyolojide kilit roller oynarlar. Vücut üzerindeki olumsuz etki, 
sinsidir ve zaman içerisinde kendisini yavaş yavaş gösterir; keza 
iltihaplanma, vücuttaki hücre sistemlerine zarar verir. Bunun so-
nucunda Batılı beslenme biçimleriyle bağlantılı birçok hastalık 
ve koşullar ortaya çıkar: gastrointestinal bozukluklar, obezite, 
diyabet, kalp hastalıkları, depresyon, otizm, kısırlık, kanser ve 
Alzheimer hastalığı.”  

Glifosat kullanımıyla bağlantılı olarak 40’ın üzerinde hastalık 
bulunmaktadır ve daha birçok yeni hastalık da ortaya çıkmak-
tadır. 2013 yılı Eylül ayında, Arjantin’deki Ulusal Rio Cuarto 
Üniversitesi tarafından yayımlanan bir araştırma bulgusuna 
göre; glifosat, en kanserojen maddelerden biri olan aflatoksin 
B1 üreten mantarların büyümesini güçlendirmektedir. Arjantin 
Chaco’dan bir doktor Associated Press’e şöyle bir demeç vermiş-
tir: “Oldukça sağlıklı bir nüfus iken, yüksek kanser oranları, do-
ğum bozuklukları ve daha önce çok nadir görülen hastalıkların 
yaşandığı bir topluma dönüştük. Mantarların artışı, Amerika’da 
mısır mahsullerinde de ciddi bir artışa sebep oldu.”

Crops which are resistant against Roundup get rid of being klled 
by glyphosate. However that can not prevent glyphosate to penet-
rate into their tissues. Herbicide resistant crops have much higher 
herbicide levels compared to other crops. In deed many countries 
have been forced to increase the legally permitted levels to up to 
50 times and adapted themselves to the requirement of placing 
GDO containing crops on the market. The residual substances on 
the foodstuff shall be 100 to 150 times in the European Union if 
the proposal made by Monsanto is accepted. On the other hand, 
herbicide –resistant super weeds have adapted themselves to che-
micals and this leads to the necessity of developing much higher 
toxic doses and new toxic chemicals for killing the harmful plants. 
Human enzymes are influenced by glyphosate just like plant en-
zymes: chemicals prevent the absorbtion of magnezium and other 
basic minerals. We can not take in our food in a manner compa-
tible with our metabolism if those minerals are not available. This 
reality accounts for the fact that obesity is increasingly becoming 
widespread in USA like a epidemic. People eat their food with the 
intention to take in the substances which are not available in the 
food that they eat.

The following evaluations appear in the work titled “Biosemiotic 
Entropy: Disorder, Disease, and Mortality”(April 2013) written 
by the Researchers named Samsell and Seneff: “Interception of 
P450 kitokrom enzymes (CYP) by glyphosate is a factor of the 
toxicity directed at the mammals, which is s generally ignored. 
CYP enzymes play key roles in biology. The negative effect of glyp-
hosate on the body is insidious and shows itself slowly within the 
course of time; likewise inflammation damages the cell systems in 
the body. As a result of this many diseaases and health conditions 
arise which are associated with the western type of nutrition like 
gastrointestinal disorders, obesity, diabetes, heart diseases, depres-
sion, autism, sterility, cancer and Alzheimer.”

There are more than 40 diseases and even many more new diseases 
emerge associated with the use of glyphosate. According to a rese-
arch finding published by the National Rio Cuarto university in 
Argentina in September, 2013 glyphosate strengthens the growth 
of the fungi which produces alphatoxin B1, which is one of the 
most cancirogen substances. A doctor from Chao in Argentina has 
said the following to Associated Press: “We have been transformed 
into a society which had a quite healthy population once upon 
a time, had but now has to cope with the high rates of cancer, 
birth anomalities and diseases which were rarely seen before. The 
increase of fungi has also led to a serious increase in the corn crops 
of America. 
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Bu olumsuz bulgular ışığında, niçin Washington ve Avrupa 
Komisyonu glifosatı güvenli olarak görmeye ve desteklemeye 
devam ediyor? Eleştiriler, belirsiz yönetmeliklere, kurumsal 
lobi odaklarının yoğun etkisine ve insanların sağlığını koru-
maktansa güç ve kontrolle daha ilgili olan bir siyasi günde-
me dikkat çekiyorlar. 2007 yılında yayımlanan ve hayli ses 
getiren “İmhanın Tohumları: Genetik Manipülasyonun Gizli 
Gündemi”’nde, William Engdahl, küresel gıda denetimi ve 
nüfus azaltımının Amerika’nın Rockefeller’in koruması altın-
daki Henry Kissinger döneminde stratejik politikasına dönüş-
tüğünü belirtmektedir. 

Petrol jeopolitikasının yanı sıra, bunlar, Amerika’nın küresel 
gücünün ve kalkınmakta olan dünyadan Amerika’nın sürekli 
olarak ucuz hammaddeye erişiminin önündeki tehditler karşı-
sında yeni bir “çözüm” idi. Bu gündemle paralel olarak, hükü-
met, biyo-teknoloji alanındaki tarım endüstrisi yararına aşırı 
bir partizanlık gösterdi; endüstrinin kendi politikalarını “gö-
nüllü” olarak kendisinin belirlediği bir sistemden yana oldu. 
Biyolojik mühendislik ürünü olan gıdalar, herhangi bir özel 
teste gerek olmaksızın, “doğal gıda katkı maddeleri” olarak de-
ğerlendiriliyorlar. 

In the light of these negative findings, why does Washington and 
European Commission continue to accept glyphosate as a safe pro-
duct and support it? The critiques draw attention to the ambigious 
regulations, intensive influence of institutional lobbying activities 
and the political agenda which is more interested in having power 
and control rather than the protection of the health of people. In 
his book titled “The seeds of destruction: The secret agenda of gene-
tic manipulation” which has been published in the year 2007 and 
attracted a great attention, Wiliam England states that the global 
control of foodstuff and reduction of population has turned into 
the strategic policy of America during the period of Kissinger who 
was under the protection of Rockfeller.

Besides the jeopolitics of oil, this was a new solution against the 
new threats against the global power of America and its contini-
ous access to sources of raw material from the developing world. 
Parallel to that agenda the government has behaved in a quite 
partisan manner to the benefit of the agricultural industry in the 
field of biotechnology and adopted a system in which the industry 
was allowed to determine its policies voluntarily by itself. Foods-
tuff which are the products of biological engineering are evaluated 
as “natural food additives” without being subjected to any special 
tests. 

Glifosat, çevreye ciddi bir zarar vermektedir. 2012 yılında Ins-
titute of Science in Society tarafından yayımlanan bir rapora 
göre; “Tarım endüstrisi, glifosat ve glifosata dirençli mahsulle-
rin mahsul verimliliğini artıracağını, çiftçilerin karlılığını güç-
lendireceğini ve pestisit kullanımını azaltmak suretiyle çevreye 
katkı sağlayacağını iddia etmektedir. Aslında bunun tam tersi 
geçerlidir. Eldeki kanıtlar gösteriyor ki glifosat herbisitler ve 
glifosat-dirençli mahsullerin oldukça geniş çerçevede bozu-
cu etkileri vardır: glifosat-dirençli süper yaban otları, zehirli 
bitkiler (ve yeni haşaratlar), patojen mikroplar, azalan mahsul 
sağlığı ve verimlilik, böceklerden amfibi hayvanlara, büyükbaş 
hayvanlara dek hedef-dışı bir skalada birçok türe zarar veril-
mesi ve toprağın verimliliğinin azalması da bu çerçevede de-
ğerlendirilebilir.”

Glypphosate causes serious damage on the environment. According 
to a report published by Institute of Science in the year 2012: 
“Agricultural sector claims that glyphosate and crops resistant to 
glyphosate shall increase productivity and increase the profits of 
the growers and contribute to the protection of the environment by 
reducing the use of pesticides. In deed just the contrary is true. The 
evidences available show that glyphosate and glyphosate resistant 
crops have adverse effects in a quite wide scope: glyphosate resis-
tant super weeds, poisonous plants (and new insects), pathogen 
microbes, reduced crop health and efficiency, the damage caused 
on many species including insects, amphibic animals and cattle 
and the decrease of the productivity of earth may be cited within 
this framework”. 

SİYASET,BİLİMDEN 
ÜSTÜN GELİYOR

GLYPHOSATE POLITICS 
PREDOMINATES SCIENCE 
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Bu ve diğer araştırmacıların vardıkları çarpıcı sonuçlar, dünya 
çapında insanların Roundup’ın ve GDO’lu gıdaların tehlike-
leri hakkındaki farkındalıklarını artırırken, ulus-ötesi işletme-
ler ise, Trans-Pasifik Ortaklığı’nın hızlandırılması için Obama 
yönetimi ile canla başla çalışıyorlar. Söz konusu ticari anlaşma, 
iktidardaki hükümetleri, ulus-ötesi kurumların faaliyetlerini 
düzenlemekten mahrum kılacak. Müzakereler, Kongre’den 
gizli tutuldu; ancak kurumsal danışmanların bilgisi dahilin-
deydi. Bu danışmanların içinden 600 tanesine danışıldı ve bu 
kişiler tüm ayrıntıları biliyorlar. Nation of Change’den Barbara 
Chicherio’ya göre; “Trans Pasifik Ortaklığı (TPP), tarihte en 
büyük bölgesel Serbest Ticaret Anlaşması olma potansiyeline 
sahiptir.”

Amerika’nın baş tarım müzakerecisi, Monsan-to’nun eski lobi-
cilerinden İslam Siddique’tir. Eğer TPP onaylanırsa, ulus-ötesi 
işletmelere, kendi karlılıklarına engel oluşturduklarını düşün-
dükleri politikalar karşısında vergi mükelleflerinin telafi edil-
mesini istemek gibi daha önce eşi benzeri görülmemiş bir hak 
sunan, cezalandırıcı düzenlemeler getiriyor. “İlgili ülkelerin 
vatandaşlarının gıda güvenliği, yedikleri, yediklerinin yetiştiği 
yerler, gıdanın yetiştiği koşullar ve herbisit ile pestisit kullanı-
mı gibi konular üzerinde herhangi bir denetimleri olmamasını 
sağlamak üzere TPP’nin titizlikle düzenlenmesini sağlıyorlar.”

The striking conclusions to which this and other researchers have come have 
increased the awareness of people all over the world about the dangers posed 
by Roundup and other GDO containing foodstuff on one hand while the 
supra-national companies are making their best efforts together with Obama 
administration in order to speed up the Trans-Pacific Partnership. The said 
commercial agreement shall deprive the ruling governments of the possibility 
of regulating the activities of the supra-national corporations. The negotia-
tions on the agreement have been kept secret from the congress but the insti-
tutional advisors were already informed thereof. 600 of those advisors have 
been consulted and these persons know all the details. According to Barbara 
Chicherio from National Change “Trans-Pacific Partnership (TPP) has the 
potential of being the biggest regional free trade agreement in history.“

The chief agricultural negotiant of America is İslam Siddique, who is one 
of the former lobbyists of Monsan-to. If accepted TPP shall introduce regu-
lations which give unprecedented rights to supra-national enterprises like 
requesting the compensation of the tax payers against the policies which they 
think to constitute an obstacle against the profitability of their business. TPP 
introduces regulations according to which the related countries shall have 
no control and supervision mechanisms on issues such as the food security of 
their citizens, what they eat, the places where their food grow, the conditions 
under which the foodstuff grow and the use of herbicide and pesticide.

Institute for Responsible Technology yönetici direktörü Jeff-
rey M. Smith, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’nin politikasının, 
biyoteknoloji şirketlerine, gıdalarının güvenli olup olmadı-
ğını belirleme yetkisi veriyor. Verilerin sunulması ise, tama-
men gönüllülük esasına dayanıyor. Smith, şu sonuca varıyor: 
“Gıda güvenliği araştırmalarının kritik alanında, biyoteknoloji 
endüstrisinin herhangi bir hesap verebilirliği, standartları ve 
bağımsız bir değerlendirmesi bulunuyor. Bunun sonucunda; 
kötü bilim, bilim olarak kabul ediliyor.”

Nüfus azaltımının bu gündemin kasti bir boyutu olup olmadı-
ğından bağımsız olarak, GDO’ların ve glifosatın yaygın kulla-
nımı bu sonucu doğuruyor. Glifosatın endokrin-bozucu özel-
likleri, kısırlık, düşük yapma, doğum bozuklukları ve cinsel 
gelişimin durmasıyla bağlantılıdır. Rusların yaptığı deneylere 
göre, GDO’larla beslenen hayvanlar, üçüncü kuşaktan sonra 
kısırlaşıyorlar. Tarım arazilerindeki toprak da, bitki köklerinin 
topraktaki besinleri emmesine izin veren yararlı mikroorga-
nizmaların öldürülmesi sonucunda sistematik olarak tahrip 
oluyor. Gary Null’un ufuk açıcı belgeseli “Ölüm Tohumları: 
GDO’larla ilgili Yalanların Ortaya Çıkarılması”nda, Dr. Bruce 
Lipton şöyle bir uyarıda bulunuyordu: “Dünyayı, bu gezegen 
üzerindeki altıncı kitlesel imhaya doğru yönlendiriyoruz. İn-
sanların davranışları, yaşam döngüsünü bozuyor.” 

Director of Institute for Responsible Technology, Jeffrey M. Smith says that 
the policy of the American Food and Drug Administration authorizes the 
biotechnology companies to determine whether the food articles are secure or 
not and the submission of the related data is totally based on volunteering. 
Smith draws the following conclusion from the foregoing facts: “ There is no 
requirement of accountability for the biotechnology industry, standarts and 
independent assessment in terms of the research on food security. The result of 
this situation is that bad science is accepted as science.” 

İndependent from whether the reduction of population is an intentional part 
of that agenda, the use of GDO’s and glyphosate brings about that result. The 
endoctrine distorting properties of glyphosate are associated with such phe-
nomena as sterility, abortion, birth anomalities, and the cessation of sexual 
development. According to the experiments carried out by the Russians, ani-
mals which are fed by GDO’s are becoming sterile after the third generation. 
On the other hand the agricultural lands are systematically destructed as a 
result of the removal of the useful microorganisms which allow the roots of 
the plants to absorb the nutirent substances in the soil. In the stimulating 
documentary made by Gary Null and titled “Seeds of death: Revelation of 
the lies about GDO’s”, Dr. Bruce Upton makes the following warning: We 
are directing the world towards the sixth mass destruction on this planet. The 
behaviour of people distorts the life cycle.

TPP VE ULUSLARARASI 
KURUMSAL DENETİM 

TPP AND INTERNATIONAL 
INSTITUTIONAL CONTROL 
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Gıda güvenliği; uluslararası kurumsal denetimin bu 
süper silahı kapsamına girecek olan birçok hak ve ko-
rumadan sadece bir tanesi. Nisan 2013’te The Real 
News Network’te yayımlanan bir röportajda, Kevin 
Zeese, TPP’yi, “steroitler üzerinde NAFTA” ve “küre-
sel bir kurumsal darbe” olarak nitelendirmiş ve şöyle 
bir uyarıda bulunmuştu:“Neyi önemsediğinizden ba-
ğımsız olarak –ücretler, istihdam, doğanın korunması-, 
söz konusu mesele, her şeyi kötü etkileyecek.” 

“Eğer bir ülke, mali endüstrisini düzenlemeye çalışmak 
veya kamu çıkarlarını temsil edecek şekilde bir kamu 
bankası kurmak üzere bir adım atarsa, kendisine dava 
açılabilir.” 

There is in deed a much more se-
cure, reasonable and planet-friend-
ly way of nourishing the nations. While 
Mosanto and the American regulators force the American families to 
consume GDO containing crops, Russian families show to the whole 
world what may be done by applying permaculture methods in simple 
gardens. In the year 2011, 40 % of the foodstuff in Russia was grown 
in the hut gardens or pieces of land called dachas. Dacha gardens were 
providing the production of more than 80 % of the fruits and fleshy 
and crustless fruits, more than 66% of the vegetables, almost 80 % of 
potatos and almost 50% of the milk in the country – the big part of 
which were consumed in raw state - According to Vladimir Megre, the 
author of the best-seller series “Ringing Cedars”:

“What the russian gardeners exactly do was to show that they could 
feed the whole world – there was no need for GDO’s, industrial far-
mers or other technological lies and jives for securing sufficient food 
for everybody. One must keep in mind that there are only 110 days in 
which agricultural products may be grown in Russia - consequently the 
agricultural production of the American gardeners may be much more 
than that of their russian counterparts. However today the total area of 
the agricultural land in America is twofold of the area of the gardens 
in Russia and they don’t produce anything other than products for grass 
maintenance industry in the amount of billions of dollars. Only 0.6% 
of the total agricultural land in America has been allocated for organic 
agriculture. This must be spread to a wider area if we want to prevent 
the “sixth mass destruction”. However we must first of all warn our 
representatives to stop the so-called speedy way, cast a “no” vote against 
TPP and the gradual termintion of the use of glyphosate based herbi-
cides and GDO containing products all over the world. Our health, 
finance and environment are under peril (Globalresearch). 

Ulusları beslemenin daha güvenli, daha makul ve daha 
çok gezegen-dostu bir yolu var. Monsanto ve Amerika-
lı düzenleyiciler Amerikalı aileleri GDO’lu mahsuller 
tüketmeye zorlarken, Rus aileler basit bahçelerde per-
makültür yöntemleriyle neler yapılabileceğini dünyaya 
gösteriyorlar. 2011 yılında, Rusya’daki gıdaların %40’ı, 
dacha denilen kulübe bahçeleri veya arsa parsellerinde 
yetiştirilmekteydi. Dacha bahçeleri, ülkedeki meyve ve 
etli ve zarlı kabuksuz meyvelerin %80’inden fazlasının, 
sebzelerin %66’sından fazlasının, patateslerin neredeyse 
%80’inin ve ülkedeki sütün neredeyse %50’sinin –bü-
yük bölümü ham olarak tüketiliyordu- üretimini sağlı-
yordu. Çok satan Ringing Cedars (Çınlayan Sedirağaç-
ları) adlı serinin yazarı Vladimir Megre’ye göre: 

“Rus bahçıvanların tam olarak yaptıkları şey; bahçıvan-
ların dünyayı besleyebileceklerini göstermekti – her-
hangi bir şekilde GDO’lara, endüstriyel çiftçilere veya 
herkesin yeterince yiyeceğe sahip olmasını güvence altı-
na almak üzere diğer teknolojik yutturmacalara ihtiyaç 
yoktu. Şunu akıllarda tutmak gerekir ki; Rusya’da yıl-
da sadece 110 gün yetiştirme mevsimi var – dolayısıyla 
örneğin ABD’de bahçıvanların üretimi çok daha fazla 
olabilir. Bununla birlikte, bugün Amerika’daki arazilerin 
sahip olduğu alan, Rusya’daki bahçelerin iki katı kadar – 
ve milyarlarca dolarlık çim bakım endüstrisinden daha 
başka bir şey üretmiyor.” Amerika’da toplam tarımsal 
alanın sadece %0,6’lik bir bölümü, organik tarıma ay-
rılmış durumda. Bu bölgenin, eğer “altıncı kitlesel yok 
oluşu” önlemek istiyorsak, geniş bir alana yayılması ge-
rekiyor. Ancak, öncelikle, temsilcilerimizi, sözü edilen 
Hızlı Yol’u durdurmaları, TPP’ye hayır oyu kullanmaları 
ve dünya çapında glifosat-temelli herbisitler ve GDO’lu 
ürünlerin aşamalı bir şekilde sonlandırılmasını sağlama-
ları konusunda uyarmalıyız. Sağlığımız, finansmanımız 
ve çevremiz tehlikede. (Globalresearch)

DOĞAYA DÖNÜŞ İÇİN 
GEÇ SAYILMAZ

Food security is only one of the rights and protected items which shall 
enter into the scope of this super arm of the international institutinal 
supervision. In an interview published in the Real News Network in 
April 2013, Kevin Zeese has described TPP as “NAFTA on sterods” 
and a “global institutional blow” and made the following warning: 
“independent from the subject to which you attribute importance – 
wages, employment, protection of nature – the said problem shall 
influence everything badly.” “If a country takes a 
step in the direction of regulating its 
financial industry or founding a 
public bank for representing the 
public interests a lawsuit may 
be brought against it.” 

* Ellen Brown, bir avukat olup, aynı zamanda Kamu Bankacılık Enstitüsü’nün başkanı ve içlerinde “Web of Debt” (Borç Ağı) gibi çok satan kitaplar da olmak üzere 12 kitabın yazarıdır. Kendisinin yazdığı son kitap olan “In the Public 
Bank Solution” (Kamu Bankası Çözümünde), tarihsel ve küresel bağlamda başarılı kamu bankacılığı modellerini incelemektedir. Blog makaleleri, EllenBrown.com’da yayımlanmaktadır. 
Kaynak ve dipnotlar için bkz: http://www.globalresearch.ca/monsanto-the-tpp-and-global-food-dominance/5359491
* Ellen Brown is a lawyer and the head of the Public Banking Institute at the same time and is the author of 12 books including the best-seller “Web of Debt”. Her last book titled “in the Public Bank Solution” examines the successful models of public 
banking in the historical and global context. Blog articles are published in EllenBrown.com. 
For sources and footnotes see http://www.globalresearch.ca/monsanto-the-tpp-and-global-food-dominance/5359491 

IT IS NOT 
TOO LATE FOR 
RETURN TO 
NATURE
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Mazurka; çiftlerin halka oluşturarak gerçekleştir-
diği, kökeni Polonya’ya dayanan bir halk dansı 
türüdür. Ülkenin orta doğusunda ki bir bölge 
olan Bialowieza’da yaşayan Manzurlar adlı halk 
arasında ortaya çıkan Mazurka, ismini de bu-
radan almaktadır. 16. yüzyılda ortaya çıkıp şe-
killenmeye başlayan Mazurka kısa sürede bütün 
Orta Avrupa’ya yayılmıştır. Ortaya çıkışından 
kısa bir süre sonra popülerleşmiş ve Polonya sa-
rayınca benimsenmiştir. Fakat Mazurka, farklı 
sınıflar tarafından benimsense de esas olarak bir 
köylü dansı olarak kalmıştır. Zaman geçtikçe 
Mazurka daha geniş coğrafyalara ve kesimlere 
yayılmış Rusya ve Almanya’daki balo salonlarına 
gösterimler yapılmıştır.1830’lara gelindiğinde 
İngiltere ve Fransa’da da yaygınlaşmaya başladı.

Varsovienne basit bir mazurka adımından çiftler 
için geliştirilmiş bir 19. yüzyıl dansıdır. Kendi-
ne özgü ayak ve topuk vuruşlarıyla, geleneksel 
olarak gayda müziğinin eşliğinde oynanır. 3/4 
lük olan müziğinde vurgu, vals gibi birinci vu-
ruşu vurgulu birçok 3/4’lük türün tersine ikin-
ci vuruştadır. Doğaçlamaya çok elverişli olan 
mazurkada belirlenmiş figürler yoktur ve 50’yi 
aşkın değişik adım bulunur. Serbest tarzda yapı-
lan mazurkada sayısız figür vardır. Ana adımdan 
sonra, bir ayak yere vurulur ve topuk öbür aya-
ğa çarpılır. Figür değişikliği, holubieck denilen 
kendi çevresinde bir dönüşle vurgulanır.

Mazurka’nın oldukça geniş bir etki alanı olması 
ve bir klasik haline gelmesinin en büyük sebep-
lerinen biri Frederic Francois Chopin (5 Mart 
1810-17 Ekim 1849)’dir. Chopin ikisi tamam-
lanmamış 58 mazurka bestelemiştir. Chopin, 
tabii ki, mazurka formunu icat etmedi, mazurka 
formunu rafine etti. Onun mazurkaları, Polon-
ya’da ki yoksul çiftçilerin gündelik hayatındaki 
neşe, eğlence ve hüzünlerini anlatır…

Mazurka is a kind of folklore dance of polish origin 
which is played by pairs in the form of rings. Ma-
zurka dance which first appeared among the people 
called Manzurs who lived in Bialowieza which is a 
region in the east of the country takes its name from 
those people. Mazurka which first appeared and was 
shapened in the 16th country has spread all over Eu-
rope in a short time. It became popular after a short 
time following its first appearance and has been lo-
ved by the polish royal palace. However Mazurka 
has remained a pheasent dance despite having been 
adopted by different classes. Mazurka has spread over 
wider geographical regions and social segments within 
the course of time and mazurka shows were made in 
the ball rooms in Germany and Russia. This dance 
began to become widespread in England and France 
as well in the 1830’s. 

Varsovienne is a 19th century dance which has been 
developed for pairs. It is traditionally played in the 
accompaniment of bagpipe music with specific foot 
and heel kicks. The emphasis of its music which is 
type ¾ is on the second kick as different from many 
dance forms of the type ¾ in which emphasis is on 
the first kick. There are no pre-determined figures 
in mazurka which is very suitable for improvisation 
and there are more than 50 steps. There are countless 
number of figures in mazurka which is performed in 
the free style. One foot is kicked on the ground and the 
heel is striked on the other foot. The change of figures 
is emphasized with a turn around one’s self which is 
called holubieck. 

One of the reasons for Mazurka to have a quite wide 
area of influence and its becoming a classical dance is 
Frederic Francois Chopin (March 5, 1810 – October 
17, 1849). Chopin has composed 58 mazurkas two 
of which have remained uncompleted. Chopin was of 
course not the inventer of the Mazurka form, he only 
refined it. His mazurkas reflect the joy, entertainment 
and gloom of the poor pheasents of Poland in daily 
life.

Mazurka Dansının Ritmi
The Rthym of Mazurka Dance
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Türk kısa hikayeciliğinin kurucu ismidir. Edebiyatta Türkçülük akımının kurucularından 
olan Ömer Seyfettin, Türkçe’de sadeleşmenin savunucusudur. Kısa ömrüne pek çok eser 

sığdırmıştır. Türk edebiyatının önde gelen hikaye yazarlarındandır.

Ömer Seyfettin is the founder of the literary  genre of “short story” in Turkey. Ömer Seyfettin 
who is the founder of the current of Turkism in literature is an advocate of the purification of 

the turkish language . He had written  numerous books in his short life. He is one of the  leading 
story writers of the turkish literature. 

Ömer Seyfettin 1884 yılında Balıkesir/Gönen’de doğmuştur. 
Yüzbaşı Ömer Şevki Bey ile Fatma Hanım’ın ikisi küçük yaş-
larda ölen dört çocuğundan biridir. Ömer Seyfettin öğrenimi-
ne Gönen’de başlamıştır. Babası Ömer Şevki Bey’in görevinin 
nakli dolayısıyla Balıkesir’in Gönen ilçesinden ayrılaran aile 
İnebolu ve Ayvancıktan sonra İstanbul’a gelmiştir.

Ömer Seyfettin, önce Mekteb-i Osmani’ye, 1893 ders yılı ba-
şında subay çocukları için açılmış Askeri Baytar Rüştiye’nin  
özel sınıfına kaydedilmiştir. 1896’da okulu tamamlayarak Ku-
leli Askeri İdadisi’ne yazılmıştır. Ömer Seyfettin ve arkadaşı 
nakil olarak, Edirne Askeri İdasisi’nde devam etti. İlk edebi 
çalışmaları olan şiirlerini Edirne’deki öğrenciliği sırasında yaz-
mıştır. 

İdadi’yi 1900 yılında bitirerek İstanbul’a dönmüştür ve Mek-
teb-i Harbiye-i Şahane’ye başlamıştır. Ömer Seyfettin, yayın 
dünyasına Mecmua-i Edebiye dergisinde şiirlerinin yayınlan-
masıyla girmiştir. 

ÖMER
SEYFETTİN

Ömer Seyfettin was born in the district of Gönen of the province of 
Balıkesir in the year 1884. He is one of the four children of the captain 
Mr. Ömer Şevki and Mrs. Fatma of whose two children have died in 
minor age. Ömer Seyfettin has started his education in Gönen The 
family had to move first to İnebolu and then to Ayvancık and finally 
İstanbul as the place of duty of his father has changed. 

Ömer Seyfettin has been enrolled first in Mektebi-Osmaniye (Ottoman 
School) and then in the special class of the military veterinary secondary 
school, which has been opened for the children of the army officials, at 
the beginning of the school year in 1893. After having graduated from 
that school in 1896 he was enrolled in the Military High School of Ku-
leli. Ömer Seyfettin and a friend of him has continued their education 
in the Military High School of Edirne by transfering their enrollment 
to that school. He began to write his first poems, which were his first 
literary works, in the period during which he was a student in Edirne.

Ömer Seyfettin has been graduated from the military high school in 
the year 1900 and returned to İstanbul and continued his education 
in Mekteb-i Şahane-i Hayriye. He entered the world of publication by 
having his poems published in the magazine Mecmua-i Edebiye.
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Makedonya’da çıkan karışıklık üzerine Sınıf-ı Müstacele de-
nilen bir hakla okulundan 1903 yılında imtihansız mezun ol-
muştur.

Ömer Seyfettin, mezuniyetinden sonra piyade asteğmeni 
rütbesiyle İzmir Redif Tümeni’ne bağlı Kuşadası Redif Tabu-
ru’na tayin edilmiştir. 1906 yılında İzmir Jandarma okuluna 
atanmıştır. Ömer Seyfettin için önemli bir süreç başlamıştır 
bu vesileyle fikri ve edebi faaliyetleri takip edecek ve gençlerle 
tanışacaktır. Nitekim batı kültürünü tanıyan Baha Tevfik’ten 
Fransızca bilgisini artırmak için teşvik gördü; Necip Türk-
çü’den ise sade Türkçe ve milli bir dille yapılan milli edebiyat 
konusunda önemli fikirler almıştır.

1909 Ocak ayında Ömer Seyfettin, Selanik Üçüncü Ordu’da 
görevlendirilmiştir. Manastır, Pirlepe, Köprülü, Cuma-yı Bala 
kasaba ve köylerinde görev yapmıştır. Razlık (şimdi Bulgaris-
tan’da) Yakorit köyünde bölük komutanlığı yapmıştır. Ömer 
Seyfettin, ‘Bomba’, ‘Beyaz Lale’, ‘Tuhaf Bir Zulüm’ adlı Türk 
düşmanlığını dile getiren hikayelerini bölük komutanlığı sıra-
sında izlenimleri sonucu yazmıştır. İstanbul ve Selanik’te çıkan 
çeşitli dergilerde yazıları ve hikayeleri takma isimlerle yayın-
lanmıştır. Ali Canip’e yazdığı meşhur mektubu da bu sırada 
Yakorit’te yayınlanmıştır. Ömer Seyfettin bu mektubuyla Yeni 
Lisan hareketlerinin başlamasına vesile olmuştur.

Ziya Gökalp’in arzu ve tavsiyesi ile tazminatını ödeyip askerlik 
görevinden 1910 yılında ayrılmıştır. Ömer Seyfettin, hayatını 
yazar ve öğretmen olarak sürdürmek üzere Selanik’e yerleş-
miştir. Rumeli’nin tek Türk bilim ve edebiyat dergisi olarak 
Selanik’te çıkarılan Hüsün ve Şiir dergisinin ismi Akıl Koyun-
cu’nun istek ve ısrarı üzerine Genç Kalemler’e çevrilmiştir. 11 
Nisan 1911’de Ömer Seyfettin’in Yeni Lisan isimli başyazısı 
imzasız olarak yayımlanmıştır.

Balkan Savaşı’nın başlaması üzerine Genç Kalemler yazı heyeti 

He has been graduated from a school called Sınıf-ı Müstacele without exa-
mination in the year 1903 following the social turmoils in Macedonia.

Ömer Seyfettin has been appointed to the aged soliders batallion of Kuşa-
dası subordinated to the aged soliders division of İzmir with the rank of 
infantry third lieutenant following his graduation. Then he was appointed 
to the Gendarme School of İzmir in 1906. An important process has begun 
for Ömer Seyfettin. On this occasion he began to follow intellectual and 
literary activities and get acquainted with the young generation. He was 
encouraged by Baba Tevfik, who was familiar with the western culture, 
to improve his proficiency in French. He took important ideas from Necip 
Türkçü about the national literature which was based on plain Turkish 
and national language.

Ömer Seyfettin has been appointed to the third army in Selanoki in the 
month of January of 1909. He has been on duty in the towns and villages 
of Manastır, Pirlepe, Köprülü and Cuma-yı Bala. He was on duty as the 
company commander in the village of Yakorit of Razlık (which is now 
within the terrritories of Bulgaria). Ömer Seyfettin has written such stories 
as “Bomb”, “White tulip”, “A peculiar oppression”, which tells the hostility 
toward Turks as a result of the impressions that he gained during his term 
of Office as the company commander. His articles and stories have appe-
ared in various magazines and published in İstanbul and Selanoki under 
pseudonyms. His famous letter written to Ali Canip has been published in 
Yakorit at this period of time. Ömer Seyfettin has occasioned the emergence 
of the new language currents through that letter. 

He resigned from his post in the army in 1919 by paying the indemnity 
required for that purpose, upon the wish and advise of Ziya Gökalp. Ömer 
Seyfettin has settled in Selanoki in order to continue his life as an author 
and teacher. The name of the magazine “Hüsün ve Şiir”, which was pub-
lished in Selanoki as the only turkish science and literature magazine of 
Rumelia, has been changed to “Genç Kalemler” (Young Pens) upon the 
wish and insistence of Akıl Koyuncu. The editorial of Ömer Seyfettin titled 
“New Language “ has appeared in that magazine without signature on 
April 11, 1911. 
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dağılmak zorunda kalmıştır. Ömer Seyfettin’in sivil hayatı bir 
yıl kadar sürmüştür. Yeniden orduya çağrılan yazar, Yahya Ku-
şatması’nda esir düşmüştür.

Atina yakınlarındaki Nafliyon kasabasında geçen on aylık esa-
reti sırasında sürekli okumuş  ve Mehdi, Hürriyet Bayrakları 
gibi hikayelerini bu dönemde yazmıştır. Hikayeleri Türk Yur-
du’nda yayımlanmıştır. Esareti süresinde okuyarak ve yaşaya-
rak yazarlık hayatı için önemli tecrübeler kazanmıştır.

1913 yılında esareti biten Ömer Seyfettin, İstanbul’a dönmüş-
tür. Enver Paşa’nın 23 Ocak 1913’te organize ettiği Bab-ı Ali 
Baskını’na katılmıştır. Ömer Seyfettin daha sonra askerlikten 
ayrılmış, yazarlık ve öğretmenlikle hayatını kazanmaya baş-
lamıştır. Türk Sözü dergisinin başyazarlığına getirilmiştir ve 
burada Türkçü düşüncesinin sözcülüğünü yapan yazılar yaz-
mıştır.

Ömer Seyfettin, 1914 yılında Kabataş Sultanisi’nde öğretmen-
lik görevine başlamıştır ve bu görevi ölümüne kadar sürmüş-
tür. 1915’te İttihat ve Terakki Fıkrası ileri gelenlerinden Dok-
tor Besim Ethem Bey’in kızı Calibe Hanım’la evlenmiştir. Bu 
evlilikten Fahire Güner isimli bir kız çocuğuna rağmen 1918’ 
de boşanmış ve Ömer Seyfettin tekrar yalnızlığa dönmüştür. 
I.Dünya Savaşı yenilgisini görmesi onu çok sarsmıştır.  Teselli 
bulmaya çalışan Ömer Seyfettin, Anadolu’da uzun seyahatlere 
çıkmış ve her hafta en az bir hikaye yazmıştır.

Ömer Seyfettin, 1917’den ölüm tarihi olan 6 Mart 1920’ye 
kadar geçen zaman birçok acı ve sıkıntıya rağmen verimli bir 
hikayecilik dönemini içine alır. Bu dönemde 10 kitap doldu-
ran yazar, 125 de hikaye yazmıştır. Hikaye ve makaleleri Yeni 
Mecmua, Şair, Donanma, Büyük Mecmua, Yeni Dünya, Di-
ken, Türk Kadını gibi dergilerle Vakit, Zaman ve İfham gaze-
telerinde yayımlanmıştır. Ömer Seyfettin,bir yandan da öğret-
menlik yapmayı sürdürmüştür.

4 Mart’ta hastaneye kaldırılan Türk edebiyatının önde gelen 
hikaye yazarlarından Ömer Seyfettin, 6 Mart 1920’de hayata 
gözlerini yummuştur. Otopsi sonucu hastalığının nedeni ‘şe-
ker’ olduğu anlaşılmıştır. Naaşı önce Kadıköy Kuşdili Mah-
mut Baba Mezarlığı’na defnedilmiştir. Daha sonra buradan 
yol geçeceği veya araba garajı yapılacağı gerekçesiyle mezarı 23 
Ağustos 1939’da Zincirlikuyu Mezarlığı’na nakledilmiştir.

En yakın arkadaşı Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin’in vefa-
tından sonra hayatını ve mizacını anlatan, en kuvvetli hikaye-
lerini içeren Ömer Seyfettin ve Hayatı adlı bir kitap yazmış-
tır ve bu kitap 1935 yılında yayımlanmıştır. Günümüzde de 
Ömer Seyfettin hikayeleri okunmaktadır.

The editorial board of “Young Pens” had to disband upon the outbreak of 
the Balkan War. Civilian life of Ömer Seyfettin has lasted only for about 
one year. He was conscripted again and captivated during the siege of 
Yanya. 

Ömer Seyfettin continiously read books during his 10 months period of 
captivity which he had to spent in the town of Naflion in the vicinity of 
Athens and has written such stories like Mehdi and Bayrakları during that 
period. His stories has been published in the magazine “Türk Yurdu”. He 
gained important experiences for his profession as an author by reading 
and undergoing life experiences during his period of captivity.

Ömer Seyfettin whose period of captivity has ended in the year 1913 has 
returned to İstanbul. He participated in the raid to Bab-ı Ali (the building 
of the government) organized by Enver Pasha on January 23, 1913. He 
then left the army and began to make his living as an author and teacher. 
He was appointed as the lead writer of the magazine “Türk Sözü” and 
wrote articles which reflected the turkist ideas in that magazine.
 
Ömer Seyfettin began to work as a teacher in the high school of Kabataş in 
the year 1914 which lasted until his death. In 1915 he married to Mrs. 
Calibe who was the daughter of one of the leaders of the Unity and Progress 
Party, Dr. Besim Ethem. He had a daughter named Fahire Güner from 
that marriage but he divorced in 1918 and returned back to solitude. 
Witnessing the defeat of the country in the 1st world war has shaken him 
deeply. Trying to console himself he made long journeys to Anatolia and 
wrote at least one story every week. 

Ömer Seyfettin had a quite productive period as a story writer from the 
year 1917 until his death in March 6, 1920 despite many difficulties and 
miseries he had to suffer. He has written ten books during that period as 
well as 125 stories. His stories and articles have appeared in the magazines 
such as Yeni mecmua, Şair, Donanma, Büyük Mecmua, Yeni Dünya, Di-
ken and Türk Kadını and the newspapers like Vakit, Zaman and İtham. 
During his authorship Ömer Seyfettin continued to work as a teacher as 
well.

Ömer Seyfettin who is one of the leading authors of the turkish literature 
was hospitalized on March 4 and past away on March 6, 1920. The cause 
of his death has been identified as diabetes as a result of the autopsy. His 
corpse was first buried in the Mahmut Baba cemetary in Kadiköy/ Kuşdili 
but it was transfered to Zincirlikuyu cemetary on August 23, 1939 on the 
grounds that a road would pass through the previous cemetary or a garage 
would be built on it.

After his death, his closest friend Ali Canip Yöntem has written a book tit-
led “Ömer Seyfettin and his life” in which he told his life and temper and 
included a compilation of his best stories. That book was published in the 
year 1933. The stories of Ömer Seyfettin are still read today.
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SoSyal PolitiKa alanında

neden artMıŞtır
WHY HAS THE IMPORTANCE OF LOCAL 
ADMINISTRATIONS INCREASED IN THE FIELD OF SOCIAL POLICY? 

yerel yÖnetiMlerin ÖneMi 

Başlangıçta, işçi ve işveren sınıfları arasındaki sorunları 
çözmeye odaklı olan sosyal politikanın içeriği; zamanla, 
tüm toplumun refahının ve toplumsal barışın, toplumsal 
adaletin sağlanması amacıyla alınan önlemleri ve çalışma-
ları içerecek biçimde genişlemiştir. 

Sosyal politika, temelini, ekonomik kalkınma, alt yapı, 
konut ve ulaştırma yatırımlarının gerçekleşmesi, temel 
toplumsal hizmetlerin tüm topluma yayılması ve çeşitli 
yöntemlerle alt sınıflara gelir transferi yapmak, toplumsal 
adaleti sağlamak için,  ekonomik ve sosyal hayata müdaha-
le edebilen refah devleti anlayışından alır.

The scope of the social policy, which has focused on solving 
the problems between the labor and employer classes at the 
beginning, has, within the course of time, expanded in a 
manner to include the measures taken and activities carri-
ed out for the purpose of ensuring the welfare of the whole 
society, social peace and social justice.

Social policy is based on the understanding of welfare state 
which is able to intervene in the economic and social life 
for the purpose of realizing the economic development, inf-
rastructure, housing and transportation investments, dis-
semination of the basic social services to all over the society 
and transfering of income to the lower classes by means of 
various methods.

Dr. Neşe SAĞLAM
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Dünyada sosyal politika, 1945-1970’li yıllar arasında en 
verimli dönemini yaşamıştır. Serbest piyasa ekonomisi-
nin, toplumdaki gelir dağılımında yol açtığı olumsuz-
lukları gidermek amacıyla devletin ekonomik ve sosyal 
hayata müdahalesinin egemen olması; işsizliğin azaltıl-
masını ve sosyal güvenlik alanında olumlu gelişmelerin 
yaşanmasını sağlamıştır.  

1970’li yıllarda ise ekonomik kriz nedeniyle ekonomik 
kalkınma yavaşlamış, bu yavaşlama artan işsizliğin de ne-
denlerinden biri olmuştur. Ekonomik kalkınmadaki ya-
vaşlama ile birlikte bu dönemde oluşan neo-liberal eko-
nomi anlayışıyla da ulus devletlerin ekonomik ve sosyal 
hayata müdahalesinde gerileme dönemi başlamıştır. Bu 
gelişmelere paralel olarak oluşan yeni kamu işletmeciliği 
anlayışı yerel yönetimlerin sosyal politikaların uygulan-
masındaki önemini arttırmıştır. Yeni kamu işletmeciliği 
anlayışı “ademi –merkeziyetçilik” ve “hizmetlerde yerel-
lik” anlayışını içerdiğinden, merkezi yönetimin yerel yö-
netimlere yetki ve kaynak aktarması durumu oluşmuştur.  

Ademi merkeziyetçilik ve hizmetlerde yerellik anlayışıy-
la güçlenen yerel yönetimlerin, dünyada artan yoksulluk 
ve işsizlik nedeniyle oluşan toplumsal sorunlara yerinde 
müdahale etmesi beklentisi, sosyal belediyecilik anlayı-
şının da gelişmesine neden olmuştur.  Sosyal belediyeci-
lik anlayışı çerçevesinde yerel yönetimlerin, yoksulluğu 
azaltma, toplumdaki muhtaç kesimlere sosyal yardım ve 
hizmetleri sağlama görevleri önem kazanmıştır.     

Dünyada yoksulluğu azaltmanın önemli çözümlerinden 
biri olan işsizlikle mücadelede bireylerin istihdam edi-
lebilirliğinin (employability) arttırılması, girişimciliğin 
teşvik edilmesi, yeni iş alanlarının açılması gibi önlem-
leri içeren aktif istihdam politikalarının yanı sıra; bire-
yin işsiz kaldığı sürede yaşamını sürdürmesini sağlayıcı 
pasif istihdam politikaları da belediyelerin uygulaması 
gereken politikalardır. Bu politikalar çerçevesinde bele-
diyelerden, yerel halkın istihdamını arttırmak için yeni 
iş alanları açmaya yönelik projeler gerçekleştirmeleri ve 
yerel halkın istihdam edilebilirliklerini arttıracak meslek 
edindirme kursları açmaları, girişimciliği teşvik etmeleri 
ve girişimcilere maddi kolaylıklar sağlamaları beklen-
mektedir. Ayrıca belediyelerin işsizlerin ve ailelerinin, 
iş bulana kadar hayatlarını sürdürmelerini sağlayacak 
sosyal yardımları sağlamaları da gerekmektedir. Özetle 
belediyeler, kent halkının refahı, yaşam standartlarının 
yükseltilmesi için klasik görevlerinden çok daha fazla gö-
revleri olan kurumlardır. 

Türkiye’de de belediyelerde sosyal belediyecilik anlayışı-
nın yayılması, belediyelerin, aktif ve pasif istihdam poli-
tikalarına yönelik projelerini arttırmaları işsizliğe ve yok-
sulluğun önlenmesine önemli katkı sağlayacaktır. 

The social policies have experienced their most productive period in the 
world during the period of 1945-1970’s. The predominance of the in-
tervention of the state to economic and social life for the purpose of 
removing the adverse effects of the free market economy on the social 
distribution of income has ensured the reduction of unemployment and 
the emergence of positive developments in the field of social security.

On the other hand the economic development has slowed down in 1970’s 
due to the economic crisis and this slowdown has also been one of the 
causes of the increasing unemployment. A period of recession has begun 
in the intervention of the nation states to the economic and social life as 
a result of the neo-liberal understanding of economy which has appea-
red during this period together with the slowdown of economic develop-
ment. The new understanding of public business administration which 
has emerged parallel to these developments has increased the importan-
ce of the local administrations in the implementation of social policies. 
Since the new understanding of public business administration involves 
the principles of “decentralization” and “locality of services “ it has 
ensured that the central administration transfer some of its powers to 
the local administrations together with necessary resources accordingly. 

The expectation that the local administrations, which had been strengt-
hened as a result of the understanding of decentralization and locality 
of services, would intervene in site in the social problems that had ari-
sen as a result of the increasing poverty and unemployment in the world 
has also led to the development of the social municipalism. Within the 
framework of the understanding of social municipalism the duties of 
the local administrations like the reduction of poverty, provision of so-
cial aid and services to the needy segments of the society have gained 
importance. 

Active employment policies comprising the measures like increasing the 
employability of individuals, encouragement of enterpreneurship and 
opening of new work-places as well as the passive employment policies 
which ensure that people maintain their lives even in the periods during 
which they are unemployed are policies which must be implemented by 
the municipalities within the framework of fight against unemploy-
ment which is one of the important solutions for reducing poverty in 
the world. Within the framework of these policies the municipalites are 
expected to realize projects directed at creating new jobs in order to inc-
rease the employment of the local people and to open vocational courses 
for the purpose of increasing the employability of those people, encoura-
ge the enterpreneurship and provide financial facilities for the enterpre-
neurs. Besides the municipalities are also required to provide social aid 
to the unemployed people and their families in order to ensure that they 
make a living until they find a job. In summary, the municipalities of 
the contemporary world are institutions which must fulfill tasks which 
are much more comprehensive than their traditional terms of reference.

The fact that the understanding of social municipalism is becoming ever 
more widespread in Turkey and the increase of the projects developed 
by the municipalites which are directed at ensuring active and passive 
employment shall make a significant contribution to the prevention of 
unemployment and poverty. 



78

On altıncı yüzyıl halk ozanlarından Köroğlu, Bolu Bey’ine karşı söylediği meşhur türküsünde 
“Tüfek icat oldu mertlik bozuldu”1 yakınmasını yapmıştır. Aslında, Köroğlu tüfeğin icadına 
karşı değildir, karşı olduğu şey tüfeğin mertliğe halel getirmesidir.2 Belki zorlama bir analoji 
olacak ama, “Bilgisayar ve internetin icadı ile acaba ne bozulmuştur?” sorusunun herhalde 

cevabı uzun bir liste olacaktır. Ancak, bu listede belki de liste başı olarak, sosyal hayatı ve ileti-
şim kurma şeklini etkilemiş ve değiştirmiş olmasını söyleyebiliriz.

Şükrü DURMAZ

Köroğlu, who is one of the folk poets of the 16th century has uttered the remonstrance “The 
invention of rifle has led to the disappearance of bravery” in his famous ballad that the he had 
song against the Lord of the province of Bolu. In deed Köroğlu was not against the invention 
of rifle,, what he was against was the harm that the the rifle had caused on bravery. It would 

maybe be a far-fetched analogy but the answer to the question “What has been degenerated as 
a result of the invention of internet?” would probably comprise a long list. However as the far 
most important influence of internet we could mention the impact it had on and the changes it 

had brought about in the social life and style of communication. 

CYBER CRIMES AND SOCIAL ENGINEERING
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Çok değil, bundan 15-20 yıl öncesinde; alışverişi nakit ya da 
veresiye olarak bakkal, dükkân ya da mağazalardan yaparken, 
bugün oturduğumuz yerden bilgisayar ve interneti kullanarak 
kredi kartı ya da sanal para kullanarak yapıyor ve satın aldığımız 
ürünü en kısa sürede istediğimiz adrese gönderebiliyoruz. Eski-
den, uzaktaki bir yakınımızla ya da gurbetteki sevdiklerimizle 
haberleşmenin en önemli öğesi mektup ve kartpostallar iken, 
geçen zaman içerisinde bunların yerini önce telgraf, çevirmeli ve 
kontörlü telefonlar daha sonra ise cep telefonları, anlık mesajlaş-
malar ile sesli ve görüntülü görüştürme sistemleri aldı.

Hiç kuşkusuz ki teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesine vesile 
olan en temel sistem bilgisayarlardır. Bilgisayarın icadına giden 
yolda, A.B.D.’nin nüfus sayımına ilişkin sonuçların kısa bir sü-
rede bitirilmesi ihtiyacı ile özellikle insan eliyle hesaplanmasının 
çok uzun zaman aldığı hesap tablolarındaki yığın verilerin art-
ması etken olmuştur.3 Buradan hareketle teknolojinin gelişme-
si ve kullanımının yaygınlaşmasının en belirgin nedenlerinden 
birinin ihtiyaçların kısa zamanda giderilmesi isteği olduğunu 
söyleyebiliriz.

Teknolojinin temelini oluşturan bilişim sistemleri, insanlar ta-
rafından amacına uygun olarak tasarlanır, bakımı ve işletilmesi 
yine insanlar tarafından yapılır. Teknolojik ürünler her ne kadar 
otomatik olarak programlanan işlevleri yapsalar da daima insan 
müdahalesine açıktır. Şu da bir gerçek ki, insan müdahalesinin 
söz konusu olduğu her sistemde güvenlik büyük ve önemli bir 
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorununun en hassas 
yanını ise ünlü bilgisayar korsanı Kevin MITNICK “Güvenlik 
zincirindeki en zayıf halka insandır.”4 sözüyle dile getirmiştir. 
Çoğu zaman insanları kandırmak bilgisayar ve teknolojik ürün-
leri kandırmaktan daha kolay olabilmektedir. Bu nedenle olacak 
ki, ünlü bilim adamı Albert Einstein “Yalnızca iki şey sonsuzdur, 
evren ve insanoğlunun aptallığı; aslında evrenin sonsuzluğundan 
o kadar da emin değilim”5 sözüyle insanoğlunun kandırılmaya 
ve istismar edilmeye çok müsait bir varlık olduğunu belirtmiştir.

Özellikle günlük hayatın hemen her alanında kullanımı yaygın-
laşan ve pek çok alanda artık vazgeçilmez olan bilişim sistemleri 
üzerinde bilgi hırsızlığı, endüstri casusluğu, zararlı yazılım bu-
laştırma, dijital veri manipülasyonu, sistemlere yetkisiz erişim, 
sistem içerisinde kalma, verileri değiştirme, silme gibi sonuçları 
çok ağır olan siber olaylara sık sık rastlanılmaktadır. İş hayatın-
daki kıyasıya rekabet, para kazanma ve başarma hırsı, çalışanla-
rın ekonomik tatminsizliği, işten atılma korkusu, husumet, kin 

Not very long but only 15-20 years ago we used to do our shop-
ping in the groocery stores, shops or large stores in cash or on credit 
whereas today we do our shopping through computers and in-
ternet using credit cards or virtual Money and can send the pro-
duct, which we buy, to the address that we want, in the shortest 
time possible. While letters and postcards were the main means of 
communication with our relatives and beloved ones abroad or in 
remote places in the past they were replaced first by wireless, rotary 
phones and prepaid mobile phones, instant messaging and video 
communication systems. 

It is without doubt that the computers have been the most basic 
system that has occasioned such a speedy development of techno-
logy. The main factor that has led to the invention of computer 
was the need of obtaining the results of the census in USA in a 
short time on one hand and the difficulty in achieving this end 
by calculating the relevant mass data by only using hand labour. 
Departing from this example, we may say that one of the most 
obvious reasons for the development of technology and the wides-
pread use of technology is the desire to meet the needs in as shortest 
time as possible. 

Information systems which constitute the basis of technology are 
designed by human beings in accordance with their purpose of 
use and their operation and maintenance is also carried out by 
human beings. Although the technological products fulfill auto-
matically programmed functions they are always open to man’s 
intervention. It is also true that the security faces us as a big and 
important problem in all systems in which man’s intervention is 
in question. The famous hacker Kevin MITNICK has expressed 
the most sensitive dimension of this problem by saying “The we-
akest ring in the chain of security is man himself.” It is most of 
the time easier to deceive human beings than to deceive computers 
and technological products. For that reason the famous scientistt 
Einstein has stated that the man is a creature who is very prone to 
be deceived and abused by saying “Only two things are eternal; the 
universe and the stupidit of man; in deed I am not so sure about 
the eternity of the universe.” 

Cyber incidences like theft of information, industriall espronage, 
shedding of harmful software, manipulation of digital data, una-
uthorized access to the systems, staying inside the system, changing 
the data and deletion of the data are frequently encountered es-
pecially in the information systems, of which use is increasingly 
becoming widespread in almost all fields of the daily life and has 

1 ARTUN, Prof.Dr.Erman, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı, Karahan Yayınları, İstanbul, 2005, s.249.
2 AĞIR, Yrd.Doç.Dr.Ahmet, Köroğlu’ndan Erken Dönem Cumhuriyet Şiirine Edebiyat ve Teknoloji, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:29 Yıl:2010/2, 
Erciyes Üniversitesi, Kayseri, s.64.
3 TAŞÇI, Cemalattin N. ve MUTLU, M.Emin, Bilgisayar Tarihi, Ağaç Yayıncılık, 1991, İstanbul, s.25-31
4 MITNICK, Kevin D., Aldatma Sanatı, ODTÜ Yayıncılık, 2. Basım, Ankara, Ocak 2006, s.3.
5 MITNICK, Kevin D., a.g.e., s.3.
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ve nefret gibi hususlar siber uzaydaki bu vakaların oluşmasına 
neden olan en önemli faktörlerdir. 

İnsanoğlu tarih boyunca güven ve huzur ortamı içerisinde ya-
şamak için çabalamış ve bunu sağlamak amacıyla kendince çe-
şitli tedbirler geliştirmiştir. Evinin etrafını duvar ya da tel çit ile 
çevirmiş, yetmemiş demir parmaklıklar ilave etmiş, kapısına 
özel kilitler takmış, bahçesinde köpek beslemiş, çevre aydınlat-
ması ve kamera sistemi gibi çeşitli teknolojik ürünlerle güvenli-
ğini sağlamayı çalışmıştır. Aslında yapılan tüm çabalar insanın 
kendi vicdanını ve huzurunu sağlamaya yönelik hususlar olup, 
alınan her tedbir insanın evinde güven içerisinde yaşadığı duy-
gusunu güçlendirmiştir. Bu kadar farklı tedbirin alındığı bir 
eve hırsızın girmesinin çok zor ve hatta imkânsız olduğu iddia 
edilebilir. Ancak, alınan bu tedbirler ne kadar çok çeşitli ve 
özel olursa olsun, eve girmek isteyen kötü niyetli bir misafiri ya 
da hırsızı engellemeye yeterli olmayabilir. Çünkü eve girmeyi 
kafasına koymuş biri, köpeği zehirleyerek, kamera ve elektro-
nik tedbirleri eve giden elektrik hattını keserek, duvarı kırıp, 
tel çiti makasla kesip, kilitli kapıyı maymuncukla açarak ya da 
pencereleri kırarak amacına ulaşabilir. Hatta ve hatta önce ga-
raj kapısından ya da penceresinden girip, garaj içerisindeki ge-
çişten eve geçebilir. Tüm bunları kısa bir zamanda, sorunsuzca 
ve hızlı bir şekilde yapabilmek amacıyla evin etrafında ve evin 
içerisinde çeşitli kılıklara girerek (postacı, tamirci, anketör v.s.) 
ve çeşitli bahaneler uydurarak keşif yapabilir.

İnsanın tam anlamıyla güvende olduğunu bilmeyi istemesi do-
ğal bir duygu olmakla beraber, bu duygu pek çok insanın sah-
te bir güvenlik hissi ile yaşamasına da neden olmaktadır. Zira 
güvenlik kavramı çok ciddi bir iştir ve hele hele işin içerisinde 
tedbirsizlik, dikkatsizlik, saflık ve bilgisizlik de varsa sonuçları 
çok daha ağır olabilir.

Bir evin güvenliği ile ilgili yukarıda anlatılan senaryo, bilişim 
teknolojileri alanında çalışan kişi ve kurumlar için de geçerli-
dir. Öyle kurumlar vardır ki, bina girişlerinde son derece yük-
sek emniyet tedbirleri uygulanır; çalışan ve ziyaretçilerin giriş 
kapıları ayrıdır, her kapıda özel güvenlik elemanı ve kamera-
sı vardır, giriş yapanlar kimlik kontrolü ve x-ray sisteminden 
geçtikten sonra manyetik kartlarını okutarak binaya girerler. 
Şirket içerisindeki verilerin saklandığı sistem odaları ise 24 saat 
kamera ile izlenir, sistem odalarına giriş için parmak izi ya da 
diğer biyometrik sistemler kullanılır, sunucunun bağlı olduğu 
ağ ileri seviye güvenlik duvarı, saldırı tespit ve ikaz sistemleri 
ile korunur. Ancak, unutulan çok önemli bir güvenlik unsuru 
vardır ki, o da bütün bu tedbirleri geçersiz kılan insandır.

Güvenlik sistemlerinin en zayıf halkası olan insanı, saflığı, 
dikkatsizliği, bilgisizliği ve zafiyetlerinden yararlanıp, tatlı dil, 

become an indispensable part of many areas of life. The cutthroat com-
petition in business life, the passion for earning money and success, the 
economic insatisfaction of the employees, the fear of being dismissed 
from one’s workplace, as well as other factors like hostility and are the 
most important factors which account for the occurence of such inciden-
ces in the cyber environment. 

Throughout history manking has endeavoured to live in a secure envi-
ronment and in peace of mind and had developed various measures in 
order to achieve that end. For example, he had surrounded his house 
with walls or wire fences and added wrought iron fences if that was 
not enough, put special locks on his door, fed dogs in his garden and 
further tried to ensure his security using various technological means 
like environmental lighting and camera systems. In deed all these efforts 
were directed at satisfying man’s own conscience and peace of mind and 
each measure which is taken has reinforced the feeling that the man is 
in security in his home. It might be asserted that it would be very diffi-
cult and even impossible for a thief to intrude into a house in which so 
different measures have been taken. However, all these measures might 
well not suffice to prevent a malevolent guest or thief to enter into the 
house, notwithstanding the versatility and the level of specialization of 
those measures. Because a person who has set in his/her mind to intrude 
into a house might use various methods to attain his/her purpose like 
poisoing the watchdog, cutting off the electrical line that secures the 
electronic security systems connected to the house, breaking the walls, 
cutting the wire fence with scissors and opening the locked door by 
means of a picklock or breaking the window. He may even first enter 
the garage gate or garage window and then use the passage inside the 
garage to enter into the home. In order to do all these in a short time 
he may make explorations around the house by disguising himself in 
various identities (like the postman, repairman, pollster etc.) or making 
up various pretexts. 

It is in deed a national feeling for man to want to know that he is fully 
safe but that feeling leads many people to live with a fake feeling of 
security. Because the concept of security is a very serious matter and fa-
ctors such as imprudence, carelessness, naivety and ignorance may lead 
to very heavy consequences in terms of ensuring security.

The scenario which is told above regarding the security of a house is 
also valid for individuals and establishments who and which work in 
the field of information technologies. There are such institutions where 
high level security measures are applied in the entrance to the building, 
the entrance doors are seperated for the employees and visitors, there are 
seperate security personnel and camera at each door, those who want 
to enter the building can only do so after having passed through the 
identity control and x-ray system as well as letting their magnetic cards 
read. The system rooms in which the in-house data of a company are 
kept are monitored through a camera 24 hours long a day, fingerprint 
or other biometrical systems are used for entrance into the system rooms, 
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ikna etme, inandırma ve korkutma gibi yöntemlerle kandı-
rarak, ona normalde yapmayacağı şeyleri yaptırtma sanatına 
“sosyal mühendislik” ya da “toplum mühendisliği” denilmek-
tedir. Kevin MITNICK’e göre ise “normalde insanların tanı-
madıkları biri için yapmayacakları şeyleri yapmalarını sağlayan 
bir gösteri sanatı”dır.6 Sosyal mühendislikte insan hem hedef 
hem de araç olduğundan, insanoğlu var oldukça, hangi çağ ve 
teknoloji devri olursa olsun sosyal mühendislik de o çağa ayak 
uydurarak kendi imkân ve yöntemleriyle var olmaya devam 
edecektir.

Sosyal mühendisler, bir kurum, kuruluş ya da kişisel bir sis-
teme nüfuz etmek ya da önemli bir bilgiyi elde geçirmek için 
çeşitli yöntem ve teknikler kullanırlar. Bu yöntem ve teknik-
lerin uygulanabilirliği ülkeden ülkeye ya da toplumun sosyal 
hayatı, eğitim ve kültür düzeyi, dil, din, ırk gibi faktörlere göre 
değişkenlik göstermektedir. Örneğin, terör sorunu olmayan 
bir ülkedeki vatandaşa kısa mesaj (SMS) göndererek cep te-
lefonunun terör örgütü tarafından kullanıldığına ikna edip, 
olayı çözmek için kontör ya da para talebinde bulunursanız 
başarılı olamazsınız. Her ne kadar sosyal mühendislik uygula-
maları farklı faktörlerden etkilense de, uygulamanın safhaları 
bir kronolojik süreç içerisinde olmaktadır. Bu safhalar:

1.Amaç ve hedef tespit etme: Sürecin ilk basamağı olup yapı-
lacak işin amacı ve bu amacı gerçekleştirebilmek için bir hedef 
belirlenir.

2.Hedef ve amaca uygun planlama yapma: Tespit edilen amaç 
ve hedef doğrultusunda sonuca hızlı ve güvenli şekilde ulaş-
mak için planlama yapılır. Yapılan planlamada, süreç değerlen-
dirilerek zaman içerisinde atılacak tüm adımlar, kullanılacak 
araç ve gereçler ile uygulanacak yöntem ve tekniklerin planla-
ması yapılır.

3.Bilgi-veri toplama ve gözlem-keşif yapma: En uygun, mali-
yeti düşük ve ulaşılabilir bilgi toplama kaynakları herkesin kul-
lanımına açık olan internet, gazete, dergi, haber yayın organ-
ları, telefon rehberi gibi kaynaklardır. Ancak, süreç içerisinde 
elde edilecek bilginin türü ve değerine göre bazı maliyetleri 
karşılamak gerekebilir. Bu maliyetlerin büyüklüğü amaç ve 
elde edilecek hedefin değerine göre değişebilir.

4.Suistimale açık en zayıf halkaları tespit etme: Amaç ve hedefi 
gerçekleştirebilmek için suistimale açık en zayıf halka hedef 
alınır. Çoğu zaman en zayıf ve doğru halkayı bulmak için yo-
ğun bir bilgi-veri toplama ve gözlem-keşif yapma süreci gere-
kebilir.

and the network to which the provider is connected is protected by me-
ans of advanced security wall, and systems for identifying and warning 
the attacks. However there is a very important security factor which has 
been forgotten, it is the human factor which may make all the measures 
listed above invalid. 

The art of having man, who is the weakest chain of the security systems, 
do things which he normally wouldn’t do by making use of his naivety, 
inattentiveness, ignorance and weak points and deceiving him using 
such methods as sweet talk, persuasion, convincing and frightening Is 
called social engineering. According to Kevin MITNICK social engi-
neering is a performance art which makes it possible to let men to do 
something which they would normally not do for someone whom they 
do not recognize. Since man is both the target and means of social engi-
neering, social engineering shall adapt itself to the conditions of any age 
and continue to exist with its own means and methods as long as man 
exists irrrespective of the historical era. 

Social engineers use various methods and techniques for the purpose 
of penetrating into an establishment or a personal system or seize a 
definite knowledge. The applicability of these methods and techniques 
vary from country to country or according to the social life, the level of 
education and culture of society and factors such as language, religion, 
race etc. For example you would not be successful if you send a short 
message (SMS to a citizen of a country in which there is no problem of 
terror, persuade him/her that his/her handy phone is used by a terrorist 
organization and demand him/her to pay you some money or transfer 
some unitsx in order to solve the problem. Even if the social engineering 
applications are influenced by different factors the phases of the applica-
tion proceeds within a chronological process. These phases are as follows: 

1. Determination of the purpose and target: This is the first step of the 
process, and the purpose of the work to be done and the target for reali-
zing that purpose is determined 

2. Planning in accordance with the target and purpose: A plan is wor-
ked out in order to attain the result rapidly and securely in line with 
the purpose and target that have been determined. Within the scope of 
the plan, the process is evaluated and all steps to be taken, means and 
tools to be used and the methods and techniques to be applied within 
the course of time shall be planned.

3. Collection of information and data and making observations and 
explorations: Resources such as internet, newspapers, magazines, news 
publishing agencies, telephone guide which are accessible to everybody 
are the most suitable, low-cost and accessible resources of the informati-
on society. However it might be necessary to cover some costs depending 
on the type and value of the information to be obtained within the 

6 MITNICK, Kevin D., Aldatma Sanatı, ODTÜ Yayıncılık, 2. Basım, Ankara, Ocak 2006, s.xi.
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5.En uygun senaryoyu hazırlama: Elde edilen bilgiler çerçeve-
sinde sonuca en uygun şekilde ulaşmayı sağlayacak bir ya da 
birden fazla senaryo hazırlanır. Hazırlanan senaryodaki roller 
öğrenilir, sorulacak sorular ya da verilecek cevaplar üzerinde 
çalışmalar yapılır.

6.Test ve deneme: Hazırlanan senaryo, bazen gerçek alanda, 
bazen de test alanında denenerek test edilir. İşe yaramayan 
yöntemlerden vazgeçilir.

7.Senaryoyu tekrar gözden geçirme: Yapılan deneme ve testle-
rin sonucuna göre, senaryo gözden geçirilir ve son şekli verilir. 
Şayet, senaryoda eksilik ya da yeni bir bilgiye ihtiyaç duyulur-
sa yeniden bilgi-veri toplama ve gözlem-keşif faaliyeti gerekli 
olabilir.

8.Uygulama ve sonuç: Senaryo daha önce belirlenen plan ve 
hedef doğrultusunda uygulanır. Sonuç olumlu ya da olumsuz 
olabilir. Ancak, olumsuz bir sonuç sosyal mühendisi hedefe 
ulaşmak için yeni bir senaryo hazırlamaktan alıkoymaz.

Bir kamu kuruluşu ya da özel şirketteki bir bilgisayara ait kul-
lanıcı adı ve parolasını öğrenmek isteyen kötü niyetli birisi, 
ağ üzerinden kurum ya da şirketin bilgisayarlarına sızmayı, 
parola dosyasını alıp sözlük saldırıları ile kırmayı hedefleyebi-
leceği gibi, çeşitli sosyal mühendislik tekniklerine de müracaat 
edebilir. Bu nedenle, standart bir bilgi güvenliği eğitiminde, 
bir bilgisayarın “Parola Güvenliği”nin aşağıdaki kriterler çer-
çevesinde sağlanabileceği anlatılır: 
•Kendi isminiz ya da ailenizden birinin ismi olmamalı,
•Doğum tarihiniz olmamalı,
•Sizinle anılan ya da bilinen bir kelime olmamalı,
•Tamamen rakamlardan oluşmamalı,
•Sözlükte geçen bir kelime olmamalı,
•Tahmini kolay bir kelime olmamalı,
•En az 8 karakterden fazla olmalı, karakterler arasında nokta-
lama işareti, rakam, BÜYÜK, küçük harf bulunmalı,
•Parola 15 günde bir değiştirilmeli…. v.s.

Ancak, bir bilgisayarın kullanıcı adını ve parolasını öğrenmek 
ya da ele geçirmek için ileri seviye yöntem ve teknikler kul-
lanmak (ağ zafiyetleri, sistem açıkları, sözlük saldırısı, tahmin 
etme v.s.) çok uzun zaman alabilir. Bu nedenle, çeşitli senar-
yolardan oluşan sosyal mühendislik uygulamaları daha hızlı ve 
kesin sonuç verebilir. Bu alanda TUBİTAK UEKAE Bilişim 
Sistemleri Güvenliği Bölümü tarafından yapılan ve yaklaşık 
bir buçuk yıl süren bir çalışmada; altı farklı sosyal mühendislik 
senaryosu kullanılarak beş farklı kamu kurumunun personeli 
üzerinde bilimsel bir çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmada; 
deneklere telefonla ulaşılmış, hazırlanan altı sosyal mühen-

process. The amount of those costs may vary according to the purpose 
and the target to be realized. 

4. Determination of the weakest rings which are open to abuse: The 
weakest ring which is open to abuse is taken as a target in order to 
realize the purpose and attain the target. It may be necessary to realize 
an intensive process of information –data collection, observation and 
exploration for the purpose of finding the weakest ring most of the time. 

5. Preparation of the most suitable scenario: One or more scenarios 
shall be prepared which would ensure realizing the result in the most 
suitable manner within the framework of the information obtained. 
The roles given in those scenarios are learned and studies are made on 
the questions to be asked or the answers to be given. 

6. Test and trial: The scenario which has been prepared shall be tested 
sometimes under the actual conditions and sometimes in the test field. 
The methods which are not useful shall be given up. 

7. Review of the scenario: The scenario shall be reviewed and finalized 
depending on the result of the tests and trials that have been performed. 
If there is a deficiency in the scenario or if a new information is needed 
collection of information –data and performance of observation-explo-
ration activities may be required again.

8. Implementation and outcome: The scenario shall be implemented 
in line with the pre-determined plan and target. The result may be 
positive or negative. However a negative result would not retain a social 
engineer from working out a new scenario in order to achieve the goal. 

A malevolent person who wants to know the user name and password 
belonging to a computer in a public institution or private company 
may either target leaking into the computers of that institution or com-
pany through network and take the password file and break it through 
vocabulary attacks or may recourse to various social engineering tech-
niques. For that reason in a standart training on information security 
it is explained that the password security of a computer may be ensured 
within the framework of the following criteria: 

• The password must not include your name or the name of a person 
from your family 
• Password must not include date of birth 
• Password must not be a word which is recalled with you 
• Password must not consist of only numbers 
• Password must not be a word that can be found in the vocabulary.
• Password must not be a word which is easy yo estimate 
• It must be at least more than eight characters. There must be pun-
ctuation Marks, number, capital letters and small letters between the 
characters 
• Password must be changed once every fifteen days etc. 
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dislik senaryosundan birisi kullanılarak deneklerin bilgisayara 
oturum açmada kullandığı parolalarının elde edilmesi hedef-
lenmiştir. Bu çalışma sonucunda, toplam 48 denekten 30’u 
(%63’ü) oturum açma parolasını telefonun karşı tarafındaki 
test merkezinde bulunan personele herhangi bir zorluk çıkart-
madan doğru olarak iletmiştir.7 Bilgi güvenliği alanında yapı-
lan bu çalışma bir kez daha göstermiştir ki, pek çok güvenlik 
politikası ve tedbirinin uygulandığı kurumlara nüfuz etmenin 
en kısa ve uygun yolu insanlardır.

Sosyal mühendisler, kurbanları ile ilgili bilgileri toplarken çe-
şitli kılıklara girebilir ve olaydan olaya değişebilen çok farklı 
yöntem ve teknikler kullanabilir. Fakat sosyal mühendisler 
güvenliğin en zayıf halkası olan insandan bu bilgileri toplar-
ken onların pek çok yönünü istismar eder. Sosyal mühendis-
lik uygulamalarında kullanılan en yaygın yöntem ve teknikler 
şunlardır:

•İnandırıcı senaryolarla kurbanı kandırma: Genellikle telefon 
ya da bilgisayar gibi uzak iletişim imkânları tercih edilir. Bu 
tekniğin amacı, kurbanın sahip olduğu bilgileri (kullanıcı adı, 
parola, kimlik numarası, kişisel ya da kurumsal diğer bilgiler) 
inandırıcı senaryolar ve tuzak sorular kullanarak elde ederek, 
bu bilgileri kullanıp kurbandan maddi bir kazanç elde etmek-
tir. Örnekler:

-Tebrikler, bir adet 37 ekran TV (Laptop, iPad, iPhone, Mp4 
Çalar v.s.) kazandınız. Hediyenizi almak için lütfen 05** *** 
** ** telefonu ile irtibata geçiniz. (Devamında kişisel bilgiler 
(TC Kimlik Nu., nüfus bilgileri, anne kızlık soyadı v.s.) talep 
edilebilir ya da verilen banka hesabına bir miktar para yatırıl-
ması istenebilir.)

-Cep telefonunuzun terör örgütü tarafından kullanıldığı tes-
pit edilmiştir. Ancak sizin kullanmadığınızı tahmin ediyoruz, 
kullananları yakalayabilmek amacıyla şu numaraya 05** *** 
** ** 100 kontör yüklemeniz gerekmektedir.( ****** Emniyet 
Müdürlüğü/ ****** Jandarma Komutanlığı.)

•Güvenilir bir kaynak kimliğine bürünme: Telefon ya da bilgi-
sayar üzerinden kurbana ulaşarak kendisini sistem yöneticisi, 
şirket sahibi, muhasebe müdürü, personel müdürü v.b. olarak 
tanıtıp, çeşitli sorular sorarak bilgileri elde edebilir. Örnekler: 

-  Sistem yönetim merkezinden arıyorum, kullanıcı hesaplarını 
kontrol ederken sizin hesabın kilitlendiğini tespit ettik. İleride 
sorun çıkmaması için hatayı düzeltmemiz gerekiyor, lütfen son 
kullandığınız kullanıcı adı ve parolasını söyler misiniz?

However, it might take a long time to use advanced methods and tech-
niques (like the weak points of the network, vulnerability of the system, 
vocabulary attack, estimation etc.) for the purpose of learning or sei-
zing the user name and password of a computer. For that reason, social 
engineering applicatios which are made of various scenaris may bring 
in more rapid and definite results. In a study which has been carried 
out by UEKAE Department on the security of information systems and 
lasted for a period of approximately one year, a scientific study has been 
carried out on the personnel of five different public institutions using 
six different social engineering scenarios. In this study the subjects were 
contacted by phone and it was aimed at obtaining the passwords, which 
were used by the subjects to log in in the computer, using one of the six 
social engineering scenarios that have been developed At the end of this 
study, 30 out of the total number of 48 subjects (63 %) has forwarded 
the password for log-in to the personnel in the test center, who was at 
the other side of the telephone, without raising any difficulties. This 
study in the field of information security has once more shown that the 
manipulation of the weak points of human beings is the shortest and 
most suitable way of penetrating into the establishments in which many 
security policies and measures are applied. 

While collecting information about their victims, social engineers may 
disguise their identities under various other identities and use very dif-
ferent methods and techniques that may vary from case to case. Howe-
ver social engineers abuse many aspects of the human beings, who are 
the weakest ring of security, while collecting information from them. 
The methods and techniques which are used the most frequently in so-
cial engineering applications are the following : 

* Deception of the victim by using convincing scenarios: Generally re-
mote means of communication like telephone and computer are prefer-
red. The purpose of this technique is to obtain the information owned 
by the victim (like the user name, password, identity number, other 
personal or institutional information ) by using convincing scenarios 
and trick questions and obtain material gains from the victim by ma-
king use of that information : Examples: 

Congratulations. You have won one piece of 37 screen TV (Laptop, 
iPad, iphone, Mp4 Player etc.) Please contact the phone no. 05** *** 
** ** to get your gift (then the personal information of the vicitim 
(identity no. of Republic of Turkey, birth registry information, mother 
maiden’s name etc.) may be asked or he may be requested to deposit a 
definite amount of money to a bank account). 

- It has been determined that your mobile phone is being used by the 
terror organization However we estimate that you are not using it. You 
have to load 100 units to the number 05** *** ** ** in order us to cat-
ch those who use it.(*****Police Office/****Gendarmerie Command)

7 İntenet Erişimi: [https://www.bilgiguvenligi.gov.tr/sosyal-muhendislik/turkiyedeki-kamu-kurumlarinda-sosyal-muhendislik-uygulamalari-3.html], 12.02.2014
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-  Ben, ***** Polis Karakolundan arıyorum, komiser ******, 
sizin cep telefonunuz kullanılarak suç işlendiğini tespit ettik. 
(İnandırıcılığı artırmak ve güveni tesis etmek amacıyla arka 
planda müzik setinden gelen polis telsiz sesi duyulmaktadır.) 
Ancak, bu suçu sizin değil de başka birisinin işlediğini düşü-
nüyoruz. Suç işleyeni bulmak için birazdan size göndereceği-
miz kısa mesajdaki numaraya 100 kontör yükleyiniz.

•Tehdit ve şantaj yaparak korkutma: Kurbana ait özel ve mah-
rem bilgileri kullanarak, işten attırma, kamuoyu önünde rezil 
etme, maddi ve manevi zarar verme v.b. tehditler savurarak 
kurbanın sahip olduğu ya da erişebileceği bilgileri elde edebilir.

•Değerli mal, eşya ya da para önerme: Şirket ya da kurum çalı-
şanına gerekli olan bilgileri temin etmesi halinde para, eşya ya 
da değerli bir mal önerilebilir. Bu önerme yöntemi, tamamen 
ikna yoluyla yapılır; “bu işte çok para var” ya da “bu işi başa-
rırsak köşeyi döneriz” gibi iştah kabartan sözlerle kurban avla-
nır. Ancak, işin sonunda kurbana karşılık olarak ya hiçbir şey 
ödenmez ya da çok az bir miktar ödenir. Zira saldırgan kurba-
na “sana çok para veririm” ya da “köşeyi dönersin” dememiştir, 
sadece “bu işte çok para olduğunu” belirtmiştir. Kandırıldığını 
anlayan kurban, şikâyette bulunarak kurum/şirketin bilgilerini 
para karşılığı verdiğini itiraf edemez, aksi halde böyle bir du-
rumda en fazla zarara uğrayacak kişi de kendisidir. 

•Gafil muhbir: Şirket ya da kuruma ait bilgileri olur olmadık 
yerde konuşan gafil muhbirlere hemen her yerde rastlanılabi-
lir. Gafil muhbirler, aslında bunu yaparken kötü bir şey yap-
tıklarını, şirket ya da kuruma ait bir güvenlik ihlaline neden 
olduklarını düşünmezler. Bu nedenle, bir şirket ya da kurum 
hakkında elde edilmek istenilen bilgilerin bir kısmı şirket ya da 
kurum çalışanı ile irtibata geçilerek, onların güveni ve sempa-
tisi kazanılarak yapılır.

•Truva atı kullanma: Sistemlere gizlice bulaşan ve programla-
yıcısı tarafından özel bir işlevi (klavye toplayıcısı, ekran görün-
tüsü çekme, kayıtlı parolaları bulma, dosyalara müdahale etme 
v.b.) yerine getirmesi amacıyla geliştirilen çok tehlikeli bir yazı-
lımdır. Truva atları güvenilir olmayan kaynaklardan bilgisayara 
indirilen çeşitli lisanssız yazılımlardan bulaşabileceği gibi, sah-
te ya da kaynağı belli olmayan e-posta eklerindeki dosyaların 
kullanılması sonucu da bulaşabilir. Hatta bir ürünün tanıtım 
CD/DVD-ROM’u şeklinde ya da ücretsiz bir yazılıma enjekte 
edilmiş halde bir CD/DVD-ROM içerisine kopyalanarak kur-
bana posta ya da kargo yoluyla da gönderilebilir.

•Balık avlama (Phishing): Bu yöntem, internet üzerinde genel-
likle e-posta yoluyla kullanılan, saldırgan tarafından kurbana 
güvenilir ya da doğruluğu sorgulanamaz bir kaynaktan gönde-

• Disguising one’s self in the identity of a reliable source: This is the 
method of contaching the victim through telephone or computer, in-
troducing one’s self as the owner of a company, accounting manager, 
personnel manager etc, asking various questions under this disguise and 
obtaining the required information : Examples: 

- I am calling from the system management center. We have determi-
ned that your account has been locked while controlling the the user 
accounts. You have to ceorrect that fault in order to avoid any problems 
in the future. Would you please say your last user name and password?

- I am calling from **** police station. My name is commissary ****. 
We have found out that offenses have been committed by using your 
phone. (Police radio voices come from the music set in the background 
in order to increase plausibility). However we think that this crime has 
been committed not by you but by somebody else. Please deposit 100 
units to the number stated in the short message that we shall send you 
in a little while. 

• Frightening through threats and blackmailing: This method involves 
obtaining the information owned by or accessible to the victim by me-
ans of making threats like letting hm dismissed from his job, inflicting 
material and immaterial harm on him etc. by using private and inti-
mate information belonging to him.

• Offer valuable property, goods or money: The employee of the company 
or the institution may be offered money or valuable goods or property in 
return for providing the information required. Solely means of persua-
sion are used in this method and the victim is deceived using appetizing 
statements like “there is much Money in this business” or “we would be 
very rich if we manage to realize this deal.” However the victim is paid 
nothing or a very small amount at the end, because the offender has not 
said to the the victim “I give you a lot of Money”, but only said that 
“there is much money in this business.” The victim who has understood 
that he has been deceived can not complain the offender and confess 
that he had disclosed the confidential information belonging to the ins-
titution /company because he would be the one who would suffer losses 
the most in that case. 

• Unwary whistleblower: One may encounter everyurhere the unwary 
whisteblower who talk about the information belonging to the com-
pany or the institution. In doing this, the unwary whistleblowers do 
not in deed think that they do something bad and that they violate 
the security requirements of the company or the institution. For that 
reason some of the information about a company or institution, which 
is planned to be obtained, is obtained by contacting an employee of that 
company or institution and gaining their trust and sympathy 

• The method of using trojan horse. This is a very dangerous software 
which secretly leaks into the systems and has been developed by its prog-
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rilen özel kodlar ya da program parçalarını kullanarak kurbana 
ait özel bilgilerin elde edilmesidir. Örnek: Saldırgan öncelikle 
kurbanın internet bankacılığını kullandığı bankayı tespit eder. 
Daha sonra o bankanın internet bankacılığı giriş arayüzü ile 
oturum açtıktan sonraki diğer sayfaların kodlarını tamamen 
kendisinin kontrolünde olan bir web sunucu üzerinde taklit 
eder. Daha sonra kurbana, kendi kontrolündeki bankanın in-
ternet bankacılığı web arayüzünün kodlarını “internet banka-
cılığı bilgilerinizi güncelleyiniz” isimli bir e-posta ile gönderir 
ve e-posta açıldığında kurbanın internet bankacılığını kul-
landığı bankanın giriş sayfası ekrana gelir. Oysa ekrana gelen 
sayfa saldırganın kontrolündeki web sunucudaki sayfadır ve 
kurbanın bundan sonra girdiği tüm bilgiler saldırganın web 
sunucusu üzerine kaydedilir. Saldırgan bu bilgileri kullanarak 
kurbana ait banka hesabını boşaltabilir.

•Çöp karıştırma: Kurbana ait çöp sepetindeki not kâğıtları, 
ajanda, CD/DVD-ROM, hassas bilgi içerebilecek diğer dokü-
manlar sosyal mühendislik için kullanılabilir.

•Eski donanımları inceleme: Kullanıldıktan sonra içerisindeki 
kişisel veriler silinmeden satılan bilgisayarlar, veri depolama 
aygıtları, cep telefonu gibi donanımlar sosyal mühendislik için 
kullanılabilir. Bu tür donanımlar sahibinden bedelinden yük-
sek bir fiyata alınmak istenebilir.

•Omuz sörfü: Kurbanın bir sisteme girişte kullandığı kullanıcı 
adı, parolası ya da önemli bir bilgiyi kurban fark etmeden giz-
lice elde etme yöntemidir. Bu tekniğin, para çekilen ATM ma-
kinelerinden, internet kafelerde kullanılan bilgisayarlara kadar 
kullanıldığı bilinmektedir.

Günümüzde sosyal mühendislik uygulamaları en çok suç işle-
meye meyilli kötü niyetli kişiler, bilgisayar korsanları ve bilgi 
hırsızları tarafından kullanılmaktadır. Sosyal mühendislik ala-
nında kullanılan bu teknik ve yöntemlerin varlığı korkuya ne-
den olmamalıdır. Çünkü alınacak basit ama önemli tedbirlerle 
sosyal mühendislik uygulamaları bertaraf edilebilir. Bu tedbir-
ler başlıklar halinde sıralanacak olursa:

- Kişisel ve kurumsal bilgi güvenliği politikaları gözden geçi-
rilmeli, bu hususta hazırlanan doküman ya da talimatlar her-
kes tarafından anlaşılabilir ve uygulanabilir nitelikte olmalıdır. 
Unutulmamalıdır ki, personel bilgi güvenliği konusunda ne 
kadar eğitimli ve bilinçli ise güvenlik politikalarının uygulana-
bilirliği ve sonuçları o oranda verimli olacaktır.

- Kurum ve şirketlerde bilgiye erişim yetki seviyesi belirlenme-
li, her bilgiye herkesin erişimi engellenmeli, kritik ve önemli 
bilgilere erişim kayıtları düzenli ve emniyetli bir şekilde tutul-
malıdır.

rammer for fulfilling a special function (keyboard collector, shooting the 
image on the display, finding the recorded passwords, intervention in 
the files etc.). Trojan horses may contaminated in the computer through 
various unlicensed software which are downloaded on the computer 
from unreliable sources or as a result of the use of the files attached to 
the emails the source of which is uncertain. Such dangerous material 
may even be sent to the victim through mail or cargo by being copied 
into a CD/DVD-ROM in the form of a promotion CD/DVD-ROM of 
a product or as injected into a gratitious software. 

Fishing: This method is a method which is used in internet and general-
ly by means of e-mail. It involves obtaining the private information be-
longing to the victim by using special codes and program fragments sent 
by the offender to the victim from a source which is reliable or of which 
truth can not be verified. Example : the offender finds the bank through 
which the victim use internet banking services. He then imitates the 
codes of the pages following the log-in by means of entrance interface 
of that bank, on a web provider which is totally under his control. He 
then sends to the victim the codes of the bank’s “internet banking web 
interface” which is under his control by means of an an email contai-
ning the statement “please update your internet banking information“ 
and the entrance page of the bank, the internet banking services of 
which are used by the victim, appears on the display when the email has 
been opened. However the page that appears on the display is in deed 
the page on the web provider which is under the control of the offender 
and all information that the victim enters on that page thereafter are 
recorded on the offender’s web provider. The offender may discharge the 
bank account belonging to the victim by using that information. 

• Dumpster diving: Such items as notepapers, daybook, CD/DVD-
ROM and other documents that may contain sensitive information 
which belong to the victim may be used for social engineering purposes.

• Examination of the previous equipment : Devices, which have been 
sold after being used without deleting the information contained there-
in, like computers, data stoirng devices, handy phones etc. may be used 
for social engineering purposes. Social engineers may ask the owner of 
that equipment to buy them at a price higher that their actual value. 

• Shoulder surfing: This is the method of obtaining the user name, pas-
sword or an important information, which are used by the victim for 
entering a system, secretly without the victim being aware thereof. It is 
well known that this method is used in various environments ranging 
from ATM machines from which money is drawn to the computers used 
in the internet cafes. 

• In the present time social engineering applications are most frequently 
used by malevolent individuals who are inclined to commit crimes, 
hackers and thiefs of information. The existence of such techniques and 
methods which are used in the field of social engineering must not give 
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- İnternette gezinirken çok dikkatli olunmalı, internete eri-
şimde kullanılan bilgisayarda özel ya da gizlilik dereceli bilgi 
bulundurulmamalıdır.

- E-posta ekinde gelen ve ne olduğu şüpheli dosyalar asla açıl-
mamalıdır. E-posta içerisinde farklı bir erişim adresine yönlen-
dirme yapan “lütfen burayı tıklayınız” türünden yönlendirme-
ler açılmamalıdır.

- İnternet üzerinden kişisel bilgileri vermek gerektiğinde, in-
ternet tarayıcısının güvenli halde olup olmadığına (adres satı-
rında https:// ibaresi bulunmalıdır.) dikkat edilmelidir.

- İnternet üzerinde bankacılık işlemleri yaparken SSL güven-
cesinde işlem yapıldığından emin olunmalıdır. İnternet tara-
yıcısındaki altın sarısı bir asma kilit bu güvenliğin çalıştığını 
sembolize etmektedir.

- Unutulmamalıdır ki hiçbir banka müşterisine internet ban-
kacılığı bilgilerini güncellemesi için e-posta göndermez, tele-
fon etmez, bu bilgileri doldurması için bir form göndermez. 

- Bilgisayarınızın her ne kadar güvenli olduğundan emin ol-
sanız bile, bilgisayarınızın bağlı olduğu internet ağı (internet 
kafe ya da umuma açık kablosuz ağlar olabilir) ile ilgili şüphe-
leriniz var ise özel işlerinizi yapmamanız tavsiye edilir.

- Sosyal paylaşım ağlarında (Facebook, Twitter, Youtube, Kişi-
sel bloglar v.b.) kesinlikle kişisel bilgi ve verileriniz umumun 
görebileceği şekilde paylaşılmamalıdır. Bu alanlarda paylaşılan 

rise to fear because social engineering practices may be eliminated by ta-
king simple but important measures. We may enumerate those measures 
under various headings as follows: 

- Policies for the security of personal and corporate information must 
be reviewed and the documents and instructions which have been pre-
pared for that purpose must be understandable and applicable by ever-
ybody. It must not be forgotten that the more the personnel is knowle-
dgeable about the security of information the more efficient will be the 
applicability of security policies and their results. 

- The level of authorization for access to information must be deter-
mined in the companies and institutions, access to any information 
must not be open to everybody but only to those who reasonably require 
to know that information and the records of access to the critical and 
important information must be kept regularly and in a safe manner. 

- One must be very careful when one surfs in the internet and no special 
information or information with a degree of confidentiality must be 
available in the computer which is used for access to internet. 

- Files which are attached to emails and about which the receiver has 
some doubts must not be opened. Such instructions in the email like 
“click here” which directs the recipient to a different address must not 
be opened. 

- When it is required to forward personal information through internet 
attention must be paid to whether the internet browser is reliable or not 
(there must be the expression http:// in the web address line).

- While carrying out banking transactions on internet one must be sure 
that the transactions are made under the assurance of SSL. A padlock 
with golden yellow colour on the internet browser symbolizes that this 
security means is operating.

- It must not be forgotten that no bank would send an email to its cus-
tomers or call them by phone for asking them to update their internet 
banking information, nor send them a form to fill out for the same 
purpose.

- Even if you are sure that your computer is safe and secure, if you have 
doubts about the internet network to which your computer is connected 
(this may be a internet cafe or cable-free networks open to the public) 
you are recommended not to use that computer for carrying out your 
private transactions.

- Your personal information and data must absolutely not be used in 
a publicly visible manner in the social networking sites like facebook, 
twitter, youtube, personal blogs etc.). The information which is shared 
in those networks (like date of birth, information about the relatives 
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bilgiler (Doğum tarihi, akrabalık bilgileri-dayı soyadı=anne 
kızlık soyadı-, cep telefonu numarası, e-posta adresi, v.b.) sos-
yal mühendislik uygulamalarında kullanılmak üzere kaydedi-
lebilir.

- İnternet bankacılığı kullanılıyorsa, sisteme giriş parolası cep 
telefonu yerine özel parola üreten anahtar ile yapılmalı, ancak 
parola anahtarını iyi muhafaza edilmelidir. İnternet bankacılı-
ğı erişim kayıtları, hesap ve kredi kartı ekstreleri düzenli olarak 
kontrol edilmelidir. 

- Bilgisayarlara internetten işlevi belirsiz ve lisanssız yazılım in-
dirilip kurulmamalı ve tanınmayan kişilerle dosya paylaşımın-
da bulunulmamalıdır. Bilgisayarın işletim sistemi için gerekli 
olan tüm yama ve güncellemeler yapılmalı, anti-virüs yazılımı 
güncel tutulmalı ve internete bir güvenlik duvarı arkasından 
çıkış yapılmalıdır.

- Farklı giriş kapıları için farklı parolalar kullanılmalı, parola-
lar periyodik olarak değiştirilmeli ve kullanılan parolalar yazılı 
halde bir yerde bırakılmamalıdır.

Yukarıda anlatılan bu hususlara ilave olarak, bilgi sistemleri 
güvenliği alanında yaşanan gelişmeler saldırganların işlerini 
zorlaştırdığından, saldırganların daha kolay ve ekonomik olan 
sosyal mühendislik yöntemlerine yönelecekleri değerlendiril-
mektedir. Şayet, teknolojiyi kullanıyorsanız ya da kullanmak 
zorunda iseniz hayatın olağan akışı içerisinde her an sosyal 
mühendislik saldırıları ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak, 
etkin bir bilgi güvenliği politikasının sağlanmasının birinci 
koşulunun, en zayıf halka olan insanın bilgilenmesi ve bilinç-
lenmesi olduğunu unutmamak gerekir. Bu alanda tanınmış 
bir güvenlik uzmanı olan Bruce Schneier’ın belirttiği üzere; 
“Güvenlik bir ürün değil, bir süreçtir” sözü daima hatırda tu-
tulmalı ve güvenliğin bir teknoloji sorunu olmadığı, bir insan 
ve yönetim sorunu olduğu asla unutulmamalıdır.

like the maiden name of the mother, number of handy phone, email 
address etc.) may well be recorded for social engineering applications. 

- If you are using internet banking services the password for entrance to 
the system must be put by means of a key that produces special password 
instead of handy phone but the password key must be kept well. Records 
of access as well as account and credit card extracts regarding the inter-
net banking must be regularly controlled. 

- Software of which function is indefinite or which is unlicensed must 
not be downloaded from internet on the computers and files must not 
be shared with unrecognized people. All patches and updates which are 
required for the operation system of the computer must be performed, 
anti-virus software must be kept in an updated state and internet must 
be entered from behind a security wall. 

- Different passwords must be used for different entrance doors, pas-
swords must be periodically changed and the passwords used must not 
be left anywhere in writing. 

In additon to what is told above, it is anticipated that the offenders 
shall Orient towards to the methods of social engineering which are 
easier and more economic as a result of the fact that the developments 
achieved in the field of security of information systems have made it 
different fort he offenders to carry out their activities. If you use or 
have to use technology you may always come to face to face with social 
engineering offenses within the course of life. However it must not be 
forgotten that the first condition of ensuring an effective policy of infor-
mation security is raising the knowledge and awareness of man, who is 
the weakest chain thereof. As has been stated by Bruce Schneier who is 
a well-known security expert in this field “Security is not a product but 
a process.” This statement must always be remembered and it must not 
be forgotten that security is not a problem of technology but a problem 
of man and management.
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SİVİL HAVACILIKTA
PERSONEL İSTİHDAMI
EMPLOYMENT OF PERSONNEL IN CIVIL AVIATION 

Öğr. Gör. Seçil ULUFER

Tartışmasız her sektörün kendi içerisinde planlamaları, 
düzenlemeleri ve belirli kuralları vardır. Ancak sivil ha-
vacılık konusu ele alındığında buradaki ciddiyet büyük 
bir önem gerektirir. Anlık yapılan ve çok ufak görünen 
hatalar pek çok sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle personel 
istihdamı yapılırken, doğru ve uygun personeli seçmek 
için, kişiler belirli sınavlara tabi tutulurlar. Bu sınavlar 
birbirini takip ederek ve başarılarla sonuçlanarak bir 
sonraki aşamaya geçirir. Bunların içerisinde en çok dik-
kat edilmesi gereken hususlardan birisi de yabancı dildir. 
Çünkü havacılığın dili evrensel olarak İngilizcedir. Her-
kes tarafından kabul görmüş olan İngilizceyi etkin bir 
şekilde doğru yerde, doğru zamanda, doğru cevaplarla 
kullanmak gerekir.

It is no doubt that every sector has its own kind of planning, 
regulations and definite rules. However when we talk about 
civil aviation these issues must be dealt with a very special 
seriousness because momentary errors and the errors which 
seem to be very trivial may lead to serious difficulties. For 
that reason the candidate employees are subjected to definite 
tests and examinations while recruiting personnel in order 
to select the right and appropriate personnel. The candida-
te passes onto the next stage after having successfully passed 
successive tests and examinations. One of the most impor-
tant factors which must be paid attention to in this context 
is the proficiency in foreign language because aviation has 
only one universal language and it is English. An aviation 
personnel must be able to use English effectively in the right 
place and time by giving the right answers. 

Son zamanlarda havacılık sektörünün giderek hızlı bir şekilde 
büyüdüğünü ve geliştiğini görüyoruz. Buna paralel olarak, havacılık

 sektörünün genişlemesi, işgücü yoğunluğu ve personel istihdamı konularını 
gündeme getiriyor. 

We observe that the aviation sector has been growing and developing with an 
increasingly big speed in the recent times. The expansion of the aviation sector brings 

along issues such as the intensity of labor force and employment of personnel 
into the agenda. 
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Havacılık sektörü ulaşım olarak şu anda çok fazla kullanılmak-
tadır ve buna istinaden de şirketler sürekli farklı ve yeni lo-
kasyonlara da ulaşım sağlamaya başlamıştır. Ülkemize turistik 
açıdan da yapılan seyahatler ağırlıklı olarak havayolu kullana-
rak yapılmaktadır. Bu nedenle yabancı dili etkili kullanmalı ve 
iletişimde en ufak pürüz yaşamamalıyız. Havacılık sektörünün 
kokpit, kabin, teknik, yer hizmetleri gibi, biletin alındığı an-
dan yolcunun uçağa bindiği ve indiği, devamında kargodan 
valizlerini beklediği ve havaalanının dışına çıktığı ana kadar 
yanlış anlaşılmalara sebep vermemek için geçen tüm yolculu-
ğun aşamasında kesintisiz ve sorunsuz bir iletişimin gerçekleş-
mesi gerekir. Bu nedenle bu sektörün içerisinde olan ve büyü-
meye devam eden her şirketin personel alımlarında yabancı 
dile çok dikkat etmesi gerekmektedir.

Diğer önemli bir nokta ise, alınacak personelin zaman yöne-
timi konusunda göstereceği hassasiyettir. Havacılık belirli za-
man içerisinde belirli planlamalara bağlıdır ve anlık değişiklik-
lerde gidilecek yöntemleri bellidir. Hepsinden önce havacılık 
belirli düzenlemeler ve kurallar üzerine kuruludur. Bu nedenle 
havayollarının tüm departmanlarında çalışacak kişilerin kısa 
zamanda işlerini düzenli ve planlı bir şekilde yapması, oluşa-
bilecek aksaklıklarda anlık kesin çözüm yolları belirlemesi ve 
zaman yönetimini iyi kullanarak, stres altında bile başarı odak-
lı olması gerekmektedir. Ufak bir olumsuzluk şirketi çok ciddi 
bir zarar altına sokabilir. Ve havacılık kesin kurallara, esaslara 
bağlıdır. Bu prosedürler ve kurallar kişiye göre değiştirilemez 
ve çalışan her personelin bunlara uyumu gereklidir. Kişisel 
düşüncelerle yapılacak işlerin gidişatına yön verilemez ve ku-
rallara bağlı bir düzen içerisinde onlara uygun hareket etmek 
gerekir. Problemlerin yaşanması gerginliğe sebep vermeden çö-
züme bağlanmalıdır çünkü CRM; havacılık da çok önemli bir 
yer tutmaktadır. Bizlerin her fırsatta “takım çalışması”, “ekip 
işbirliği”, “insana verilen değer”, “CRM” vs diye vurguladığı-
mız şeyleri daha iyi anlamak için öncelikli olarak kişisel eği-
timler almalı, verilen eğitimleri tamamlamalı ve eğitimler sü-
recinde örneklemelerle işin ehemmiyetinin farkına varmalıyız.

Personel istihdamı gerçekleştirildiğinde başlayan bu ciddi sü-
reç, iş hayatı boyunca da şirketlerin kendileri tarafından tazele-
me eğitimleri adı altında belirli süre aralıklarıyla personele ve-
rilmektedir. Yoğun, aktif ve etkin çalışma gerektiren havacılık, 
yanılma payını en aza çekerek, kusursuz bir süreci tamamlama 
hedefine odaklanır. Sürekli verilen eğitimlerle de personellerin 
iş süreçleri izlenir ve bu dinamik süreç hep devam eder…
Gökyüzünde buluşmak üzere...

Aviation sector is very frequently used as a means of transportation 
in the present day and the companies have consequently begun to 
fly to new and different destinations in a continious process. Travels 
made to our country, in which touristic travels have a noteworthy 
share, are predominantly made through airways. For that reason 
we must be able to use the foreign language in an effective manner 
and we must mot incur the slightest troubles in communication. 
In order to avoid misunderstandings, aviation sector requires the 
maintenance of an uninterupted and trouble-free communication 
in all parts and ranging from the ground services, to the cockpit and 
cabin etc. and all phases of the flight ranging from buying the ticket, 
getting on board the plane, getting off the plane and waiting the 
cargo from the plane up to leaving the airport 

Another important point is the sensitivity of the personnel to be 
recruited about the management of time. Aviation activities depend 
on definite plans during a definite time frame and the methods to 
be used during the instant changes are pre-determined. Before all 
else, aviation is based on definite regulations and rules. For that 
reason all the employees who will work in all the departments of 
airways must be able to perform their duties in a short time and 
in a proper and well-planned manner, determine definite means 
of solution immediately in case of disruptions and must focus on 
success even under stress conditions by using management of time 
properly. Even a slightest error may lead the company incur a very 
serious loss. Aviation is based on definite rules and guidelines. These 
procedures and rules can not be changed depending on individuals 
and each of the employees must comply with them. The course of the 
Works to be performed can not be let directed by personal thoughts, 
in other words the rules of a rule-based order must be obeyed. The 
problems that may arise must be resolved without giving rise to ten-
sion because CRM has a very important place in aviation. In order 
to understand the content of the concept of CRM fully, which is 
explained us with such mottos as “teamwork”, “team cooperation”, 
“value attributed to man” etc. what is first of all to be done is to 
undergo a personal training, complete the training sessions attended 
and become aware of the importance of the job by means of exemp-
lifications during the training process. 

This serious process which begins when the employment of personnel 
has been realized, still continues to be provided to the personnel by 
the companies themselves with definite intervals under the name of 
refresher training throughout the business life. Aviation sector which 
require an intensive, active and effective mode of work focuses on the 
target of completing a flawless process by mimimizing the magrin of 
error. The work processes of the personnel are continiously followed 
up through training sessions and this dynamic process continues in 
this way…

Hoping to meet you in the sky...
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AVRUPA BİRLİğİ

BAşARISIz MÜLTECİ 
POLİTİKASI

EUROPEAN UNION: UNSUCCESSFUL POLICY OF REFUGEES

Kirstin Hausen

İtalya’nın göç politikası uzun yıllar yabancı aleyhtarı Kuzey 
Birliği partisi tarafından yönlendirildi. Ancak alınan önlem-
ler mülteci problemini hafifletmek yerine daha da içinden çı-
kılmaz hale getirdi. Lampedusa, İtalya’nın ve belki de bütün 
Avrupa’nın başarısız göç politikasının sembolü oldu. Buraya 
her yıl Afrika’dan binlerce mülteci geliyor. Mülteciler fındık 
kabuğu gibi teknelerle Akdeniz’i aşıp kapağı Avrupa’ya atabil-
mek için ölümü göze alıyorlar. Tıpkı ekim ayında olduğu gibi 
mülteci tekneleri kazaya uğradığı ve yüzlerce kişi boğulduğu 
zaman bütün dünya gözlerini üzüntüyle bu bölgeye çeviriyor. 
Maceralı yolculuğu kazasız belasız atlatanlar ise sadece birkaç 
gün geçirmeleri öngörülen mülteci kamplarına kapatılıyor. 
Ama bu süre uzayarak ayları buluyor. Kamplara kimsenin gir-
mesine izin verilmediğinden kamuoyunun olup bitenlerden 
haberi olmuyor. İtalya Başbakanı Enrico Letta, Avrupa Birliği 
Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile birlikte Lampe-
dusa adasını ziyaret ettiğinde mültecilerin kaldıkları daracık 
odaları görmek için ziyaret programını değiştirmişti.

İtalya’‘ya her yıl Afrika’dan binlerce mülteci geliyor. Mülteciler fındık kabuğu gibi teknelerle Akdeniz’i aşıp 
kapağı Avrupa’ya atabilmek için ölümü göze alıyorlar. Tıpkı ekim ayında olduğu gibi mülteci tekneleri kazaya 

uğradığı ve yüzlerce kişi boğulduğu zaman bütün dünya gözlerini üzüntüyle bu bölgeye çeviriyor.

Thousand of refugees come from Africa to Italy every year. The refugees runs the risk of death death to cross the 
Mediterranean and take refuge in Europe in very small boats. Just as it had happened in the month of October, 
the whole world turns their eyes to this region with sorrow when the boats of the refugees have an accident and 

hundreds of refugees are drowned.

The policy of emigration of Italy has been directed by the xenophobic 
Northern Union party for long years. However the measures taken 
have made the problem of refugees even more complicated instead 
of alleviating it. Lampedusa became the symbol of the unsuccessful 
emigration policy of Italy and maybe of the whole Europe. Thousands 
of refugees come here from Africa every year. The refugees runs the risk 
of death death to cross the Mediterranean and take refuge in Europe 
in very small boats. Just as it had happened in the month of October, 
the whole world turns their eyes to this region with sorrow when the 
boats of the refugees have an accident and hundreds of refugees are 
drowned. Those who can survive the adventurous journey safe and 
sound are closed in the refugee camps in which they are planned to 
spend only a few days. However that period of time is extended and 
reaches months. The public is not informed about what is happening 
inside the camps because nobody is allowed to enter there. When the 
Italian prime minister Enrico Letta has visited Lampesuda Island 
together with Manuel Barroso, the chairman of the European Union 
commission, he had changed his visit program to see the very narrow 
rooms in which the refugees had to live.
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Bu küçük ada ve sakinleri daha önce de mülteci akını yüzünden zor durumda kalmıştı. 2011 yılındaki Tunus devriminin ardından 
başlayan ‘Arap baharı’ sırasında binlerce kişi Lampedusa’ya kaçmıştı. İtalya hükümeti mülteci akını karşısında insani olağanüstü hâl 
ilan etmiş, zamanın İçişleri Bakanı Roberto Maroni de diğer Avrupa ülkelerini, mülteci problemine seyirci kalmakla suçlamıştı. Ma-
roni, yabancı aleyhtarı sloganlarla halkı göçmenlere karşı kışkırtan ve var gücüyle ülkeye mülteci alınmasını önlemeye çalışan Kuzey 
Birliği partisinin önde gelen isimlerinden biriydi. Kuzey Birliği’nin halkı tahrik etmesinden İtalyanlar da memnun değildi. Bir kadın, 
“Politikacıların halka yabancı korkusu ve güvensizlik aşılamaya çalışması ırkçılığı azdırıyor. Böyle bir şey kabul edilemez” diyor.

This small island and its inhabitants had also difficult times because of the flow of refugees in the past. Thousands of people had escaped to 
Lampedusa during the Arab Spring which had broken out after the Tunisian revolution in 2011. The italian government has proclaimed the 
humanitarian extraordinary state in consideration of the flow of refugees and the minister of interior affairs of that time, Roberto Maroni, had 
accused other european countries of ignoring the refugee problem. Maroni was one of the leading figures of the Northern Union party which 
had provoked the people against the emigrants with xenophobic slogans and made great efforts in order to prevent the influx of refugees into 
the country. Italians themselves were also distressed by the provocation of people by the Northern Union Party. One woman says “The efforts 
of the politicians to imbue xenophoby in the people and distrust against the immigrants aggravates racism. Such a thing can not be accepted”. 

Kuzey Birliği 2011 yılının kasım ayında istifa eden Silvio Ber-
lusconi hükümetinin küçük ortağıydı ve göç politikasında da 
tek söz sahibiydi. Koalisyon hükümeti göç kurallarını ağırlaş-
tırmış ve mültecileri derhal sınır dışı edebilmek için Libya ve 
diğer Afrika ülkeleriyle geri kabul anlaşmaları imzalamıştı. Bir-
leşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, dikta, iç savaş 
ve açlıktan kaçanların iltica başvurusunda bulunmasına imkân 
bırakmadığı gerekçesiyle bu uygulamayı protesto etmişti.

Northern Union was the small partner of the government of Sil-
vio Berlusconi who had resigned in the month of November of the 
year 2011 and it was solely responsible for the policy of emigra-
tion. The coalition government had aggravated the conditions of 
emigration and had signed readmission agreements with Libya 
and other African countries in order to be able to expatriate the 
refugees immediately. The Higher Commissariat for the Refugees 
of the United Nations has protested this practice on the grounds 
that it had made it impossible for those who escape dictatorship, 
civil war and hunger to make an application for asylum. 
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Mülteci akınının kontrolden çıkmasını Kuzey Birliği de önleyemedi. Bunun üzerine, ikamet izni olmadan İtalya’ya girilmesini suç kap-
samına aldı ve İtalya’ya gelecek yabancılara çalışma sözleşmesi bulundurma şartını getirdi. Başbakan Letta’nın değiştirmeyi vaat ettiği 
yasa hâlâ yürürlükte. İtalyan yardım kuruluşları bu uygulamayı riyakârca ve gerçek dışı olarak tanımlıyor ve hiçbir İtalyan işverenin 
yüzünü bile görmediği Mali ya da Eritreli bir işçiyle sözleşme yapmayacağını hatırlatıyorlar. Mülteciler de bunu bildiklerinden kaçak 
göçmen olarak yaşamayı göze alıyorlar. Kamplardan kaçabilenler İtalya’nın kuzeyine, hatta Kuzey Avrupa’ya kaçıyorlar. Yüz binlerce 
yabancı İtalya, Fransa, Almanya ve Benelüks ülkelerinde kaçak yaşıyor. Avrupa Birliği Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi Akdeniz ülke-
lerine kıtanın güney sınırlarında güvenliği sağlama mecburiyeti getirmeye çalışmış ama bunu başaramamıştı. İtalya 20 yıl boyunca göç 
ülkesi olduğunu inkâr etti. Toplumda ve siyasette, göçmenlerin ülkede kısa süre kalacakları inancı geçerliydi. Yabancıların toplumla 
uyum sağlamasına önem verilmedi. Bunun ceremesini ilk kuşak göçmenlerin çocukları çekiyor. Nijeryalı mülteci bir ailenin kızı olan 
13 yaşındaki Ramat okulu bitirir bitirmez İtalya’yı terk edeceğini söylüyor: “İş olmadığı için burada geleceğimiz yok. Önce Nijerya’ya 
gidip büyük anne-babamı ziyaret edecek, daha sonra da üniversite tahsili için Londra’ya gideceğim.”

İtalyanların iş bulamadığı kriz ortamında Afrikalı göçmenin iş bulması zaten çok zor. Nijeryalı Ramat ebeveyninin İtalya’ya gelmekle 
büyük hata yaptığını ama kendisinin aynı hataya düşmeyeceğini söylüyor.

(Kirstin Hausen, Almanyanın Sesi Radyosu)

Northern Union could also not prevent the influx of refugees. Sub-
sequently a law was enacted which perscribed that the entry to Italy 
without residence permit has been included in the scope of crimes 
and the foreigners who would come to Italy were requested to bring 
work permit. That law which the prime minister Letta promised 
to amend is still in force. Italian aid organizations describe that 
practice as insincere and unrealistic and reminds that no Italian 
employers would sign an employment contract with a worker from 
Mali or Eritrea whose face he hadn’t seen. And knowin this, the 
refugees prefer to live as illegal emigrants. Those refugees who can 
escape from the camps go to the northern regions of Italy an deven 
to North Europe. Hundreds of thousands of people live illegally 
in countries like Italy, France, Germany and Benelux. European 
Union has tried to introduce the obligation for the mediterranean 
countries like Greece, Italy and Spain to ensure the security in the 
southern borders of the continent but had failed to do so. Italy has 
denied that it is a country of emigration for a period of 20 years. 
The society and the political world was predominated by the belief 
that the immigrants would stay for a short time in the country. No 
importance was attributed to ensuring the adaptation of the im-
migrants to the Italian society. The children of the first generation 
of immigrants have paid the price for that. Ramat who is a 13 ye-
ars old girl from a Nigerian immigrant family says that she will le-
ave Italy as soon as she finishes the school. “We have no future here 
since there are no jobs. I will first go to Nigeria and visit my father 
and mother and then go to London for university education.”

It is very difficult for the African immigrants to find a job under 
the crisis conditions in which the Italians themselves can not find a 
job easily. Ramat says that her parents had made a big mistake by 
coming to Italy but that she won’t do the same mistake. 

Kirstin Hausen, Radio Voice of Germany
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Session: comedy, drama, adventure...

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti / Dawn of the Planet of the Apes

Gösterim Tarihi / Date of screening: 23.05.2014
Yönetmen / Director: Bryan Singer Oyuncular / Starring: Hugh Jackman, Jennifer Lawrence, Ja-
mes McAvoy Yapım / Production: ABD

Özet: X-Men zamanda yolculuk yapmak zorundadır. Amacı dünyadaki tüm canlılar üzerinde evrensel bir 
etkisi olacak önemli bir tarihi olayı değiştirmektir. Tahmin edebileceğiniz gibi bu zorlu görevde X-Men’i 
yine bir sürü macera bekliyor. Filmin yönetmenliğini Bryan Singer yapıyor ve başrollerini Jennifer Lawren-
ce, Hugh Jackman ve Michael Fassbender paylaşıyor.

Summary: X-men has to make a trip in time. His goal is to change a historical event which would have a 
universal effect on all living beings in the world.As you may imagine many adventures is awaiting X-men 
in this challenging task. Jennifer Lawrence, Hugh Jackman and Michael Fassbender appear as costars in the 
film which is directed by Bryan Singer.

X-Men: Geçmiş Günler Gelecek / X-Men: Days of Future Past

Gösterim Tarihi / Date of screening: 11.07.2014
Yönetmen / Director: Matt Reeves Oyuncular / Starring: Andy Serkis, Jason Clarke, Kodi Smit-
McPhee Yapım / Production: ABD

Özet: Genleri değiştirilmiş, isyancı maymun Caesar’ın kaçışının üzerinden on sene geçmiştir. Caesar diğer 
maymunlarla birlikte büyük bir maymunlar ordusu kurmayı başarmıştır. Kıyamet sonrası San Francis-
co’sunda artık bilim insanlarının tek derdi, patlak veren bu büyük sorunu kontrol altına almak olacaktır.

Summary: One year has passed since the escape of the rebel monkey Caesar of which genes have been modi-
fied. Caesar has managed to set up a big army of monkies together with other monkies. The only trouble of 
the people living in San Fransicco in the aftermath of the doomsday shall be to keep this big problem under 
control Cameron.
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Gösterim Tarihi / Date of screening: 30.05.2014
Yönetmen / Director: Wally Pfister Oyuncular / Starring: Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bet-
tany Yapım / Production:  ABD, İngiltere

Özet: Bilim adamı Will, istedikleri teknolojik yardımı yapmadığı için bir terörist grubun saldırısına uğrar 
ve cinayete kurban gider. Kendisi gibi bilim adamı olan eşi Evelyn, Will’in beynini gelişmiş bir süperbilgi-
sayara entegre eder. Will’in bedeni ölmüştür ama beyni eşiyle yeniden iletişime geçer. Dahası Will, bağlı ol-
duğu bilgisayardan internet aracılığı ile tüm dünyayı yaklaşan terörist tehlikeye karşı uyarmaya başlar. Fakat 
terörist grup Will’in hala hayatta olduğunu fark edince, super-bilgisayarı yok etmek için harekete geçerler...
 
Summary: The scientist Will is attacked by a terrorist group because he didn’t extended them the help that 
they have wanted and becomes the victim of a murder. His wife Evelyn who is also a sceintist like him integ-
rates Bill’s brain into a developed super computer. Will’s body has died but his brain enters into communica-
tion with his wife again. What is more, he begins warning the whole world against the approaching terrorist 
danger through internet from the computer to which his brain is mounted. However when the terrorist group 
becomes aware that Will is still live it takes action to destruct the super computer.

Evrim / Transcendence

Gösterim Tarihi / Date of screening: 27.06.2014
Yönetmen / Director: Michael Bay Oyuncular / Starring: Mark Wahlberg, Jack Reynor, Nicola 
Peltz Yapım / Production: ABD

Özet: Üç yıl önce Chicago’da yaşanan savaşın ardından, Autobot’lar NEST’in yardımlarıyla Deception’ları 
yok etmeye devam ediyorlardır. Ancak öte yandan Skyquake bir asteroit parçası nedeniyle ölen Decep-
tion’ları yeniden hayata döndürmektedir. Megatron’un ölmesi ve Cybertron’un da ağır bir şekilde hasar 
görmesiyle birlikte Deception’ların kontrolü Skyquake’e kalmıştır. Artık son teknoloji ürünü silahları ‘Tr-
ypticon’ı tasarlamalarıyla birlikte hem Pentagon hem de Amerikan ordusu için büyük bir tehdit haline 
gelmişlerdir. Autobot’lar ve NEST dünyayı olası bir kaostan kurtarabilmek için hızlıca hareket etmek ve geç 
olmadan Deception’ları durdurmak zorundadır.

Summary: Following the war in Chicago which had broken out three years ago Autobots continue to remove 
Deceptions with the help of NEST. On the other hand however Skyquake is reviving Deceptions who have 
died as a result of the fall of an astreoid. The control of Deceptions has been left to Skyquake as a result of the 
death of Megatron and severe damage incurred by Cybertron. They have become a big threat for Pentagon 
and the american army following the design of their arm Trypticon which is a product of the state of the art 
technology. Autobot and NEST must move serialy and stop the Deceptions without delay in order to save the 
world from a potential caos.

Transformers: Kayıp Çağ / Transformers: Age Of Extinction 
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1984 / Nineteen Eighty-Four

Hayvan Çiftliği / Animal Farm

George Orwell’in kült kitabı Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, yazarın geleceğe ilişkin bir kâbus 
senaryosudur. Bireyselliğin yok edildiği, zihnin kontrol altına alındığı, insanların makineleşmiş 
kitlelere dönüştürüldüğü totaliter bir dünya düzeni, romanda inanılmaz bir hayal gücüyle, en 
ince ayrıntısına kadar kurgulanmıştır. Geçmişte ve günümüzde dünya sahnesinde tezgâhlanan 
oyunlar düşünüldüğünde, ütopik olduğu kadar gerçekçi bir romandır Bin Dokuz Yüz Seksen 
Dört. Güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen bir başyapıttır; yalnızca yarına değil, bugüne de 
ilişkin bir uyarı çığlığıdır. (Tanıtım Bülteninden)

Cult book of George Orwell, “The year one thousand nine hundred eighty four” is a nightmare scenario of the 
author for the future. A totalitarian wolrd order in which individuality has been removed, mind has been 
kept under control and men have been transformed into mechanized masses is described in all details with an 
incredible imaginative power in this novel. Taking into consideration the games that have been staged in the 
world both in the past and today this novel might be said to a realistic novel besides being an utophical one. 
One thousand nine hudred eighty four is a masterpiece which never looses its actuality. It is a cry of warning 
not only for tomorrow but for today as well (From the publicity bulletin).

Hayvan Çiftliği’nin başkişileri hayvanlardır. Bir çiftlikte yaşayan hayvanlar, kendilerini sömüren 
insanlara başkaldırıp çiftliğin yönetimini ele geçirir. Amaçları daha eşitlikçi bir topluluk oluştur-
maktır. Aralarında en akıllı olan domuzlar, kısa sürede önder bir takım oluşturur; ama devrimi de 
yine onlar yolundan saptırır. Ne yazık ki insanlardan daha baskıcı, daha acımasız bir diktatörlük 
kurulmuştur artık. George Orwell, bu romanında tarihsel bir gerçeği eleştirmektedir. Romandaki 
önder domuzun, düpedüz Stalin’i simgelediği açıktır. Diğer kahramanlar gerçek kişileri çağrıştır-
masalar da, bir diktatörlük ortamında olabilecek kişilerdir. 

Altbaşlığı Bir Peri Masalı olan Hayvan Çiftliği, bir masal anlatımıyla yazılmıştır; ama küçükleri 
eğlendirecek bir peri masalı değil, çarpıcı bir politik taşlamadır.
(Tanıtım Bülteninden)

The leading characters of the animal farm are animals. The animals which live in a farm seize the manage-
ment of the farm by revolting against men which exploit them. Their purpose is to create a more equalitarian 
community. The pigs which are the most clever ones among them form a leadership team in a short time 
however it shall be the same pigs who lead the revolution away from its true path. A dictatorship has now been 
established which is more repressive and cruel than that of men. George Orwell criticizes a historical fact in this 
novel. It is apparent that the leader pig in the novel symbolizes Stalin. Other heroes are the types of people who 
may be observed in a dictatorial environment even though they do not evoke real persons.

Amimal farm of which subtitle is a fairy tale has been written in the form of a fable. However it is not a fairy 
tale that would entertain the children but a political satire.(From the publicity bulletin). 
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