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Değerli Günce okurları,

Geçmişten günümüze kadar yapılan araştırmaların, deneylerin, gözlemlerin ve düşün-
cel çabaların sonucu olarak ortaya çıkan bilim, aynı zamanda tüm bunların geçişten bu-
güne bir birikimidir. Bilime ve bilimsel çabalara kaynak harcayan, zaman ayıran, değer 
veren ve bu çabaları destekleyen toplumlar diğerlerinin önünde konumlanmaktadırlar. 
Dünyanın iki yıla yakındır deneyimlediği küresel salgın, iklim krizi ve orman yangınla-
rı, bilimin yol göstericiliğinin ne denli önemli olduğunu göstermiştir. 

Pandemi süreci, aşının, aşı geliştirmeye yönelik çabaların kıymetini ortaya koymakla 
birlikte yerel ya da yerli bilimsel yatırımların ya da desteklerin sürekliliğine olan ihtiya-
cı gözler önüne sermiştir. Ülkemizin yerelde yürüttüğü çabaları takdir ediyor olmakla 
birlikte stratejik bakış açısının bilimsel çalışmalar alanındaki öneminin vurgulanması 
gerektiğini vurgulamak isterim. Strateji, var olan koşullara yönelik sistemli adımları akla 
getiren biçimde tasavvur edilse de esasen ortaya çıkması muhtemel konuların da yönet-
sel çerçeve içinde değerlendirilmesini kapsamakta; en çok da bu boyuta yönelik olması 

ile değer atfedilmektedir. Bu haliyle pandemi gibi koşulların geçmişteki birikimler göz önüne alınarak ileri perojeksiyonla 
yönetilmesi gerekliliktir. COVID-19 süreci, bilimin gelişmişliğinin ve birikimsel özelliğinin öne çıkmasını ya da yeniden 
hatırlanmasını sağlamıştır. Ayrıca pandemi, dünyanın ne kadar küçük olduğunu ne denli küresel bir köye dönüştüğünü 
ortaya çıkarmış; tüm dünya iyi olmadan hiçbirimiz güvende olmayacağını göstermiştir. Bilimin insanlık hizmetine sunul-
masında her yerel çabanın küresel sonuçlar göz önüne alınarak planlanmasının, yine global düzeyde desteklenmesinin 
önemini göstermiştir. Bu noktada Almanya’da aşıyı geliştiren ve tüm dünyanın hizmetine sunan bilim insanlarımızı yü-
rekten kutluyorum. Yerli aşı çabalarımızda gelinen noktayı memnuniyet verici buluyor, emeği geçen bilim insanlarımızı 
kutluyorum. 

Dünyanın pandemi koşulları yanında deneyimlediği doğa krizleri de geçtiğimiz sürecin önemli küresel sorunlarından 
biriydi. Başta Müsilaj olmak üzere orman yangınları, küresel ısınmanın ve tabiata dengeyi bozucu biçimde müdahalenin 
sonuçlarının ne kadar ağır olacağını ortaya koydu. Müsilaj konusunun hızlı çözümünde TÜBA’nın da içinde olduğu de-
ğerlendirmeler sonrası yapılan hızlı müdahalelerin etkililiğini hep birlikte gördük. TÜBA olarak bu konuda çalışmaları 
teşvik ettiğimizi, çalışma grupları oluşturduğumuzu belirtmek ister; bu çabalarda aktif rol üstlenen bilim insanlarımıza 
şükranlarımı sunarım. 

Bu noktada yapılan faaliyetlerin etkililiği açısından bazı kurumsal gelişmeleri de bu sayımız aracılığıyla ifade etmek iste-
rim. Salgın ve müsilaj ile mücadele sürerken şubat ayı içerisinde daha verimli ve etkili bir şekilde ülkemize katkı sunmak 
üzere Akademimizi yeni hizmet binasına taşıdık. Ulusal ve uluslararası çalışmalarımız çevrimiçi ve koşullar uygun olduğu 
takdirde yüz yüze şekilde sürdürmenin gayreti içinde olduk. Yılın ilk yarısında, Avrupa Akademileri Birliği (ALLEA) 
2021 Genel Kurulu, International Science Council (ISC) 2021 Genel Kurulu ile Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları 
Birliği (AASSA) ve Pakistan Bilimler Akademisi’nin (PAS) “Pandemic Preparedness: Science and Countermeasures” Ça-
lıştayı’na bilim diplomasisi çerçevesinde ülkemizi temsilen katılım ve katkı sağladık. Çalışmaları uzun zamandır devam 
eden TÜBA Mühendislik Bilim Terimleri Sözlüğünün güncellenmesine ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile im-
zaladığımız işbirliği protokolü sayesinde çalışmalarımızda kısa zaman içinde çok daha uzun bir mesafe kat edebileceği-
mize inanıyorum. TÜBA-Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen Döngüsel 
Ekonomi Sempozyumu’nun düzenlenen beş oturumunun ilgiyle izlendiğini de ayrıca belirtmek isterim. Akademimizin 
güzide programlarından, liyakat esasından şaşmaması için büyük bir titizlikle çalıştığımız; TÜBA-GEBİP, TÜBA-TESEP, 
Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri ve TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödüllerinin son başvuru zamanını küresel 
salgın koşulları nedeniyle ileri bir tarihe almayı tercih ettik. TÜBA Enerji Çalışma Grubu’nun gerçekleştirdiği Doğal Gaz 
Çalıştayı’nın ardından rehber niteliğindeki raporumuzu kamuoyuyla paylaştık. Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası (TİBKM) 
Projesi kapsamında ilk defa okuruyla buluşan beş eser ise mayıs ayında yayımlandı. Uzun bir süredir başarıyla yürütülen 
“Uluslararası Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği” Yaz Okulumuzu ne yazık ki geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salgın nedeniyle 
gerçekleştiremedik. 2021’in ilk aylarında bilim camiamızdan iki önemli şahsiyeti ebediyete uğurladık; Şeref Üyelerimiz 
Mehmet Genç’i mart ayında ve Prof. Dr. İlhan Başgöz’ü ise Nisan ayında kaybettik. Bir kez daha kendilerine Allah’tan 
rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Dünyanın hızlı değişimler yaşadığı, küresel krizler ile boğuştuğu bu 
dönemde bilim insanlarımız tüm motivasyonuyla çalışmalarını sürdürüyor; Akademi üyelerimiz ve TÜBA-GEBİP ödüllü 
genç bilim insanlarımızın kazandıkları başarılardan sizleri mümkün olduğunca haberdar etmeye devam ediyoruz. Sizlere 
bu sayfadan seslenirken bir sonraki sayıda bilim dünyası ve dünya sağlığı hakkında çok daha iyi haberler ulaştırmayı umu-
yor, 66. sayımızı ilginize sunuyorum.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
TÜBA Başkanı

başkandan...başkandan...



4 AASSA&PAS “PANDEMIC PREPAREDNESS:   
 SCIENCE and COUNTERMEASURES” ÇALIŞTAYI

6 2021 ULUSLARARASI TÜBA AKADEMİ ÖDÜLLERİ’NE 
 BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

7 ALLEA 2021 GENEL KURUL TOPLANTISI

9 YÜKSEKÖĞRETİMDE GENİŞLEME ve    
 BİLİMSEL ÜRETİM KAPASİTESİ 
 Prof. Dr. Mahmut Özer

15 TÜBA-GEBİP ve TESEP ÖDÜLLERİ İÇİN   
 2021 YILI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

17 ISC 2021 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU   
 TÜBA’NIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

19 MEHMET GENÇ HOCA’NIN ARDINDAN   
 TARİH SOSYOLOJİSİ ve BİR AKADEMİ MUHASEBESİ 
 Prof. Dr. Yasin Aktay

31 2021 "ULUSLARARASI HUKUK, DİPLOMASİ ve   
 İŞ BİRLİĞİ YAZ OKULU" İPTAL EDİLDİ

33 KÜRESEL SALGIN SONRASINDA 
 SAĞLIK EĞİTİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ 
 Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan

içindekileriçindekiler
MAYIS 2021     SAYI 66

24
TÜBA-DÖNGÜSEL EKONOMİ SEMPOZYUMU

16
TÜBA’DAN

DOĞAL GAZ ÇALIŞTAYI RAPORU

30
İLK DEFA TÜBA’NIN YAYIMLADIĞI BEŞ ESER DAHA 

TÜRK-İSLÂM BİLİM KÜLTÜR MİRASINA KAZANDIRILDI



51

Röportaj: TÜBA  Asli Üyesi 
PROF. DR. İZZET ÖZTÜRK

"Gerçek boyutunu bilemeyiz ama 
deniz salyası bizi çok tedirgin etti.”

42 BAŞKAN ŞEKER ARGEM’DE 
 “GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİREYSEL EĞİTİM”İ ANLATTI

43 TÜBA-TEKNOFEST DOKTORA BİLİM ÖDÜLLERİ'NİN  
 BAŞVURULARINA YOĞUN İLGİ

44 TÜBA YENİ HİZMET BİNASINA TAŞINDI

45 MÜSTESNA BİR HOCA: 
 TÜBA ŞEREF ÜYESİ MEHMET GENÇ 
 Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

55 İNTERNET RİSK Mİ, FIRSAT MI? 
 Prof. Dr. Necdet Ünüvar

59 TÜRK İKTİSAT TARİHİNİN ÖNCÜSÜ 
 MEHMET GENÇ 
 Prof. Dr. Mehmet Bulut

63 PROF. DR. M. İLHAN BAŞGÖZ'ÜN ARDINDAN 
 Prof. Dr. M. Öcal Oğuz

67 ZİYARETLER

70 HABERLER

Sahibi
Türkiye Bilimler Akademisi Adına:
TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Editör
Asiye KOMUT ŞANLI

Grafik Tasarım
Ece YAVUZ

TÜBA GÜNCE
Vedat Dalokay Cad. No:112, 06670
Çankaya-ANKARA
Tel: 0.312. 442 29 03 (pbx)
Faks: 0.312. 442 64 91
e-posta: tubagun@tuba.gov.tr
ISSN: 1302-9541

Baskı
Tek Ses Ofset Matbaacılık Ltd. Şti.
Kazım Karabekir Cad. Kültür Han 7/11
Altındağ/ANKARA
Tel: +90 312 341 99 30

Günce 1000 Adet basılmıştır.
Ağustos 2021

Sorumluluk
TÜBA GÜNCE’de yayımlanan
yazıların hukuksal sorumluluğu
yazarlara aittir.

Günce, 4 ayda bir yayımlanan, 
ulusal ve süreli bir yayındır.
 

TÜBA GÜNCE

www.facebook.com/TUBAakademi

www.tuba.gov.tr

twitter.com/TUBAakademi

instagram.com/TUBAakademi



4 TÜBA GÜNCE   MAYIS 2021

AASSA&PAS “PANDEMIC 
PREPAREDNESS: SCIENCE and 

COUNTERMEASURES” ÇALIŞTAYI
Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği ve Pakistan Bilimler Akademisi’nin 

“Pandemic Preparedness: Science and Countermeasures” Çalıştayı, TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (The As-
sociation of Academies and Societies of Sciences in Asi-
a-AASSA) ve Pakistan Bilimler Akademisi’nin (Pakistan 
Academy of Science – PAS) “Pandemic Preparedness: 
Science and Countermeasures” Çalıştayı TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de katılımıyla 27 Nisan 2021 
tarihinde gerçekleştirildi.

Academy of Sciences Malaysia (ASM), National Aca-
demy of Young Scientists (NAYS), Korean Academy of 
Science and Technology (KAST), InterAcademy Part-
nership (IAP) iş birliğiyle düzenlenen Çalıştay’ın açılış 
konuşmasını PAS Başkanı Prof. Khalid Mahmood Khan 
ve AASSA Başkanı Prof. Yoo Hang Kim yaptı. AASSA’nın 
Seçilmiş Başkanı Prof. Dato Dr. Khairul Anuar Bin Ab-
dullah ise AASSA’nın gelecekteki faaliyet planları hakkın-
da bilgi verdi.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Pandemi (Susta-
inable Development Goals and Pandemics) oturumun-
da konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise 
“Pandemide İşbirliği Açısından Bilim Akademilerinin 

Rolü” (The Role of Science Academies in terms of Coo-
peration in Pandemics) başlıklı sunumununda TÜBA’nın 
Covid-19 süreci boyunca konu hakkında çalıştay ve ya-
yınlara ağırlık verdiğini, farklı kurum ve kuruluşlarla iş 
birliği yaptığını ifade etti. Pandemik krizin, aşı savaşla-
rının, toplumlar, devletler genel olarak insanlık için bir 
sınav olduğunu vurguladı. Aslında insanoğlunun tüm 
bunları yaşamasının hiç de şaşırtıcı olmadığını dile geti-
ren Şeker sözlerine şu şekilde devam etti: “Ekolojik den-
genin bozulması biyolojik çeşitliliğin azalmasına, kay-
nakların dengesiz dağılımına sebep oldu. Sanayileşme ve 
kentleşme sonucunda doğal yaşamdan kopmamız üretim 
alanlarımızı daralttı. Bu durum ticari kaygılar sonucun-
da insan ve diğer canlıların sağlığını tehdit eden farklı 
üretim ve stoklama yöntemlerini ve üretim tekniklerini 
ortaya çıkardı. İnsanların statüleri, gelirleri ya da sınıfsal 
farklılıkları tamamen ortadan kalktı, pandemi karşında 
tüm dünya eşitlendi. Türkiye’nin milli akademisi olarak 
TÜBA, küresel salgının başlangıcından itibaren çeşit-
li araştırmalar ve duyurular yaptı. TÜBA üyeleri, CO-
VID-19 ile mücadele için Türkiye Koronavirüs Bilim Ku-
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rulu’nda ve bu salgınla ilgili birçok farklı projede yer aldı. 
TÜBA prensip olarak multidisipliner ve tematik metot-
larla çalışıyor; farklı konu başlıkları altında birçok eserin 
yayımladı ve yayımlanmasını teşvik etti. Sosyal medya ve 
benzeri kanallardaki yanlış bilgiler, COVID-19 Pandemi-
si ile mücadeleyi olumsuz etkiledi. COVID-19 hakkında 
bilgi kirliliğinin yaşandığı bu dönemde bilim insanları 
aracılığıyla doğru bilgi aktarmak için çalışmalar yürüttü. 
Bu noktada TÜBA, sosyal medya hesapları üzerinden bi-
limsel raporlar, kitaplar ve bilgi paylaşımı yoluyla güve-
nilir veri akışına katkı sağladı.” dedi. TÜBA’nın yayınları, 
raporları vb. çalışmaları hakkında detaylı bilgi veren Prof. 
Şeker, sözlerini veri güvenliğinin önemi üzerinde durarak 
sürdürdü; veri paylaşımı, güvenilir veri sağlama ve bilgi 
güvenliği bilim alanında zor bir konu olarak gündem-
de olduğunu ifade etti, COVID-19’dan kurtulmak üzere 
sunulan önerilerin güvenilir, uygulanabilir, objektif ve 
insani değerlere uygun olması gerektiğini söyledi.

Diğer yandan Çalıştay’da; Nepal’den Prof. Dr. Anjana Sin-
gh “COVID-19 Salgınının Nepal’deki Kadınlar Üzerinde-
ki Etkisine Bir Bakış” (Impact of COVID-19 Pandemic on 
Women in Nepal: A Glimpse), Dr. Muhammad Ali “CO-
VID-19 Salgını ve diğer ortak Salgınlar: Gelişmekte Olan 
Ülkelerde Aşırı Yüklenilen Sağlık Sistemi İçin Bir Zorluk” 
(COVID-19 Pandemic and other co-Epidemics: A Chal-
lenge for the Overburdened Healthcare System in Deve-
loping Countries), Prof. Dr. Mushtaq Ahmad “Bitkisel 
İçeceklerle Pandemi Hastalıklarına Alternatif Tedaviler” 
(Alternative Therapies for Pandemic Diseases Using Her-
bal Drinks), Prof. Dr. Farkhanda Manzoor Dugal “Lahor 
İkliminin COVID-19 Vakaları Üzerindeki Etkisini Araş-
tırmak İçin Bir Değerlendirme Yönteminin Geliştirilme-
si” (Development of an Assessment Method for Investiga-
ting the Impact of Climate of Lahore on Confirmed Cases 
of COVID-19) hakkında konuşurken daha pek çok bilim 
insanı farklı konu başlıklarını masaya yatırdı.
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2021 ULUSLARARASI 
TÜBA AKADEMI ÖDÜLLERI’NE 
BAŞVURULAR DEVAM EDIYOR

TÜBA’nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği 
Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri’ne 2021 yılı için aday gösterme süreci başladı.

TÜBA’nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kap-
samında ihdas ettiği Uluslararası TÜBA Akademi Ödül-
leri’ne 2021 yılı için aday gösterme süreci başladı. Aday 
gösterme 21 Mayıs 2021’e kadar süreci planlanmışken ko-
ronavirüs pandemisi koşulları nedeniyle 4 Haziran 2021 
tarihine kadar uzatıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker konuyla ilgili ola-
rak yaptığı açıklamada TÜBA’nın bilimsel başarıları ödül-
lendirme ve Türkiye’nin uluslararası bilimsel ilişkilerini 
geliştirme görevini ayrıca önemsediğini söyledi ve 2020 
yılında TÜBA Akademi Ödüllerine; Columbia Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Wael B. Hallaq, Yale Üni-
versitesi Öğretim Üyesi   Prof. Dr. Murat Günel, ODTÜ 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erik Jeppesen ile Boğaziçi Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okyay Kaynak’ın layık 
görüldüğünü hatırlattı.

Prof. Şeker sözlerine şu şekilde devam etti: “2015 yılında 
Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri’ni ihdas ederken 
amaçladığımız şekilde; altı yıldır büyük bir özenle, olması 
gerektiği üzere mutlaka liyakati esas alarak yürüttüğümüz 
programımız, uluslararası bilim camiasında kısa süre 
içerisinde önemli bir etki değer yaratmayı başardı. Kar-

şılaştığımız yoğun ilginin nedeninin elbette ki titizlikle 
çalıştığımız değerlendirme süreçleri olduğunu düşünüyo-
ruz. Akademimiz ve ülkemiz adına bu onur veren ilginin 
her geçen yıl artması için emek yoğun bir çalışma ger-
çekleştiriyoruz. Ödül programımızın Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde gerçekleştiriliyor olmasının omuzlarımıza 
ayrıca yüklediği sorumluluğun farkındalığıyla yürütülen 
Ödül Komiteleri, aday gösterilen öncü, özgün ve çığır 
açıcı özellikleriyle öne çıkan çalışmaları, hakem görüş-
leriyle birlikte değerlendirerek nihayetlendiriyor. TÜBA 
üyeleri, üniversite rektörlükleri, dünya bilim akademile-
ri, uluslararası akademik kuruluşlar ve TÜBA tarafından 
davet edilen diğer kişi ve kurumlarca gösterilen adayların 
arasından Ödüle layık görülen bilim insanlarına ödülleri 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törenle sa-
hiplerine her yıl olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilecek.” dedi 
Prof. Dr. Şeker ayrıca Ödüllerden birinin her yıl üç alan 
arasında dönüşümlü olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşı olan veya Türkiye’yle ilgili, bağlantılı çalışmaları olan 
bilim insanlarına verildiğinin ve 2021 yılı için Türkiye 
bağlantılı ödülün ise “Sosyal ve Beşeri Bilimler” kategori-
sinde takdir edileceğinin altını çizdi.
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TÜBA’nın da üyesi olduğu Avrupa Akademileri Birliği 
(All European Academies - ALLEA), 2020 yılında olduğu 
gibi bu yıl da COVID-19 salgını nedeniyle her yıl düzen-
lenen Genel Kurulu’nu 6 Mayıs 2021 tarihinde çevirim içi 
gerçekleştirildi. 

Genel Kurulda TÜBA’yı, Akademi’nin Uluslararası İlişki-
lerden Sorumlu Asli Üyesi ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Nuri Yurdusev temsil etti. Toplantıda yapılan 
oylama sonucunda Prof. Dr. Antonia Loprieno yeniden 
ALLEA Başkanı seçildi.

Genel Kurul program olarak bir gün öncesinde, 5 Mayıs 
günü “Bilimlerde Sınır Ötesilik” (Across Boundaries in 
Sciences) başlıklı bilimsel sempozyumla başladı. 6 Ma-
yıs’ta düzenlenen toplantının gündemi; ALLEA’nın yıllık 
faaliyet raporu, finansal programı ve 2021 yılı içerisinde 
gerçekleştireceği programları odağında şekillendi. Top-

lantıda ayrıca; “Bilim Sisteminin Sürdürülebilirliği, Açık 
Bilim, Bilimsel Araştırmalarda Dürüstlüğün ve Etiğin 
Korunması ve AB›de Stratejik Kriz Yönetimi” gibi bazı 
konu başlıkları hakkında oturumlar düzenlendi.

ALLEA; 1994 yılında kurulan Fen Bilimleri ve Beşeri Bi-
limler alanlarında çalışma yapan Akademilerin Avrupa 
Federasyonu’dur. 40’tan fazla ülkeden yaklaşık 60 bilim ve 
toplum akademisini bir araya getiren ALLEA bütünleşik 
üyelik yapısı sayesinde hem AB üyesi hem de AB üyesi ol-
mayan ülkelerden gelen Akademileri çatısı altında toplar 
ve üyesi olan Akademilerle ortaklaşa çalışır. Akademiler 
arasında bilgi ve deneyim paylaşımını ve uluslararası bi-
limsel iş birliğini teşvik eden, bilimin gelişebileceği çevre 
koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunan ALLEA, 
Akademik anlamda özgürlük ile bilim ve araştırma alan-
larında özerkliği sağlamak için çalışır. https://allea.org

ALLEA 
2021 GENEL KURUL TOPLANTISI

TÜBA Ödülleri kapsamında TÜBA-GEBİP ve TESEP 
Ödülleriyle birlikte, sahiplerine tevcih edilecek olan 
“TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri” bütün bilim in-
sanlarına açık ve her yıl; Fen ve Mühendislik Bilimleri, 
Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak 
üzere; farklı bilim alanlarında aday gösterilenlere her ka-
tegoride bir ödül olarak veriliyor. Aday gösterilen bilim 
insanlarının çalışmaları ve katkıları, üç ödül alanında 
oluşturulan TÜBA Ödül Komitelerince yerli ve yabancı 
hakem görüşleri alınarak değerlendirilecek ve ardından 
Komitelerin önerileri Akademi Konseyi’ne sunulacak ve 
ödül sahipleri Akademi Konseyi tarafından belirlene-

cek. Akademi Ödülü Madalyası, Akademi Ödülü Beratı 
ve takribi 30.000 USD tutarındaki parasal ödüller, T.C. 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde düzenlenecek olan törenle sahiplerine tevcih 
edilecek. Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri’ne TÜBA 
üyeleri ve çalışanları ile değerlendirme süreçlerinde yer 
alan bilim insanları aday gösterilemiyor. Ayrıca, Akademi 
Ödüllerine önerilen bilim insanlarının son üç yıl içinde 
Türkiye’de uluslararası düzeyde verilmiş olan bir başka bi-
lim ödülü almamış olması gerekmektedir.

Başvuru için: www.tuba.gov.tr
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Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Dr. Elif Özcan-Tok'un hazırladığı Rapor; tamamen 
veriler ışığında Türkiye’deki akademik ve bilimsel ortamın her yönüyle 
detaylı resmini çekmeyi, uluslararası karşılaştırmalarını yapmayı, eksiklerini 
ortaya koymayı ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyor. 
Çok zengin akademik yayın verileri kullanarak Türkiye’deki üniversitelerin 
ve akademisyenlerin detaylı analizini gerçekleştiriyor; araştırma 
süresincesorunları belirleyip, çözüm önerileri sunuyor.

Raporun tamamına ulaşmak için: www.tuba.gov.tr>Yayınlar>Süresiz Yayınlar>Raporlar

TÜRKIYE BILIM RAPORU
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Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında tüm dünyada yük-
seköğretime yönelik talepleri karşılamak üzere yükseköğ-
retim sistemlerinde ciddi bir genişleme yaşanmıştır ve 
hâlâ da yaşanmaktadır. Ülkeler rekabet edebilirliklerini 
artırmak için beşerî sermayelerinin niteliğini ileri eğitim 
ile artırmaya büyük önem vermekte, bu nedenle özellik-
le iş piyasasında yükseköğretim mezunu insan kaynağı 
oranını artırabilmek için yükseköğretimdeki genişlemeyi 
destekleyecek politikalar geliştirmektedir. Bu amaçla bir 
taraftan yükseköğretime erişimi artırırken diğer taraftan 
özellikle köklü geleneğe sahip yükseköğretim kurumla-
rında bilimsel araştırma kapasitelerini güçlendirmeye 
çalışmaktadır. Özellikle yükseköğretimde araştırma ka-
pasitelerini artırabilmek için uluslararası öğrenci ve bi-
lim insanlarını çekmeye çalışmakta ve bu amaçla önemli 
bütçeler ayırarak yükseköğretim sistemlerinin dünyada 
ana düğüm noktası (hub) olma potansiyelini artırmaya 
çalışmaktadır.

Bu kapsamda eğitim politikalarında yükseköğretim çağ 
nüfusunun yükseköğretime erişim oranları, çalışan nüfus-
taki yükseköğretim mezun oranları, fikri mülkiyette yük-
seköğretim kurumlarının payı ve ülkelerin AR-GE kapa-
sitelerinde önemli bir yeri olan doktora mezun sayısı gibi 
gösterge değerleri kritik öneme sahip olmaktadır. Ülkeler 
değinilen gösterge değerlerini yükseltebilmek için sürekli 

çaba sarf etmekte ve önemli adımlar atmaktadır. Türkiye 
bu rekabette yer alabilmek için geçmişten günümüze çok 
önemli adımlar atmış ve önemli politika değişikliklerine 
gitmiştir. Türkiye’de fırsat penceresi olan genç nüfusun 
yükseköğretimle buluşabilmesini sağlamak için son onlu 
yıllarda önemli adımlar atılmış ve bu adımlar neticesinde 
yükseköğretimde ciddi bir genişleme sağlanmıştır (Çe-
lik ve Gür, 2013; Günay ve Günay, 2011; Gür, 2016; Özer, 
2011). 2000 yılında 53’ü devlet ve 20’si vakıf olmak üzere 
toplam 73 yükseköğretim kurumu var iken bu sayı 2018 
yılı itibari ile 129’u devlet ve 77’si vakıf olmak üzere 206 
yükseköğretim kurumuna yükselmiştir. Yükseköğretim 
kurumlarında okuyan öğrenci sayısında ciddi artışlar sağ-
lanmıştır. Yükseköğretimde öğretim elemanı sayısında ve 
yayımlanan yayın sayılarında da önemli iyileşmeler görül-
mektedir. Diğer taraftan yükseköğretimde uluslarasılaşma 
boyutunun güçlendirilmesi için önemli adımlar atılmış ve 
uluslararası öğrenci sayılarında son yıllarda önemli artışlar 
sağlanmıştır (Özer, 2012; 2016; 2017).

Gelinen noktada Türkiye’de yükseköğretim sisteminin 
mevcut durumunun çok boyutlu olarak ele alınması, 
mevcut sorun alanlarının tespit edilmesi ve çözüm için 
gerekli adımların atılması sistemin geleceğini tayin etmek 
açısından oldukça kritiktir. Bu süreç, hedeflenenlerden 
nelerin başarıldığı ve nelerin başarılmadığını görebil-

Yükseköğretimde Genişleme ve 
Bilimsel Üretim Kapasitesi

Prof. Dr. Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı

TÜBA Asli Üyesi
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mek ve sorun alanlarının arka planlarını tespit edebil-
mek için, dolayısıyla yükseköğretimde iyileşme sürecinin 
sürdürülebilir olmasını teminat altına alabilmek için de 
çok önemlidir. Bu bağlamda bu çalışmada Akçiğit ve Öz-
can-Tok (2020) tarafından hazırlanan ‘Türkiye Bilim Ra-
poru’ ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.

Rapor, Türkiye’de akademik ve bilimsel ortamın çok bo-
yutlu ve veriye dayalı olarak kapsamlı bir analizini yap-
makta ve çözüme yönelik öneriler sunmaktadır. Rapor, 
ağırlıklı olarak   yükseköğretim kurumlarının bilimsel 
performansına odaklanmakta, yayın sayısı, yayınlara ya-
pılan atıflar ve atıfların ülke dağılımları, yayınlarda ulus-
lararası iş birlikleri ve kadın öğretim üyelerinin yayın per-
formansı gibi farklı göstergeler açısından bu performans 
yıllara göre analiz etmektedir.

Raporda öne çıkan önemli bulgulardan bir tanesi, yük-
seköğretimde bilimsel yayın üretim performansında 2006 
yılının bir kırılma noktası olması ve bu tarihten sonra 
performansta ciddi yavaşlamanın yaşanmasıdır (bk. Gra-
fik 10). Yazarlar, bu kırılma noktasını yükseköğretimde 
yaşanan önemli genişleme, yani üniversite sayısında-
ki ciddi artış ile ilişkilendirmektedir. Özellikle yaşanan 
büyümenin yeterli araştırmacı sayısı ile destekleneme-
mesine vurgu yapılmakta, böylece artan ders yükünün 
araştırmacıların bilimsel üretim kapasitesini düşürdüğü 
vurgulanmaktadır. Bilimsel üretim performansında ya-
şanan düşüşün, yükseköğretimde yaşanan genişleme 
ile ilişkili olduğu doğru bir tespittir. Ancak, bu ilişkinin 
sağlıklı değerlendirilmesinde fayda vardır. Aksi takdirde, 
yükseköğretimde genişleme ile bilimsel üretim kapasite-
si arasındaki ilişki yanlış değerlendirilebilir ve buradan 
yanlış politikalar üretilebilir. Yazarların raporlarında da 
vurgulandığı üzere yükseköğretim sistemimiz ölçek ola-
rak üç dönemden geçmiştir (bk. Grafik 19): 1992 öncesi, 
1992-2005 ve 2006 ve sonrası. Her ne kadar yazarlar 2006 
sonrasında her ile bir üniversite yaklaşımı ile üniversite 
sayısındaki 2006 sonrası artışa dikkat çekerek bilimsel 
üretim performansındaki 2006 sonrası düşüş ve yavaşla-
mayı bu dönemde yaşanan genişleme ile ilişkilendirseler 
de bu tek başına sorunu açıklamamakta veya nedensel bir 
ilişki kurmamıza yeterince kanıt sağlamamaktadır. Çün-
kü 1992 yılında da üniversite sayısında ciddi bir artışa gi-
dilmiş, 23 yeni devlet üniversitesi kurulmuş, hatta 1992-
2005 döneminde vakıf yükseköğretim sayısında ciddi bir 
artış sağlanmıştır. Ancak, 1992-2005 döneminde üniver-
site sayısında 1992 öncesine rağmen önemli bir artış sağ-
lanmasına rağmen bu dönemde bilimsel üretim sayısında 
düşüşün yaşanmaması, hatta yazarların gösterdikleri gibi 
önemli artışın görülmesi nasıl açıklanacaktır?

Bu noktada yükseköğretimde doktora mezun sayısına 
odaklanmak, aslında yaşanan kırılmaları sağlıklı değerlen-
dirmede yardımcı olma potansiyeline sahiptir. Ülkemizde 
yükseköğretim kurumlarımızın doktora mezun sayısında 

istenilen düzeye maalesef gelinememesi yılların kronik bir 
sorununu oluşturmaktadır. TÜBA tarafından 2006 ve 2008 
yıllarında yayınlanan iki raporla soruna dikkat çekilmiştir 
(TÜBA, 2006, 2008). Genel olarak yükseköğretim sistemle-
rinin kalitesini ve ülkelerin AR-GE kapasitelerini etkileyen 
en önemli göstergelerden birisi, doktora eğitimi ve doktora 
mezun sayısıdır. Öncelikle doktora mezun sayısı yükseköğ-
retim sisteminin kendisi açısından oldukça kritiktir. Tür-
kiye gibi yükseköğretim sistemlerinin hızlı bir genişleme 
yaşadığı ülkelerde doktora mezun sayısı çok daha kritik 
bir öneme sahip olmaktadır. Yeterince doktora mezunu 
verilmediğinde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 
artmakta, bu da eğitimin kalitesini olumsuz etkilediği gibi 
araştırma ve ülkenin yayın kapasitesini de aşırı ders yükü 
nedeniyle olumsuz etkilemektedir.

YÖK’ün lisansüstü eğitime yönelik attığı adımlar sonun-
da lisansüstü seviyelerde öğrenci sayılarında önemli artış 
sağlanmıştır. 2018 yılında 490 bin 373 lisansüstü öğren-
cinin eğitime devam ettiği, özellikle doktora eğitim arzı-
nın ağırlıklı olarak devlet üniversitelerinden sağlandığı 
görülmektedir (Gür, Çelik ve Yurdakul, 2019). Lisansüstü 
eğitim kapasitesindeki artışa rağmen özellikle doktora 
mezun sayısında ciddi bir artışın sağlanamadığı da açık-
tır. Örneğin, 2014 yılında tüm disiplinlerden doktora me-
zun sayısı 4 bin 516 iken 2018 yılında bu sayı 7 bin 332’ye 
yükselmiştir. Elbette son yıllarda doktora mezun sayısın-
daki artışlar çok önemlidir. Özellikle YÖK’ün bu alanda 
başlattığı 100/2000 doktora projesi ve doktora öğrencile-
rine yönelik burs politikaları bu konuda önemli mesafeler 
alınmasını sağlamıştır. Ancak, tüm bu çabalara rağmen 
yükseköğretim sistemimizin ölçeği göz önüne alındığında 
doktora mezun sayısının yetersiz olduğu görülmektedir. 
Diğer taraftan, ülkemizin hedefleri ve rekabet ettiği ülke-
lerdeki durumu da göz önüne almakta fayda vardır. 2016 
yılında ABD’de 69 bin 525, Çin’de 55 bin 151 ve Alman-
ya’da 29 bin 303 doktora mezunu verilirken aynı tarihte 
Türkiye’de sadece 6 bin 52 doktora mezunu verilebilmiş-
tir. Dolayısıyla bir taraftan genişleyen yükseköğretim sis-
teminin diğer taraftan ülke ekonomisinin yüksek tekno-
lojili ürünler üretebilmeye yönelik AR-GE birimlerinin 
doktora mezunlarına yönelik büyük talebi birlikte düşü-
nüldüğünde doktora mezun sayısının son derece yetersiz 
olduğu görülmektedir.

Yükseköğretim kurumlarındaki bilimsel üretim kapasite-
sinde yaşanan sorunların yükseköğretimde yaşanan ge-
nişlemeden çok doktora mezun sayısındaki yetersizlikle 
ilişkili olduğu görülmektedir. Yaşanan genişleme sadece 
mevcut sorunu çok daha fazla görünür kılmıştır. Yazar-
ların da belirttiği gibi yükseköğretim sistemi yeterince 
doktora mezunu genç araştırmacılarla beslenmediğinde 
mevcut öğretim elemanlarının sayıları önemli oranda 
artan yükseköğretim kurumları arasında mobiliteleri art-
mış, devlet üniversitelerinden vakıf üniversitelerine ge-
çişler daha fazla yoğunlaşmıştır (bk. Grafik 40). Özellikle 
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bilimsel üretim performansı iyi olan öğretim üyelerinin 
vakıf üniversitelerine geçiş olasılıkları arttığı için (bk. 
Grafik 41, 42, 43 ve 44), vakıf üniversitelerinin bilimsel 
üretim performansı bu mobiliteden olumlu etkilenmiş, 
ancak devlet üniversitelerinin bilimsel performansı, özel-
likle doktora eğitimi olumsuz etkilenmiştir. Vakıf üniver-
sitelerinden devlet üniversitelerine geçişin yaş arttıkça 
artması da (bk. Grafik 45) yazarların da ifade ettikleri gibi 
araştırmacılar belirli bir yaştan sonra yayın performansı 
üzerindeki baskının olmadığı devlet üniversitelerine ge-
çişin artmasına yol açmaktadır. Aslında yaşanan genişle-
me yükseköğretim sisteminde mevcut öğretim üyelerinin 
mobilitesini artırmış, ancak yükseköğretim kurumları 
genişleme politikasına doktora mezunu sayısını artırarak 
cevap üretememiş ve destekleyememiştir. Yazarların vur-
guladığı 2006 yılındaki bilimsel üretim düşüşü göz önü-
ne alındığında, yükseköğretimdeki 1992-2005 dönemi 
genişleme mevcut doktora mezunu sayısı ile bir şekilde 
tolere edilebilirken, 2006 yılından sonraki genişleme artık 
sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bu sorun, yükseköğ-
retimde genişleme politikasının yanlış olduğu anlamına 
kesinlikle gelmemekte, tam tersine yükseköğretim ku-
rumlarının bu soruna doktora mezun sayısında genişle-
me ile orantılı bir artış ile cevap verememesine, sonuçta 
da kendisini artan öğrenci sayısı ile baskı altına aldığına 
işaret etmektedir.

Bu noktada araştırmacıların vurguladığı yükseköğretim-
deki özellikle 2006 yılı ve sonrasında yaşanan genişleme-
nin bilimsel üretim kapasitesi üzerindeki olumsuz etkisi 
ortada dururken yaşanan bu büyümenin gerçekten yükse-
köğretime erişimin artmasında ne kadar etkili olduğuna 
değinmekte fayda olup söz konusu raporun daha bütünsel 
bir çerçevede değerlendirilmesine imkân verecektir.

Yükseköğretimde yaşanan genişlemede birinci önceliği-
nin gençlerin yükseköğretime yönelik giderek artan ta-
leplerine cevap üretebilmek ve dolayısıyla da yükseköğre-
timde okullaşma oranını yükseltmek olduğu sıklıkla ifade 
edilmektedir. Bu amaca da ulaşıldığı görülmektedir. 2008 
yılında yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 2 milyon 877 
bin iken bu sayı 2013 yılında 5 milyon 473 bine ve 2018 
yılında ise 7 milyon 741 bine yükselmiştir (Gür, Çelik ve 
Yurdakul, 2019). Bu iyileşme, 25+ yaş grubunda yükse-
köğretim mezun oranını 2013 yılında %12,8’den 2017 yı-
lında %16,5’e yükseltmiştir. Benzer şekilde 25-34 yaş gru-
bunda yükseköğretim mezun oranı da 2013 yılında %20
,7’den 2017 yılında %29,5’e yükselmiştir.

Dünyada yükseköğretim sistemleri mümkün olduğu ka-
dar taleplere yüz yüze eğitim kapasitelerini artırarak ce-
vap vermekte, açıköğretim seçenekleri genelde hayat boyu 
öğrenme politikası bağlamında yükseköğretim çağ nüfu-
sunun üzerindeki yaşlar için bir seçenek olarak kullanıl-

maktadır. Dolayısıyla yükseköğretimde okuyan öğrenci 
sayısında yukarıda değindiğimiz ciddi artışa bu bağlamda 
biraz daha detaylı bakmak gerekmektedir. 2018-2019 öğ-
retim yılında önlisans ve lisans seviyelerinde okuyan öğ-
rencilerin yüz yüze ve açıköğretim dağılımları Tablo 1’de 
sunulmuştur (Gür, Çelik ve Yurdakul, 2019).

Tablo 1. 2018-2019 öğretim yılında yükseköğretimde öğrenci 
sayılarının önlisans, lisans ve açıköğretim dağılımları

Tablo 1, yükseköğretimde okuyan öğrencilerinin hem 
seviye hem de öğretim biçimi açısından dağılımları hak-
kında oldukça çarpıcı bir resim sunmaktadır. 2018-2019 
öğretim yılında yükseköğretimdeki öğrencilerin %39’u 
önlisans seviyesinde, %61’i ise lisans seviyesinde eğitim 
almaktadır. Kabaca her üç öğrenciden bir tanesi önlisans 
seviyesinde eğitime devam etmektedir. Daha çarpıcı olan 
mevcut öğrenci sayısı içinde açıköğretim payının son 
derece büyük olmasıdır. Bir başka deyişle önlisans sevi-
yesinde okuyan öğrencilerin %65,2’si, lisans seviyesinde 
okuyan öğrencilerin ise %46,1’i açıköğretimde yer almak-
tadır. Yani, yine kabaca ifade edecek olursak, Türkiye’de 
önlisans seviyesinde her üç öğrenciden ikisi, lisans seviye-
sinde ise her iki öğrenciden bir tanesi açıköğretimde yer 
almaktadır.

Yükseköğretimde arzın ağırlıklı olarak açıköğretim kapa-
sitesi ile karşılanma durumunun özellikle 2016 yılından 
sonra artma eğilimi gösterdiği görülmektedir. Önlisans 
seviyesinde açıköğretimin payı 2014 yılında %54,2’den 
2016 yılında hafif bir artışla %55,3’e çıkmışken bu oran 
2018 yılında dramatik bir şekilde artarak %65,2 seviye-
lerine yükselmiştir. Lisans seviyesinde benzer bir artış 
olmamasına rağmen toplamda açıköğretimin payı 2014 
yılında %49,7’den 2018 yılında %54 seviyelerine yüksel-
miştir. Yükseköğretim kurum sayısı yükseköğretime yö-
nelik talebi karşılamak üzere önemli ölçüde artırılırken 
neden bu kurumlar üzerinden kapasite oluşturulamadığı 
detaylı bir incelemeyi hak etmektedir.

Mevcut duruma farklı bir bakış açısı sağlamak üzere son 
on yılın ortaöğretim mezun sayısı ve önlisans ve lisans 
programlarına yerleşme sayı ve dağılımları MEB verile-
rinden derlenerek Tablo 2’de sunulmuştur.

Seviye Yüz yüze Açıköğretim Toplam Açıköğretim 

Payı (%)

Ön Lisans 984.640 1.844.790 2.829.430 %65,2

Lisans 2.384.651 2.036.048 4.420.699 %46,1

Toplam 3.369.291 3.880.838 7.250.129 %53,5
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Tablo 2 ortaöğretim kurumlarından yeni mezun olanla-
rın sayısı artmasına rağmen, yükseköğretim programla-
rına yerleşme oranlarının özellikle 2016 yılından itibaren 
dramatik bir şekilde azaldığını göstermektedir. En yüksek 
yerleşme oranları hem önlisans hem de lisans programları 
açısından 2015 yılında sağlanmıştır. 2015 yılında yeni me-
zunların %28,05’i bir önlisans programına yerleşirken bu 
oran 2019 yılında %11,80’e düşmüştür. Benzer şekilde 2015 
yılında yeni mezunların %30,86’sı bir lisans programına 
yerleşirken bu oran 2019 yılında %19,62’ye gerilemiştir. 
Toplamda ise 2015 yılında yükseköğretim programlarına 
yerleşme oranları %58,91’den 2019 yılında ciddi bir düşüş-
le %31,43’e gerilemiştir. Bir başka deyişle, artık yeni mezun 
üç öğrenciden sadece bir tanesi yükseköğretim kurumla-
rındaki programlara yerleşebilmektedir.

Yükseköğretimde kapasite oluşturma politikasından son 
yıllarda Fen Lisesi mezunları da ciddi bir şekilde olumsuz 
etkilenmeye başlamıştır. Fen lisesi mezunlarının 2011-
2019 yılları arasında yükseköğretim programlarına yer-
leşme oranlarının incelendiği yeni bir çalışmada artan 
fen lisesi kapasitesi nedeniyle sınava giren Fen Lisesi yeni 
mezun sayısı her yıl artarken 2016 yılından itibaren yük-
seköğretime yerleşme oranlarındaki ciddi düşüş dikkat 
çekmektedir (Suna vd, 2020). Araştırmadaki sonuçlar söz 
konusu yıllar arasında üniversite sınavına giren fen lisesi 
mezun sayısında dört katlık artış yaşanırken mezunların 
yükseköğretim programlarına yerleşme oranlarında yak-
laşık %25’lik bir düşüş yaşandığını göstermektedir. Fen 
liselerinin PISA araştırmalarında OECD ortalamasının 
çok üzerinde performans gösterdikleri de göz önüne alın-
dığında akademik olarak en başarılı ortaöğretim öğrenci-
lerinin de yükseköğretime erişim sorunlarından olumsuz 
etkilendikleri açık bir şekilde görülmektedir.

Sonuç olarak 2016 yılı itibarıyla, yükseköğretim kurum-
larında kapasite daralması yaşanırken talep büyük oranda 
açıköğretim programları ile karşılanmaya başlanmıştır. 

Türkiye’de yükseköğretimde son onlu yıllarda yaşanan 
üniversite sayısındaki genişlemenin erişimi artırmaya 
ciddi katkı yapması beklenirken ve aslında bu kurumlarla 
erişimi artırmak amaçlanmasına rağmen bu amaca ula-
şılamadığı görülmektedir. Bu durumda da artan erişim 
talebini karşılamak için bir taraftan uzun geçmişe sahip 
üniversitelere daha fazla yük binmiş diğer taraftan açıköğ-
retim kapasitesinde ciddi artışlar yapılması gerekmiştir.
Yükseköğretim çağ nüfusu için yükseköğretim talebinin 
ağırlıklı olarak yükseköğretim kurumlarında kampüsler-
de yüz yüze eğitimden çok açıköğretimden oluşturulması 
yükseköğretim sistemimiz açısından son derece risklidir. 
Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun kampüs ortamın-
da zaman geçirmediği, dolayısıyla eğitimin dışında kam-
püs ortamının sağladığı becerilerden yoksun bir şekilde 
yükseköğretim mezunu oldukları görülmektedir. Diğer 
taraftan açıköğretim programlarından mezun olma oran-
larının da son derece düşük olması başka bir sorun alanı 
olarak ortada durmaktadır. Yükseköğretimden mezunlar 
içerisinde açıköğretim mezun oranı 2008 yılında %31,9 
iken bu oran 2018 yılında %24,2’ye düşmüştür (Gür, Çe-
lik ve Yurdakul, 2019). 2018 yılında açıköğretim önlisans 
programlarından 91 bin, lisans programlarından ise 96 
bin mezun verilmiştir. 2018 yılında önlisans seviyesinde 
316 bin 465 ve lisans seviyesinde 454 bin 995 mezun ol-
mak üzere yükseköğretim programlarından toplam 771 
bin 460 mezun verilmiştir. 2016 yılında Çin’de 12,4 mil-
yon, Hindistan’da 8,4 milyon ve ABD’de 3,9 milyon yükse-
köğretim mezunu verilmiş olduğu göz önüne alındığında, 
rekabet edebilirlik açısından toplam yükseköğretimden 
mezun sayımızın düşük olduğu görülmektedir. 

Yükseköğretimde okuyan öğrencilerin açıköğretimde-
ki payı son yıllarda istikrarlı bir şekilde artarken mezun 
sayısının giderek düşmesi iş piyasası açısından da ayrı 
bir risk oluşturmaktadır. Örneğin 25-64 yaş arası nüfu-
sun ne kadarının yükseköğretim mezunu olduğu OECD 
ülkeleri arasında iş piyasası karşılaştırmalarında önemli 

Tablo 2. Son on yılda ortaöğretim kurumlarından yeni mezunların 
yükseköğretim programlarına yerleşme değişimleri

Yıl Yeni
Mezun 
Sayısı

Önlisans Yerleşme 
Oranı (%)

Lisans Yerleşme 
Oranı (%)

Toplam Yerleşme 
Oranı (%)

2019 891.452 105.198 11,80 174.945 19,62 280.143 31,43

2018 871.889 112.061 12,85 180.069 20,65 292.130 33,51

2017 802.913 107.576 13,40 208.036 25,91 315.612 39,31

2016 803.424 203.871 25,38 230.720 28,72 434.591 54,09

2015 736.182 206.500 28,05 227.190 30,86 433.690 58,91

2014 714.817 186.028 26,02 202.083 28,27 388.111 54,30

2013 710.514 165.004 23,22 191.502 26,95 356.506 50,18

2012 707.061 165.009 23,34 177.570 25,11 342.579 48,45

2011 687.108 155.770 22,67 162.926 23,71 318.696 46,38

2010 656.965 137.497 20,93 157.416 23,96 294.913 44,89
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bir gösterge olarak kullanılmaktadır. Türkiye’nin 25-64 
yaş arası nüfus içindeki yükseköğretim mezun oranı-
nın OECD ülkelerinin büyük çoğunluğunun son derece 
altında olduğu görülmektedir (Gür, Çelik ve Yurdakul, 
2019). OECD ortalaması 2017 yılında %38 olarak gerçek-
leşmiş olup Kanada, Japonya ve İsrail %50’nin üzerindeki 
yükseköğretim mezun oranları ile dikkat çekmektedir. Bu 
üç ülkeyi, sırasıyla Güney Kore, ABD, İngiltere, İrlanda, 
Avustralya ve Finlandiya izlemektedir. Türkiye %20 oranı 
ile sadece İtalya ve Meksika’nın üzerinde yer almaktadır. 
Dolayısıyla yükseköğretime erişimde görece iyileştirme 
sağlanmakla beraber mezun sayısı açısından rekabet et-
tiğimiz ülkelerinki ile karşılaştırdığımızda düşük bir sevi-
yede olduğumuz görülmektedir. Türkiye’nin ilk 10 büyük 
ekonomiden biri olma hedefi dikkate alındığında ve bilgi 
temelli küresel ekonomik rekabet ortamında, Türkiye’nin 
yükseköğretim mezun sayısı üzerine daha çok durulması 
gerekmektedir.

Türkiye’de yükseköğretim sisteminde genç nüfus fırsat 
penceresini verimli kullanmaya yönelik yükseköğretim 
sisteminde son onlu yıllarda yaşanan genişleme politika-
sı, ülkenin ekonomik hedefleri de göz önüne alındığında 
son derece yerinde olmuştur. Ancak, bu genişlemenin 
hem sürdürülebilir olmasında en kritik parametrelerden 
birisi hem de yükseköğretim kalitesi açısından en somut 
gösterge, doktora mezun sayısıdır. Yeterli doktora mezu-
nu verilmediğinde giderek artan öğrenci 
sayısı da göz önüne alındığında öğ-
retim üyesi başına düşen öğren-
ci sayısı sürekli artmaktadır. 
Sonunda bundan sadece 
yükseköğretim kalitesi 
etkilenmemekte ayrıca 
araştırma ve yayın ka-
pasitesi de olumsuz 
etki lenmektedir. 
Diğer taraftan öğ-
retim üyesi başına 
öğrenci sayısında-
ki artış belirli bir 
noktadan sonra 
sürdürülebilir ol-
maktan çıkmak-
ta, bu durumda da 
y ü k s e kö ğ re t i m d e 
arz üretme seçeneği 
çoğunlukla açıköğre-
time kaymaktadır. Bu da 
başka riskleri beraberinde 
getirmektedir. Maalesef 2016 
yılından sonra bu yönelimin arttığı 
görülmektedir. Yükseköğretimin bu aç-
mazdan kurtulabilmesi için doktora eğitimine çok 
boyutlu bakılması, yeni mekanizmaların ve teşviklerin 
oluşturulmasına yönelik mevcut politikaların gözden ge-
çirilerek iyileştirilmesi gerekmektedir.

Doktora eğitimindeki sorunlar yükseköğretim kurumla-
rının araştırma kapasitesini ve dolayısıyla bilimsel üretim 
kapasitesini olumsuz etkilemekte, uluslararası iş birliği 
kapasitesini düşürmekte, hatta lisansüstü eğitimde ulus-
lararası öğrencilerden ve uluslararası araştırmacılardan 
yararlanabilme kapasitesini de düşürmektedir. Ayrıca, 
genişleyen yükseköğretim sisteminde yeni açılan üni-
versitelerin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanmasında 
sorunlara neden olmaktadır. Böylece, yükseköğretime 
yönelik giderek artan talebe yeterince arz üretilmesinde 
yükseköğretim kurumlarının kapasiteleri verimli bir şe-
kilde kullanılamamaktadır. Bu durumda da bu talep yeni 
kurulan üniversitelerden köklü üniversitelere kaymakta, 
bu da bu üniversitelerin araştırma kapasitesini olumsuz 
etkileme potansiyeli taşımaktadır. Diğer taraftan arz üre-

timinde açıköğretimin payının artması da son 
derece riskli görünmektedir.

Gelinen noktada, Türkiye yükse-
köğretim sistemi hâlâ bir bü-

yüme endüstrisi olarak kar-
şımıza çıkmaktadır (Özer, 

Gür ve Küçükcan, 2011) 
ve genç nüfusu dikkate 
alındığında önümüz-
deki dönemde de 
büyüme baskısının 
eğitim sistemi üze-
rinde olacağı anla-
şılmaktadır. Bunun-
la birlikte, Türkiye 
Bilim Raporu’nda da 

vurgulandığı üzere, 
genişlemeyle birlikte 

akademik verimliliğin 
de artırılması elzemdir. 

Bu çerçevede, Türkiye hem 
nicel büyümeyi devam ettir-

meli hem de aynı anda akademik 
kaliteyi artırmalıdır. Bundan dolayı, 

doktora eğitimi oldukça kritiktir ve Türki-
ye yükseköğretim sisteminin orta ve uzun vadedeki 

kalitesini belirleyecek en önemli husustur. Türkiye’nin yük-
seköğretim kalitesinin genel olarak artırılması için doktora 
mezun sayısı hızlı artırılmalı ve öğretim üyelerinin yurt 
sathında dengeli bir şekilde dağılımı sağlanmalıdır.

Türkiye’de yükseköğretim sistemi eğitim, 
araştırma ve topluma hizmet üretiminde önemli 
katkılar sunmaktadır. Özellikle son yıllarda bu 
katkılarda önemli iyileştirmeler sağlanmıştır. 
Yükseköğretim sisteminin her bir fonksiyonu 
birbirini beslemekte ve desteklemektedir. 
Dolayısıyla yükseköğretimde araştırma 
kapasitesinin artması yükseköğretime erişim 
kapasitesinin artmasını da destekleyecektir. 



Ülkemizde yükseköğretimde arzın ağırlıklı olarak yeni 
kurulan üniversitelerden oluşturulabilmesi, diğer köklü 
üniversitelerin arz kapasitesi oluşturma baskısından kur-
tulmasını sağlayacak ve bilimsel üretime daha fazla yoğun-
laşılacaktır. Bundan dolayı, doktora eğitimine eğilmek, ni-
teliğinin ve mezun sayısının artırılması için özel destekler 
sağlanması gerekmektedir. Yeni kurulan veya daha genç 
üniversitelerde açılan programlara erişimin artırılması ve 
yükseköğretimin yurt sathında dengeli bir şekilde dağıl-
ması, Türkiye’deki yükseköğretimin demokratikleştirilme-
si açısından da oldukça önemlidir. Bu adımlar atıldığında 
yükseköğretimde öğrenci sayısı açısından büyüme ağırlıklı 
olarak yeni kurulan üniversitelere kaydırılabilecek, açıköğ-
retimin payı düşecek ve köklü üniversitelerin araştırma 
kapasiteleri artırılmış olacaktır. Bir başka ifadeyle, yük-
seköğretim kurumları arasında kendiliğinden bir misyon 
farklılaşması gerçekleşecek ve sistemin toplam kalitesinin 
artması mümkün hale gelecektir.
Sonuç olarak, Türkiye’de yükseköğretim sistemi eğitim, 
araştırma ve topluma hizmet üretiminde önemli katkılar 
sunmaktadır. Özellikle son yıllarda bu katkılarda önemli 
iyileştirmeler sağlanmıştır. Yükseköğretim sisteminin her 
bir fonksiyonu birbirini beslemekte ve desteklemektedir. 
Dolayısıyla yükseköğretimde araştırma kapasitesinin 
artması yükseköğretime erişim kapasitesinin artmasını 
da destekleyecektir. Araştırma kapasitesinin itici gücünü 
doktora eğitimi oluşturmaktadır. Doktora eğitiminin iyi-
leştirilmesi ve doktora mezununun artması, yükseköğre-
time erişim kapasitesinin artmasını, bu kapasitenin üni-
versitelere sağlıklı bir şekilde dağılımını ve sürdürülebilir 
olmasını sağlayacaktır.

Akçiğit ve Özcan-Tok (2020) tarafından hazırlanan rapor 
oldukça kapsamlı olup gelecek projeksiyonları yapmaya 
imkân vermektedir. Türkiye’de bilimsel üretim kapasitesi 
ve sorun alanları ile ilgili ilk kez bu kapsamda bir rapor 
olması, daha detaylı araştırmaların yapılabilmesini de ko-
laylaştıracaktır. Diğer taraftan eğitim politikalarının veri-
ye dayalı olarak oluşturulabilmesi ve yaşanan süreçlerin 
izlenip değerlendirilebilmesi ve sonunda da gerekli iyi-
leştirmeler yapılabilmesi özelde yükseköğretim genelde 
ise eğitim sistemimizin sürekli iyileşmesini sağlayacaktır. 
Böylece sorunlar veriye dayalı tespit edilerek eğitim siste-
mimiz bugünkünden daha iyi noktalara taşınabilecektir. 
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TÜBA-GEBIP ve TESEP ÖDÜLLERI IÇIN 
2021 YILI BAŞVURULARI DEVAM EDIYOR

TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TESEP Programları için 2021 yılı ödül başvuruları 
30 Nisan 2021 Cuma gününe kadar planlandı fakat koronavirüs kapsamında 

gerçekleştirilen kapanma süreci nedeniyle 7 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri         
(TÜBA-GEBİP) ve TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülleri 
(TÜBA-TESEP) Programları için 2021 yılı ödül başvuru-
ları 30 Nisan 2021 Cuma gününe kadar planlandı fakat 
koronavirüs kapsamında gerçekleştirilen kapanma süreci 
nedeniyle 7 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

2001 yılından bu yana yürütülen TÜBA-GEBİP kapsa-
mında farklı bilim alanlarından 539 üstün başarılı genç 
bilim insanı; 2008’den beri yürütülen TÜBA-TESEP kap-
samında ise 210 Türkçe bilimsel eserin ödül-
lendirildiğini hatırlatan TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker konu hak-
kındaki açıklamasına şu şekilde 
devam etti: “TÜBA vizyonu 
ve sorumluluğu gereği bi-
lim insanı olmayı, bilim-
sel çalışma ve başarıları 
teşvik edici çalışmalar 
yürütmeye devam 
ediyor. TÜBA Ödül-
leri kapsamında 
tevdi edilen ve artık 
gelenekselleşen TÜ-
BA-GEBİP Ödülleri; 
üstün başarılı genç 
bilim insanlarına 
ihtiyaç duydukları 
akademik ve malî des-
tek ile teşviki  sağlamak 
amacıyla 2001 yılından 
bu yana sürdürülüyor. Diğer 
yandan TÜBA ödül sahiplerini 
Akademi’nin şemsiyesi altına alır-
ken, kendi aralarındaki ve aynı zamanda 
Akademi üyeleriyle etkileşimlerinden doğacak 
bir sinerjik bir ortamı oluşturuyor.” dedi ve bu yıl ilk defa 
TÜBA-GEBİP Ödülleri kapsamında “eczacılık alanında 
bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları” olan bir üstün 
başarılı genç bilim insanına “Ahmet ve Nezahat Keleşoğ-
lu Eczacılık GEBİP Özel Ödülü” tevdi edileceği bilgisini 
verdi.

TÜBA-TESEP Ödüllerinin ise 2008 yılından bu yana seç-
kin bilim insanlarının Türkiye kaynaklı bilimsel çalışma-
larını ve Türkçe yayınlarını özendirici ve artırıcı bir etki 

de gösterdiğini kaydeden Prof. Şeker, Akademi’nin tüm 
ödül programlarında yürütülen titiz değerlendirme sü-
reçlerine dikkat çekerek liyakatin TÜBA için esas oldu-
ğunu vurguladı.

Prof. Dr. Muzaffer Şeker TÜBA-TESEP Ödülleri kapsa-
mında Akademi Konseyi tarafından, belirli bilim alan-
larında yayımlanan eserlere “Halil İnalcık Özel Ödülü”, 
“Kemal Karpat Özel Ödülü” ile “Mehmet Genç Özel 
Ödülü” verileceğini dile getirdi. “Özel ödüllerimiz ala-

nında dünya bilimine değer katmış, ulusal ve 
uluslararası başarılarıyla ülkemizi onur-

landırmış Şeref Üyelerimizin adına 
ihdas edildiler. Çalışmalarıyla 

bu ödülleri almaya hak ka-
zanmış bilim insanlarımı-

zın ülkemize en büyük 
armağanları ödülleri it-
haf ettiğimizi bilim in-
sanlarının vardıkları 
hedeflerin de üzerine 
çıkmaları olacaktır.” 
dedi.

TÜBA-GEBİP Ödü-
lü sahiplerine 3 yıl 

boyunca her yıl için 
30.000 TL’nin yanı sıra 

ayrıca her yıl, tez aşa-
masındaki doktora öğ-

rencilerinin çalışmalarında 
kullanılmak üzere 10.000 TL, 

uluslararası nitelikteki bilimsel 
çalışmaları kapsamında düzenleye-

cekleri ulusal ve uluslararası toplantılar 
için ise 6.000 TL’ye kadar ilave mali destek ve Akade-

mi üyelerimizce bilimsel danışmanlık desteği sağlanıyor. 
İlk 3 yıldan sonraki 5 yıl boyunca yılda bir kez yurt dışı 
bilimsel toplantılara ve etkinliklere katılım desteği olarak 
Avrupa ülkeleri için 10.000 TL, Avrupa dışı ülkeler için 
15.000 TL veriliyor. TESEP kapsamında ise; telif eserler 
için 25.000 TL ve Kayda Değer Eser Ödülü (Mansiyon) 
olarak ise telif eserlerde 10.000 TL parasal ödül veriliyor.

TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TESEP Başvuruları için:  
www.tuba.gov.tr 

2021 TÜBA-GEBİP ve 
TÜBA-TESEP ÖDÜLLERİ 

BAŞVURULARI İÇİN
SON GÜN 
7 MAYIS
2 0 2 1
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TÜBA’DAN 
DOĞAL GAZ RAPORU

TÜBA-Enerji Çalışma Grubunun hazırladığı Doğal Gaz Raporu yayımlandı.

TÜBA-Enerji Çalışma Grubunun hazırladığı Doğal Gaz 
Raporu yayımlandı.

Ülkemizin en büyük ithalat kalemlerinden biri olması ne-
deniyle bütçe ve ülkenin refahı açısından oldukça önemli 
olan enerji konusunu alanında uzman bilim insanlarıy-
la masaya yatıran TÜBA, “Doğal Gaz Çalışma Raporu”-
nu yoğun bir çalışma dönemi sonrası yayımladı. Rapor 
hakkında konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker TÜBA tarafından gerçekleştirilen Doğal Gaz Ça-
lıştayı’ndaki konu başlıkları ve konuşmacıların Akademi 
Asli Üyesi ve aynı zamanda TÜBA-Enerji Çalışma Grubu 
Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer ve grup üyeleri ta-
rafından multi-disipliner ve bilimsel bir yaklaşımla belir-
lendiğini ifade etti.  Çalıştay kapsamında değerlendirilen 
konular çerçevesinde oluşturulan Raporun ise stratejik 
planların hazırlanmasında ve kısa, orta ve uzun dönemli 
yol haritalarının dikkate alınmasında önemli katkılar sağ-
layacağının altını çizdi. Bu kapsamda yayımlanan, gele-
cekte yürütülmesi programlanan çalışmalar için önemli 
veriler sunan Raporun, Enerji Çalışma Grubunun uzun 
süren titiz emeğiyle hazırlandığını söyledi.

Bilimsel ve teknolojik olarak farklı boyutlara geçişe im-
kân sağlayacak yerli ve millî bir doğal gaz sektörü oluş-
turmanın Türkiye’nin bağımsızlığı açısından önemli ol-
duğunu dile getiren Prof. Şeker, TÜBA-Enerji Çalışma 
Grubu’nun; enerji alanında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 
bilimsel ve teknolojik konularda çalışmalar yaptığını, 
bilgi ürettiğini vurgulayarak stratejik ve politik görüşleri 
değerlendirdiğini, politikalar ürettiğini, çıkardığı yol ha-
ritalarını yetkililere çözüm odaklı raporlamalar şeklinde 
sunduğunu söyledi.

Prof. Şeker şu şekilde devam etti: “Tüm enerji alternatifleri 
üzerine çalışmalar yaparak geçmiş dönemlerde de rapor-
lar hazırlayan Enerji Çalışma Grubumuz; enerji konusun-
da ülkemizin enerji bağımsızlığına, bilimsel ve teknolojik 
gelişimine, stratejik enerji önceliklerinin belirlenmesine 
katkı sağlayacak etkin ve yetkin bir kurumsal yapıyı oluş-
turarak, bu konuda Türkiye’nin önceliklerini çalışma gru-
bunun da önceliği olarak görerek çalışmalarını yürütüyor. 
Ülkemizin alternatif enerji kaynakları arayışında kararlı 
olmasının en önemli göstergesi son dönemlerde yapılan 

yatırımlarla ve teşviklerle güneş enerji santralleri, rüzgâr 
enerji santralleri, hibrit yapılar, nükleer enerji yatırımla-
rının yanı sıra ülkemizin münhasır ekonomik bölgesinde 
sondaj yapan Oruç Reis, Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileri 
her imkân ve fırsatın enerjiye ulaşım için değerlendiril-
diğinin bir kanıtıdır. Keşfedilen rezervin Türkiye’nin her 
alanda açılımına, girişimine, iyileşmesine ve büyümesine 
katkı sağlayacak bir potansiyelde olmasını ümit ediyo-
ruz. Doğal gaz keşfinin önümüzdeki dönemde ülkemize 
daha fazla fayda ve verimlilik sağlaması için, enerji boyu-
tundan toplumsal refaha kadar, araştırma-geliştirmeden 
inovasyon ve teknoloji geliştirmeye dek bütün safhaları-
nın bugünden planlanması gerekiyor. Enerji, ülkemizin 
en büyük ithalat kalemlerinden birisi olması nedeniyle 
bütçe ve ülkenin refahı açısından oldukça önemlidir. Bu 
sebeple, alternatif enerji kaynakları oluşturmak suretiyle 
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sürdürülebilir enerji temininin yanı sıra, enerji maliyetle-
ri düşürülüyor ve enerji arz güvenliği sağlanıyor. Bu po-
litikalar, üretim sektöründe ülkemizi dünya piyasalarında 
daha rekabetçi bir konuma getirmenin yanında ülkemi-
zin istihdam ve refahına da katkı sağlayacak bir gelişme 
stratejisi olarak değerlendirilmeli.” dedi. TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ayrıca tüm bu çalışmalarla bir-
likte eğitim ve insan kaynaklarını destekleyerek araştırma 
altyapısı, bilimsel ve teknolojik kabiliyetleri ile önümüz-
deki on yıllara yönelik şekilde Türkiye’nin yeni döneme 
hazırlanması ve bu konuya özel önem vererek yatırım 
yapması gerekliliğine dikkat çekti.

TÜBA−Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbra-
him Dinçer ise Enerji Çalışma Grubu’nun Türkiye açısın-
dan stratejik öneme sahip enerji konuları üzerine çalıştay 
ve paneller düzenleyerek ilgili paydaşları bir araya getir-
diğini; mevcut durumu, gelecek projeksiyonlarını tar-
tışarak raporladığını kaydetti ve “Enerji Çalışma Grubu 
daha önce gerçekleştirdiği Nükleer, Rüzgâr, Güneş, Temiz 
Kömür, Enerji Depolama ve Jeotermal Çalıştaylarının 
bir devamı olarak ülkemiz için büyük bir önem arz eden 
doğal gaz alanında araştırmalar yapan bilim insanlarının 
yanı sıra, kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya 
geldiği geniş kapsamlı bir platform oluşturdu. Yine bu 
doğrultuda hazırladığımız TÜBA−Doğal Gaz Çalıştayı 

ve Paneli’yle de çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, sanayi 
ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin yanı sıra yurt 
dışından akademi ve sektör temsilcileri katılarak görüş ve 
önerileriyle etkinliğe katkı sağladı; pandemi sonrası küre-
sel enerji piyasalarını değerlendirdikten sonra Karadeniz 
derin sularında tespit edilen doğal gaz rezervinin ülkemiz 
ve bölge açısından önemine yönelik önemli mesajlar ve-
rildi. İlgili kurumların yöneticileri, enerji uzmanları ve dış 
paydaşların da dahil olduğu Çalıştay’da iki gün süresince, 
TÜBA Üyelerinin de yer aldığı alanında uzman 27 katı-
lımcı, “Türkiye’nin Ekonomi Güvenliğinde Enerjinin Ro-
lü”nden “Dünya’da ve Türkiye’de Doğal Gaz Politikaları, 
Stratejileri ve Teknik Boyutlar”ına, “Doğal Gaz Yatırım-
ları, Gelecek Projeksiyonları ve Öneriler”den, “TANAP 
Boru Hattı Kontrol ve Elektronik Güvenlik Sistemleri”ne 
kadar enerjinin ve özelinde doğal gaz sektörünün küresel 
ve ülkemiz açısından dünü, bugünü ve geleceği mercek 
altına alınmış ve teknik boyutlardan ekonomik ve politi-
ka perspektiflerine kadar bir çok alanda bilgi paylaşımları 
ve tartışmalar gerçekleştirildi. Nihayetinde hazırlanan bu 
Rapor, bu iki günlük program sürecinde sunulan bildiri-
ler esas olmak üzere, güncel literatürden taranan bilimsel 
çalışmaların derlenmesiyle hazırlandı.” dedi.

TÜBA Doğal Gaz Raporunu indirmek için: www.tuba.
gov.tr

ISC 2021 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 
TÜBA’NIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTI

TÜBA’nın da üyesi olduğu International Science Coun-
cil’in (ISC) 2021 yılı Genel Kurulu çevrimiçi olarak ger-
çekleştirildi.

Devam eden COVID-19 salgını nedeniyle, 2021 Genel 
Kurulunu da Ekim 2021’de çevrimiçi yapma ve Muskat 
Küresel Bilgi Diyaloğu'nu 2023'ün ilk yarısında yeniden 
planlama kararını  daha önce alan  ISC Yönetim Kurulu; 
yeni düzenlemeler ve ISC’nin işleyişi ile ilgili tüzüğün tek-
rar ele alınması için 2021 Şubat ayında Olağanüstü Genel 
Kurulu toplandı.

1-3 Şubat 2021 tarihlerinde çevrimiçi bir şekilde yürütü-
len Genel Kurul’da ISC tüzüğündeki değişiklikler üyele-
rin katılımıyla tartışıldı. Toplantılara TÜBA’yı temsilen 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yurdusev ve TÜBA 
Başkan Danışmanı Doç. Dr. Cem Korkut da katıldı. Dün 
başlayan oy kullanma işlemleri ise bugün de çevrimiçi 
olarak devam ediyor.

ISC; 2018 yılında ICSU ve ISSC organizasyonlarının bir-
leşimi ile kuruldu. 40’ın üzerinde uluslararası bilimsel çatı 
kuruluşu ve 140’un üzerinde ulusal ve bölgesel akademiyi 
bünyesinde barındırıyor.
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TÜRK ISLAM BILIM KÜLTÜR MIRASI DIZISI

TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
“Hesâb-ı Nazarî, Tercüme-i Miracü’l-Ayâle ve Minhacü’l-Adâle, Medh-i 
Lâlezâr-ı Bâğ-ı Kadîm, Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’ında Medrese 
ve İlmiye ile İskendernâme” başlıklı eserler yayımlandı.

Türk İslam Bilim Kültür Mirası Dizisi için: https://satis.tuba.gov.tr
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Mehmet Genç Hoca’nın Ardından 
Tarih Sosyolojisi ve Bir Akademi Muhasebesi

Prof. Dr. Yasin Aktay
TÜBA Asli Üyesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Bir süre önce ebedi âleme yolcu ettiğimiz tarihçi-sosyo-
log Mehmet Genç yaşadığı gibi sessiz sedasız göçtü gitti 
dünyamızdan. Sessiz sedasız… Çünkü, bilimsel faaliyet-
lerini, tarih araştırmalarını yapma şekli, bugün akademi-
nin dahi kültür endüstrisinin bir parçası haline gelerek 
üretim-tüketim çarkına bağlandığı dünyamızda, belli ki, 
fazla para etmiyordu. Zira Mehmet Genç hiç ekranlarda 
görünmüyor, güncel tartışmalara pek katılmıyor, 
güncel soruların ayartmalarına kapılarak hızlı ve kolay 
tüketilebilecek tarih çalışmaları ortaya koymuyordu. Bu-
gün artık kültür endüstrisinin konusu haline gelmiş tarih 
sektörünün bir tüketim malzemesi olarak ortaya koydu-
ğu sansasyonel soruların, tarihte günübirlik keşfedilmiş, 
duyulmuş olarak sunulan olaylara dair soruların peşine 
takılmıyordu. Sorular cevapların rehberidir. Doğru bakış 
açısı doğru sorularla sağlanır. O da bir anlamda kendi so-
rularını kendi soruyor ve o doğru bildiği soruların reh-
berliğinde akademik çalışmalarını bir kuyumcu titizliğiy-
le sonuna kadar götürüyordu. 

Bu bilimsel-akademik titizliği başlıbaşına üzerinde 
düşünmeye fazlasıyla değer bir konu. Çünkü herkes 
tarafından bilinen, kılı kırk yaran akademik titizlikte ısrar 
ettikçe, akademik dünyanın gerektirdiği dereceleri-un-
vanları almaktan da geri kalmak durumunda kalmıştır 

Hoca. Çünkü kendisini tatmin edecek kadar iyi bir çalış-
ma yapmak için zorunlu olan süre kendisine hiçbir za-
man yeterli gelmemiştir. Bu yüzden uzun süre üzerinde 
çalıştığı ve büyük bir emek verdiği doktora çalışmasını 
tamamlayamamıştır. “Mehmet Genç” ismi aslında tam da 
bu yüzden bir taraftan da bu akademik ciddiyeti yüzün-
den “doktorasını bitirememiş hoca” olarak bilinmiştir. Bu 
negatif tanımlama nadiren bir ismin şahsında olumlu bir 
değer olarak temayüz eder. Nitekim, doktorasını bitire-
mediği halde veya yaptığı çalışmalar doktora tezi unvanı 
almadığı halde birçok doktora çalışmasına ilham ve refe-
rans olabilmiştir. Diğer yandan aslında belki de ulaştığı 
haliyle biraz düzenlemeyle kendi kurumu o çalışmasını 
doktora derecesine rahatlıkla değer görebilecektir. An-
cak hızla “idare edecek” kendine göre bir taslak verip 

Doğru bakış açısı doğru sorularla sağlanır. 
O da bir anlamda kendi sorularını kendi 
soruyor ve o doğru bildiği soruların 
rehberliğinde akademik çalışmalarını 
bir kuyumcu titizliğiyle sonuna kadar 
götürüyordu.
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doktorayı almak Genç’in içine sinmemiştir. Çalışmaları-
nı gündeme gelmek, popüler olmak, akademik unvanlar 
almak için değil, tamamen “üstlenmiş olduğu bir işi en 
iyi şekilde yapmak” diye tanımladığı bir değerin hakkını 
verebilmek adına yapmıştır. 

Bu yanıyla akademisyenliği alışık olduğumuz anlamda 
ekmek parasının veya bazı unvan ve statülerin kazanıl-
dığı bir meslek olarak değil, püriten bir dindarlıkla bir 
yaşam biçimi olarak benimsemiş olması Genç hakkında 
en dikkate çeken konulardan biri olmuştur. Aslında bu 
püritenlikle hangi mesleği yapsa aynı titizlikle yapacaktır. 
Zira meslekleri insana verilmiş bir emanet olarak, insa-
nın kendisini gerçekleştirebileceği Allah’ın bir çağrısı, bir 
görevlendirmesi gibi görmekle alakalı bir yaklaşım bu. 
Hangi mesleği, hangi işi yapıyorsak onu bir ibadet titiz-
liğiyle yapmak… Akademik hayatta iki sene kadar önce 
yine ebedi âleme uğurladığımız Fuat Sezgin hocada da bir 
aşk gibi yaşanan bu titiz emeğin bir benzeri görülüyordu. 

Fuat Sezgin Hoca bu titizliğiyle Türk üniversite dünya-
sından 1960 darbesi sonrası siyasal şartlarda dışlanmış, 
Frankfurt’a göç etmek zorunda kalmıştı.1 Belki Sezgin’den 
farklı olarak Mehmet Genç Hoca Türkiye akademik dün-
yasında böylesi bir dışlama yaşamamış hatta püriten ti-
tizliği ve meslek aşkı kendisine karşı her kesimden bir 
saygınlığı canlı tutmuştur. Bu saygınlık aslında Türkiye’de 
çok az akademisyene, bilim veya düşünce adamına nasip 
olan bir hüsnü kabuldür. Özellikle sosyal bilimler belli 
siyasal istemlerle karşı karşıya kalmadan veya ilintili ol-
madan kolayca icra edilemeyecek uğraşlardır. Bir sosyal 
bilimcinin suya sabuna dokunmadan, günümüzün siya-
sal tartışmalarıyla hiçbir ilgisi olmayan bir tarih çalışması 

1 Fuat Sezgin Hoca’nın Püriten bilim anlayışını ve 27 Mayıs darbesinin şart-
larındaki siyasal baskı ve zorluklara rağmen kendi alemini ören yaklaşımının 
bir anlatımı için bkz. Yasin Aktay, Fuat Sezgin’in Bilim Tarihine Katkıları, 
TÜBA Günce, sayı 59, Ocak 2019, ss. 42-45.. 

yapması da o kadar kolay değildir. Neticede tarih bugünle 
hiçbir alakası olmayan veya kurulamayan bir geçmişin 
aydınlatılması meselesi değildir. Tarihte ilgilendiğimiz 
alanlar, ilgilenme biçimimiz, tarihe bakma ve tarihe soru 
sorma biçimimiz bugünün siyasal ilgileri, istemleri ve 
gerilimleriyle fazlasıyla içli dışlıdır. O yüzden güncelde 
yaşanan gerilimler olduğu gibi tarihe de yansıtılır ve ta-
rih bu gerilimlerin etkisi altında bir çatışma alanı olarak 
şekillenir. O yüzden bu çatışma alanında oluşan kamp-
lara ait olmayan, ait oldukça başka kamplarca kendisine 
sağır kesilenlerin olmadığı bir tarihçi olmak çok zordur. 
Mehmet Genç imzası belki bu zorluğu başarabilenlerden 
biri olmuştur. Belki onun bu konumu tarih ilmi hakkın-
da düşünmek için yeni bir kulvar açmayı hak ediyordur. 
Bu konuda basit bir açıklama, belki de güncelle fazla il-
gili olmayışının bu itibara halel getirecek bir karşılaşma 
yaşatmamış olduğuna işaret edebilir. Aşağıda Genç’in as-
lında bütün titizliğine rağmen yine de güncelden, bütün 
tarihçiler gibi, tamamen kopuk olamadığını kısa bir de-
ğerlendirmeyle göstermeye çalışacağım. Şimdilik akade-
mik dünyada dereceleri almayışının kendi tercihi olarak 
kalmış ama bu onun bilim adamlığını, akademisyenliğini 
derecelerin üstüne çıkarmasını da engellememiş olduğu 
gerçeği üzerinde biraz daha duralım…

Bu yanıyla aslında akademik dünyanın söylem analizini 
ve karmaşık ilişkiler ağının bir fotoğrafını çeken Fransız 
sosyolog Pierre Bourdieu’nun Homo Academicus isimli 
kitabında akademik etki ile akademik unvanlar arasında-
ki ilişkiye dair bir vurguyu hatırlatıyor. Bourdieu, Fransız 
düşüncesinin dünyaca meşhur, alabildiğine etkili, ken-
dilerinden sonra yapılmış hiçbir akademik çalışmanın 
görmezden gelemediği Louis Althusser, Roland Barthes, 
Gilles Deleuze, Jacques Derrida ve Michel Foucault gibi 
büyük isimlerin Fransız akademik kriterlerinde son de-
rece sönük olduklarına dikkat çeker. Yani bu isimlerin 
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hiç birisi bilinen şekilde doktora tezi yazmamış, dahası 
hemen hepsinin görev yaptıkları üniversiteleriyle ciddi 
sorunları olmuş, dışlamaya veya bazı haksızlıklara ma-
ruz kalmışlardır. Çünkü bu isimlerin ürettikleri eserler, 
bilinen akademik kriterlere uygun görülmemiştir. Buna 
rağmen bu isimlerin hepsinin ürettikleri eserler, orta-
ya koydukları tezler ve düşünceler sadece Fransa’da de-
ğil, dünyanın her yanında kendilerinden sonra üretilen 
bütün felsefi-akademik çalışmaların en önemli referans 
kaynakları olmuştur.2 Burada akademik dünyanın kriter-
lerinin dünyada işe yarar, gerçekten de aydınlatan veya 
ön açan bilginin üretimindeki rolü üzerine herkesin 
üzerinde düşünmesini gerektiren ciddi örnekler var. 

Mehmet Genç de akademik dünyanın kriterlerine başın-
dan itibaren kendini bağlamayarak kendi yolunda iler-
lemeye çalışmış bir isim. Elbette bu kriterleri tanımayan 
herkesin bir Mehmet Genç veya sözkonusu Fransız düşü-
nürleri gibi olabileceği anlamına gelmiyor bu. Ancak aka-
demik dünyanın dayandığı personel ve bilgi disiplinleri 
hiyerarşilerinin bilgi üzerinde kurduğu kısıtlayıcılıklar 
üzerine ciddi bir farkındalık imkânı sağlar bu örnekler.

Mehmet Genç, birçok yerde tekrarladığı kendi anlatımla-
rına bakılırsa, 1966 yılında Ömer Lütfi Barkan’ın asistanı 
olarak başladığı akademik hayatında Batılı sanayi devri-
mi karşısında Osmanlı Sanayisinin etkileşimini inceler-
ken girdiği arşivlerde büyük keşifler veya mükaşefeler 
yaşamıştır. Tabii ki o da bütün tarihçiler gibi, arşive uhde-

2 Pierre Bourdieu, 1988, Homo Academicus, Fransızca’dan İngilizceye çev. Peter 
Collier, Cambridge: Polity Press. Bourdieu’nun akademik dünyanın sosyolo-
jisini çığır açıcı bir biçimde yapmış olduğu bu eseri nihayet Türkçeye başarı-
lı bir biçimde çevrilerek yayınlandı. Nazlı Ökten, Arzu Nilay Kocasu veren 
Gülbey’in Fransızca’dan çevirdikleri kitap Bilgi Üniversitesi yayınlarından 
çıktı (İstanbul, 2021). Ancak burada referans verdiğimiz konunun yer aldığı 
“İngilizce Baskıya Önsöz” kısmı bu çeviride yer almıyor. Çünkü çeviri Fran-
sızca aslından yapılmış ve bu kısım orada yer almıyor. Oysa bu önsöz, Fransız 
akademik dünyasına dair analizin genel olarak bütün bir üniversite akademik 
pratiğine yazar tarafından nasıl uyarlanmasını önerdiğini ortaya koyuyor.  

sinde hazır sorularla, hatta bu sorulara hazır cevaplarıyla 
girmiştir. Osmanlıya karşı kendi kuşağının insanlarının 
taşıyıp paylaştığı, besleyip büyüttüğü belli önyargılarıyla 
girmiştir. Ancak yaşadığı bu mükaşefeler onu değiştirmiş, 
ona yeni bir rota tanımlamıştır. 

Tarihçilik usulüne uygun yapıldığında, sanıldığından çok 
daha zor bir zanaattır. Bunu Genç’in çalışma tarzı ve bu 
konuda yaptığı tercihler, yola çıkarken umduğu ve yolda 
değişen rota değişimleri daha da iyi gösteriyor. 

Mehmet Genç, nihayetinde akademik dünyada cari tez-
lerden biri olarak Osmanlı iktisadının ve sanayinin geli-
şen batı karşısında 16. Yüzyıldan itibaren çözülmeye ve 
çökmeye başladığı tezini ortaya koyduğu, aslında titizlikle 
işleyerek, kazıyarak günyüzüne çıkardığı ve yorumladığı 
arşiv belgeleriyle çürüten bir tezi özenle işlemiştir. 

Tarihin her zaman ilave bir temyiz safhası vardır 

Evet, tarihçilik sanıldığından çok daha zor bir zanaattır. 
Ömrünüzü arşiv belgelerinin incelemesine verseniz de 
bu konuda hiç kimsede olmayan müstesna bir kabiliyete 
sahip olsanız da bu belgeleri en titiz şekilde püriten bir 
ahlakla inceleme konusunda olağanüstü bir emek ortaya 
koysanız da boğuşmanız gereken başka faktörler de var-
dır. Tarihe bakışta tabi olduğunuz bir hikâye, bir bütünsel 
bakış açısı, bir ideoloji, çoğu kez en büyük engeliniz ha-
line gelebilir. Neticede ulaştığınız, okumayı başardığınız, 
çözümlediğiniz bütün belgeleri tarihe giydirmiş olduğu-
nuz, aslında tarihte belki de hiç olmayan, belki tamamen 
bugünden yakıştırılmış bir büyük hikâyeye hizmet eden, 
o hikâyeye doğru akan malzemelere dönüştürüp harca-
manız işten bile değildir. 

Tarihe bugünden yakıştırılmış belli bir hikâye eşliğinde 
bakmak tarihe bakışınızı da tarihi görüşünüzü de kuşku-
suz belirler. Tarihi sınıf çatışmalarından ibaret görürseniz 
bütün belgeleri, bütün detayları, en küçük olayı bile bu 
ana hikâyenin bütünleyicileri olarak yorumlarsınız. Bir 
milletin hikayesi gibi görürseniz yine başka herkesin geç-
mişteki hayatını bu millete göre konumlandığı yer ve role 
uygun olarak kayda değer bulursunuz. 

Hikayeniz tarihi nasıl gördüğünüzü, nasıl algıladığınızı 
belirler. Üstelik bu konu öyle kolay üstesinden gelinebilir 
bir konu da değil. Tarihe bizi yönelten her zaman bugü-
nün bir sorusu, bugünün bir sorunudur çünkü. O yüzden 
tarih her an yeniden yazılır ve bugünkü ilgilerimize göre 
geçmişte bir olay seçip günümüze getirir, o olayı günümü-
zün kavgasının bir parçası haline getirip yeniden başlatı-
rız. Böylece tarihte bir bakıma hiçbir sayfa tamamen ka-
panmaz, bir konuda nihai hüküm hiçbir zaman tamamen 
verilmez. Her zaman bir ilave istinaf, bir temyiz safhası 
vardır tarihi olayların.3

3 Yasin Aktay, Tarihbozumu: Tarih Sosyolojisi Denemeleri, İstanbul: Açılım 
Yayınları, 2010.
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O yüzden tarihin bir pozitif bilim mi, insan için mutlaka 
gerekli başka bir bilgi türü mü olduğu, ibret alınacak bir 
vesile mi olduğu tartışması da her zaman tekrar açılmak 
üzere bir yerde duruyor. Belki tarih karşısındaki bu zorlu-
ğumuzu bir nebze aşmamıza yarayacak en önemli şey bu 
maluliyetimizin farkında-şuurunda olmaktır. 

Mehmet Genç gibi tarihçiler bu maluliyetin farkında 
olmalarıyla öne çıkmış müstesna örneklerdendir. Onu 
tezini bitirmekten alıkoyan o çekingenlik, o karar-vere-
mezlik, bana göre biraz da tarih karşısında insan olarak 
bulunduğumuz o maluliyeti keşfetmiş olmasından ileri 
geliyor. Ne de olsa Mehmet Genç ta gençlik yıllarından 
itibaren Nietzsche de okumuştur, çok sağlam tarih fel-
sefesi de okumuştur ve öyle anlaşılıyor ki bu okuması 
onun kendini anlaması, kendini tanıması, tabiri caizse 
özdüşünümselliği konusunda ona çok güçlü bir boyut 
kazandırmıştır. Nietzsche için nesnel tarih yoktur mesela. 
Tarihi vakanüvislik olarak gören ve bu vakanüvisliği de 
tarihin nesnel bir biçimde aktarılabileceği veya alınabile-
ceği bir kanal olarak görenlere karşı çok ciddi eleştirileri 
vardır. “Tarihin şehvetli hadımları” diye bir nitelemesi 
bile vardır nesnel tarih iddiasındakileri, çünkü ne kadar 
uğraşsalar da günün belli bir siyasi kavgasına veya davası-
na taraftırlar ve bu nesnellik iddiasıyla en azından maruz 
oldukları ideolojinin, tarafgirliğin farkında olmadıkları-
nı göstermektedirler. Genç’in gençken okumuş olduğu 
Nietzsche’nin kendi tarih anlayışına ne kadar etki etmiş 
olduğunu tam kestiremiyoruz aslında, ama en azından 
ona ciddi bir farkındalık ve derinlik kazandırmış olduğu 
muhakkaktır. Bir röportajında Nietzsche okumalarının 
Osmanlı’ya bakışına etkisini şöyle ifade edecektir: “Nietz-
sche, ‘uçurumun içine bakarsan uçurum da senin içine 
bakar,’ diyor. Ben Osmanlı uçurumunun içine baktım. O 
da bana baktı. Ve neticede adeta kaynaştık.”4

Arşivlerde Keşfedilen Osmanlı

Tabi tarihe dair bu temel-ontolojik konumumuza dair 
keşfinden çok daha önce akademik dünyada geçerli olan 
başka illetleri de keşfetmiştir Mehmet Genç. Daha önce 
de söylediğimiz gibi Osmanlı tarihçiliği alanında cari 
tezlerden biri olarak Osmanlı iktisadının ve sanayinin 
gelişen batı karşısında 16. Yüzyıldan itibaren çözülmeye 
ve çökmeye başladığı tezinin daha ilk çalışmalarından 
itibaren tarihe ne kadar acelece atfedilmiş bir hikâyenin 
sonucu olduğunu görmüş ve bunu çürütmekle işe başla-
4 Mustafa Özel, Arşive Ruh veren Tarihçi, Derin Tarih, Nisan 2021.

mıştır. Neticede bu tez aslında çökmüş bir Osmanlı’nın 
enkazı üzerinden, o enkazın bizim üzerimizdeki bütün 
psikolojik etkileriyle birlikte şekillenmiş ve geriye doğru 
Osmanlı’ya atfedilmiş bir başarısızlık hikayesinin tamam-
layıcısıdır. 

Aksine, Mehmet Genç, bulduğu belgeler ışığında, Os-
manlının gelişen Batı sanayiine karşı sonuna kadar başa-
rıyla direnmiş ve ayakta kalmaya devam etmiş olduğunu 
göstermiştir. Buna göre Avrupa hızla ilerlemektedir ama 
Osmanlı çok yavaş daralmaktadır, çok yavaş gerilemekte-
dir. Neticede Osmanlı’nın Avrupa karşısındaki gerilemesi 
bir günde veya kısa bir süre içinde olmuş bir şey değildir 
Uzunca bir süre bu gerileme, yaşayan insanların çok da 
hissetmedikleri bir gerilemedir aslında. Bu arada bu ge-
rileme esnasında bile Osmanlı’da bugün öğrendiğimizde 
şaşıracağımız düzeyde bir sanayi üretimi, güçlü bir devlet 
organizasyonu ve nizamı vardır ve o dönemde Osman-
lı’nın dünyanın sayılı süper güçleri arasında olmaya de-
vam ettiğini de akıldan çıkarmamak gerekir. 

Bu arada Osmanlılar 1350 yılında girdikleri Avrupa’da 
20. Yüzyılın başına kadar geniş topraklara hükmetmeye 
devam etmişlerdir ve hükmettikleri toprakların çoğunun 
nüfusu Gayr-ı Müslimdir. Yani gelişmekte olan, ilerlemek-
te olan Avrupa’nın dindaşı olan Hıristiyanlardır. Sadece 
bu nokta üzerinden mozaik toplum meselesi ve oryanta-
lizm tezleri ile ciddi bir yüzleşme yaşanabilir. Oryantalist 
tezler Osmanlı toplumunda bu kadar büyük bir kültür çe-
şitliliğinin devam etmiş olmasını büyük ölçüde İslam kül-
türünün şekillendirici gücünün zaafına bağlamışlardır. 
Yeterince güçlü olsaydı homojen bir toplum oluşturur, 
kendi kültürünü herkese benimsetirdi mealinde bir tez-
dir bu. Bilakis bu çeşitliliğe göz yummasını sağlayan şeyin 
onun gücünün bir ifadesi olarak özgüveninden kaynak-
landığını görememiştir oryantalist yaklaşımlar. Osmanlı 
veya genel olarak İslam medeniyeti için bu kültürel çeşit-
lilik bir değiştirme veya asimile etme zafiyeti değil, bir ter-
cihti. Asimile edemediği için değil, asimile etmeyi tercih 
etmediği için bu çeşitlilik devam ediyordu. Balkanların, 
Ortadoğu’nun Osmanlı sonrası dünyada açığa çıkan mo-
zaiği, çeşitliliği yönetemeyen, toplumu kültürel türdeşlik 
olarak görmeye ayarlı modern ulus devlet için ciddi bir 
sorun olarak görülmüş ve yaşanmıştır. Tam da bu nokta-
da Mehmet Genç hoca Osmanlı sonrası dönemdeki mo-
zaik toplumda yakılan milliyetçilik meşalelerinin bu Hı-
ristiyan teba için nasıl bir kışkırtıcı rol oynayabileceğini 
düşünmeye çağırırken tarihsel sosyolojinin bütün 
inceliklerini ortaya koyuyor. 

Bu kışkırtmalara rağmen Osmanlı 20. yüzyılın başına 
kadar bu meseleyle baş ederken kendi sanayisi ve iktisadı 
zannedildiği gibi hızlı bir gerileme ve çöküş içinde değildir. 
Bunu tarihsel-sosyolojik çalışmalarıyla, belgeleriyle 
ortaya koyar Mehmet Genç. Elbette Osmanlı’nın ilerle-
mesi-gerilemesine dair yaygın anlatılara karşı arşivlerden 

Mehmet Genç, bulduğu belgeler 
ışığında, Osmanlının gelişen Batı 
sanayiine karşı sonuna kadar başarıyla 
direnmiş ve ayakta kalmaya devam 
etmiş olduğunu göstermiştir. 
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geliştirdiği çok daha farklı bir tezi olmuştur. Yine oryan-
talist sosyologların, ki bu konuda Max Weber’in sorusuy-
la en iyi ifadesini bulmuş olan şu soru: Avrupa’da ortaya 
çıkan ekonomik ve toplumsal gelişme Avrupa dışındaki 
başka yerlerde neden yaşanmadı? Bu sorunun kendi-
si hiçbir olumlu cevap istemez veya olumlu cevaba alan 
bırakmaz. Batı her zaman yaşanması gereken norm refe-
ransı bir dünya olarak kurgulanmak zorundadır bu soru 
muvacehesinde. Batı-dışı toplumlar ise eksiklikler alanı. 
Aynı soru Mehmet Genç’in çalıştığı alanda “Osmanlı niye 
sanayi devrimi yapamadı?” şeklinde tekrarlanır. Mehmet 
Genç uzun arşiv çalışmalarının sonucunda şu sonuca 
ulaşır ve bu sonuç onun Osmanlı için alternatif bir anlatı 
kurması için bir başlangıç olur: 

“Osmanlıların insana, ekonomiye, topluma, dünyaya ba-
kışları kapitalistler gibi değildi. Batılıların kapitalizmin-
de  insanların ihtiyacı değil,  ancak  ekonominin ihtiya-
cı önemlidir. Birinci derecede herkes ekonominin emrinde 
çalışır. Osmanlıların hedefi ise,  insanlara yaşanabilir bir 
dünya sağlamaktı. Onun için orada birikim yapıp, büyük 
sermaye biriktirip ekonomiyi dönüştürme imkânı olmaz-
dı. Avrupa’da da kolay olmadı. Geniş kitlelerin çok büyük 
ıstırap ve sefalet çekmeleriyle ancak mümkün oldu. Lond-
ra’da 50 bin, Paris’te 50 bin dilenci sokaklarda dolaşıyordu. 
Ona alışmış insanlar.  Osmanlı şehirlerinde  dilenci 
görmeyince çok şaştılar ve ‘Merak ediyoruz, niçin yok diye 
araştırdık. Anladık ki bunların  ihtiyaçları  görülüyor,  di-
lenmeye ihtiyaç kalmamış.  Osmanlılar bunu başardılar’ 
dediler.”5

Bütün bunları Osmanlı’nın büyük bir başarısı olarak 
bunu kaydediyor Genç hoca ve bu başarıdaki en önemli 
faktörler arasında birbiriyle çok ilintili birkaç faktör sa-
yıyor. Her şeyden önce “Emaneti ehline vermek” ile ilgili 
ayeti celile güçlü bir bilinç oluşturmuştur. Bu bilince ve 
ilkeye tabi olarak yüksek bir meritokratik değer sistemi 
oluşmuştur. Osmanlı’da bu meritokratik esaslara ve değer 
sistemine göre işleyen bir elit zümresi gelişmiştir. Bun-
ların yanı sıra güçlü bir dayanışma bilinci ve pratiği de 
ortaya konmuştur.

Osmanlı’ya bakma tarzımıza hakim olan efsanevi yakla-
şımları eleştirirken de Mehmet Genç İbn Haldun’u andı-
ran bir gerçekçiliği çıkış noktası alır. Mesela kahramanlar 
yoluyla anlatılan ve sadece kahramanların bireysel var-
lıklarıyla gerçekleşen bir tarih. Bir Mimar Sinan’ın de-
hası tartışılmaz elbet. Ancak Mimar Sinan’ın yetişmesini 
mümkün kılan, onun mimari sanatını icra etmesine im-
kan sağlayan bir mimari kültür ve çevre de vardır. Çoğu 
kez bu çevre gözardı edilir ve bütün başarı sadece bir şah-
sa bağlanır. Bu çevrenin tarihsel gerçekliği önce mantık-
sal olarak varsayılır. Olması gerekir. Çünkü bugün başka 
türlü mümkün olmayan bir şeyin geçmişte de mümkün 

5 Mehmet Genç’ten aktaran Yaşar Süngü, Osmanlı İktisat Anlayışı ve Mehmet 
Genç Hoca, Yeni Şafak, 21 Mart, 2021.

olmaması gerekir. İbn Haldun’un gerçekliği, malum, “geç-
miş bugüne, suyun suya benzediğinden daha fazla ben-
zer” mantıksal ilkesinden yola çıkarak geçmişe dair bütün 
efsanevi anlatımları eleştirmeye ve anlatımlardan ayıkla-
maya imkan verir.

Aslında Mehmet Genç arşivlere Osmanlı hakkındaki cari 
hikayelerin, tezlerin, iddiaların etkisi altındayken giriyor. 
Ancak arşivde ulaşıp okuduğu belgeleri nasıl yorumlayıp 
tevil etse de bu cari hikayelere uyduramıyor. Böylece daha 
ilk aşamalardan itibaren sonraki bütün tarihçiliğini etki-
leyecek bir tür keşif, hatta daha kapsamlı bir aydınlanma 
yaşıyor. Tarihe olan ilgisini tahrif edebilecek bir etkiye 
maruz kalmamak için de güncelden uzak durarak yapı-
yor çalışmalarını. Ancak ona bu tozlu arşivlerde bir ay-
dınlanma keşfi yaşatan şey de bu güncelin karanlığı değil 
miydi zaten? 

Ne yazık ki, Mehmet Genç’in titizliği fazla çalışmasına ve 
yararlanılabilecek daha fazla çalışma ortaya koymasına 
da ket vurmuştur. Müthiş bir saygı ve örneklik hissi uyan-
dıran bu titizliği ile çalışmalarının miktarı arasındaki bu 
paradoksa rağmen Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve 
Ekonomi6 başlıklı çalışması tek başına onun ismini yü-
celtmeye, Türk tarihçiliğinin, tarihsel sosyolojisinin en 
mümtaz şahsiyetleri arasında ismini kalıcı hale getirmeye 
yetiyor. 

6 Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, İstanbul: 
Ötüken Yayınları, 2013.

Mehmet Genç ta gençlik yıllarından itibaren 
Nietzsche de okumuştur, çok sağlam tarih 
felsefesi de okumuştur ve öyle anlaşılıyor ki bu 
okuması onun kendini anlaması, kendini tanıması, 
tabiri caizse özdüşünümselliği konusunda ona 
çok güçlü bir boyut kazandırmıştır.



24 TÜBA GÜNCE   MAYIS 2021

TÜBA-DÖNGÜSEL EKONOMI 
SEMPOZYUMU

TÜBA-Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalışma Grubu, tarafından düzenlenen 
"Döngüsel Ekonomi Sempozyumu" 19-20 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

TÜBA-Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalış-
ma Grubu, İstanbul Sabahattin Zaim Universitesi (İZU), 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler 
Ağı (UN SDSN), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi ortaklığında düzenlenen 
“Döngüsel Ekonomi Sempozyumu” 19-20 Şubat 2021 ta-
rihlerinde gerçekleştirildi.

Başkanlığını TÜBA Asli Üyesi ve İZÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Bulut’un yürüttüğü ilk oturum olan Döngüsel 
Ekonomide Kamu Politikaları’nda T.C. Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Mustafa Varank, T.C. Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı yer aldı.

Bakan Mustafa Varank konuşmasında 2015 yılında ger-
çekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde, Türki-
ye ve diğer tüm Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin 
kabulü ile 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) be-
lirlendiği bilgisini verdi ve daha müreffeh bir dünya inşa 
etmek üzere oluşturulan bu hedefler kapsamında; yoksul-
luğun ve açlığın bitirilmesinden nitelikli eğitim ve sağlık 
hizmetlerine, temiz su ve enerji temininden insana yaraşır 
iş ve ekonomik büyümeye, sorumlu üretim ve tüketimden 
çevre ve iklim değişikliğine kadar çok önemli konularda 
eylem planların oluşturulduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 
Döngüsel ekonomi yaklaşımının kaynaktan 
üretime; üretimden tüketime; tüketimden atığa; 
atıktan tekrar kaynağa şeklinde bir süreci 

olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bu 
sürecin tüm aşamalarına ilişkin farklı politikalara 
ihtiyaç olduğu aşikar.
Bakan Varank şu şekilde devam etti: “Ülkelerin bu he-
deflere ulaşma konusundaki performansını ölçmek üze-
re kapsamlı gösterge setleri tasarlandı. Türkiye İstatistik 
Kurumu bu ay başında, sürdürülebilir kalkınma göster-
gelerinde 2010-2019 dönemine ait verilerimizi açıkladı. 
Tüm bu sonuçlar Türkiye’nin son dönemde uyguladığı 
kapsayıcı sosyo-ekonomik kalkınma politikalarının öne-
mini ve başarı performansını bir kez daha ortaya koyuyor. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank

 Son yıllarda iklim değişikliği ile ilişkili 
sorunların giderek kendini hissettirmesi, 

doğrusal ekonomi yaklaşımının 
değiştirilerek sürdürülebilir üretim ve 
tüketim modellerinin uygulanmasını 

zorunlu hale getirdi.

““
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Tabi, bu veriler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaş-
ma konusunda önemli başarılar elde ettiğimizi gösterse 
de, kat edecek daha çok mesafemiz olduğunun da far-
kındayız. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin; çevre, 
ekonomi ve iklim değişikliğine ilişkin eylemleri incelen-
diğinde bunların döngüsel ekonomi kavramıyla çok sıkı 
bir ilişkisi olduğunu görüyoruz. Şu anda dünya genelinde 
hâkim olan doğrusal ekonomi yaklaşımında, mal ve hiz-
metlerin yaşam döngüsü kaynak-üretim-tüketim ve atık 
şeklinde bir süreç izliyor. Ancak, bu yaklaşım kaynakla-
rın hızla tüketilmesine sebep olurken çevresel sorunları 
da beraberinde getiriyor. Son yıllarda iklim değişikliği ile 

ilişkili sorunların giderek kendini hissettirmesi, doğrusal 
ekonomi yaklaşımının değiştirilerek sürdürülebilir üre-
tim ve tüketim modellerinin uygulanmasını zorunlu hale 
getirdi. Doğrusal ekonominin aksine döngüsel ekonomi; 
ürün, malzeme ve kaynakların tüketildikten sonra tekrar 
tekrar üretim sistemine dahil edilerek değer oluşturma 
potansiyellerinin azami düzeyde tutulduğu ve bu sayede 
atık miktarının asgariye düşürüldüğü bir yaklaşım. Sana-
yileşmenin tekel olmaktan çıkıp dünyanın diğer coğraf-
yalarına yayılması önce “doğal kaynakların kıtlığı”, son-
rasında da bu kaynakların aşırı kullanımı sebebiyle “atık 
sorunu”nu dünyanın gündemine soktu. Bu sorunlara çö-
züm olarak endüstri dünyasının kendi dinamikleri için-
de ekolojik bir modele yaklaşması ve ekonomik sistemin 
sürdürülebilirliğinin korunması yaklaşımı benimsenmiş 
durumda.”

Geri dönüşüm ekonomisinin, hem sosyal, hem ekonomik, 
hem de çevresel açıdan önemli avantajlar barındırdığını 
önemle vurgulayan Varank, “Atıkların doğaya bırakılma-
dan yeniden değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması 
en başta yaşadığımız çevre için olumlu sonuçları olan bir 
yaklaşım. Ülkemizdeki evsel ve endüstriyel atıkların du-
rumuna baktığımızda TÜİK verilerine göre 2018 yılında 
toplam 32,2 milyon ton evsel atık toplandığını görüyoruz. 
Toplanan atığın %67’si düzenli depolama tesislerine, %20
’si belediye çöplüklerine; sadece %12’si ise atık geri kaza-
nımı yapan lisanslı tesislerle, biyogaz ve kompost tesisle-
rine gönderiliyor. Yine aynı verilere göre ülkemizde yılda 
yaklaşık 66,8 milyon ton endüstriyel atığın ortaya çıktığı-
nı, bunun 22.8 milyon tonunun da imalat sanayi kaynaklı 

olduğunu görüyoruz. Bu veriler ışığında, ekonomimizin 
hala çok büyük oranda doğrusal olarak çalıştığını söyle-
mek yanlış olmaz. Döngüsel ekonomi yaklaşımının kay-
naktan üretime; üretimden tüketime; tüketimden atığa; 
atıktan tekrar kaynağa şeklinde bir süreci olduğunu göz 
önünde bulundurduğumuzda, bu sürecin tüm aşamala-
rına ilişkin farklı politikalara ihtiyaç olduğu aşikar.” dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise TÜBA Sürdü-
rülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalışma Grubu’nun 
ilk etkinliği olan Sempozyumun temasının “döngüsel 
ekonomi” olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi 

ve son dönemlerde sıkılıkla konuşulan döngüsel ekono-
minin son olarak Science 20 Zirvesinin de gümdeminde 
olduğunu söyledi. Döngüsel ekonominin bir ekonomide 
üretimde yahut tüketimde ortaya çıkan her atığın değer-
lendirilerek tekrar üretime dahil edildiği, ham madde 
maliyetlerini düşürerek kaynak verimliliğinin sağlandı-
ğı bir üretim modeli sunduğunu ifade eden Prof. Şeker, 
bu sayede üretim süreçlerinde çevreye olan zararı en aza 
indirdiği gibi sürdürülebilir bir üretim de tesis edilmiş 
oluyor. Minimal hasar, maksimum verimlilik, optimal 
fayda olarak tanımlayabileceğimiz döngüsel ekonomi, 
ham madde tedarikinin sıkıntıya girdiği, üretimin azal-

TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

 Biyoçeşitliliğin korunması, çevre 
kirliliğinin önlenmesi, israfın en aza 

indirilmesi, daha yaşanabilir bir 
dünyanın tesisi için yeni ekonomik 

alternatif yaklaşımlara olan ihtiyacın 
arttığı bir dönemdeyiz.

““



26 TÜBA GÜNCE   MAYIS 2021

dığı ve tüketicilerin de ihtiyaçlarına ulaşmakta güçlük 
çektiği günümüz dünyasında bir çözüm reçetesi sunu-
yor. Ülkelerin kendi kendine yetebilmesi de ancak eldeki 
kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ile mümkün 
olduğunu vurgulayarak insanların birbirine bağımlılığı-
nın ve sorumluluğunun altını çizen küresel salgının yeni 
kurallar koyarak insanın toplumsal varlığını ve gücünü 
yeniden tanımlıyor. Gelecek nesillerden çaldığımız bize 
emanet doğal kaynakların bedelini, maalesef, ağır ödü-
yoruz. Sınırlı hasta ve hastalıktan yaygın küresel salgın 
temelli biyolojik savaşlara karşı geliştirilen tedbirler sa-
yesinde ekolojik dengenin ve ekosistemin doğal yaşama 
bağımlı olduğunu tüm dünya yeniden hatırladı. Tek sağ-
lık konsepti ile tüm bilim disiplinlerinin yanı sıra ülkeler 
arası sağlık temelli dayanışmanın tüm sektörel eğilimleri 
etkilemesi ve etkilediği aşikardır. Tüm bunların yanı sıra 
biyoçeşitliliğin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, 
israfın en aza indirilmesi daha yaşanabilir bir dünyanın 
tesisi için yeni ekonomik alternatif yaklaşımlara olan ih-
tiyacın arttığı bir dönemdeyiz. “Döngüsel Ekonomi” kav-
ramı bu açıdan kapsayıcı ve etkileşimci özelliği ile bizler 
için oldukça önemli, interaktif, multdisipliner bir termi-
noloji olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker “İnsanların
birbirine bağımlılığının ve sorumluluğunun 
altını çizen küresel salgın, yeni kurallar koyarak 
insanın toplumsal varlığını ve gücünü yeniden 
tanımlıyor.”
Tüm dünyanın büyük bir sınavdan geçtiği bir dönemde 
ekonomi teorileri ve uygulama alanları bir bir sorgula-
nıyor, finans sisteminin dengesizliği ve işlevselliği tar-
tışılıyor, üretim ve tedarik zincirindeki problemlerden 
ötürü sorumlu üretim ve tüketim kavramları daha çok 
konuşuluyor diyen Prof. Şeker sözlerini şu şekilde devam 
sürdürdü: “COVID-19 Küresel Salgın’ı bize dünyanın ve 

insanlığın ciddi bir dinlenmeye ve arınmaya ihtiyacı ol-
duğunu gösterdi. Küresel iktisadi sistemin daha çok üre-
tim ve tüketim ile maksimum hazza ulaşma hedefinin ne 
kadar hastalıklı bir yaklaşım doğurduğunu hep birlikte 
müşahede ettik. İnsanların evlere kapanması adeta doğayı 
ve çevreyi gerçek sahiplerine bıraktığımız bir fırsat oluş-
turdu. Birçok canlı türü uzun zaman sonra doğada tekrar 
görünmeye başladı. Toplumların küresel salgın ile birlikte 
geçirdikleri zorunlu karantina süreçleri ve sağlık alanında 
yaşanan mücadele süreçlerinin küresel salgın sonrasında-
ki normalleşme sürecine ekonomik, psikolojik, sosyolo-
jik, ticari, siyasi ve toplumsal uzun süreli etkileri olacağı 
anlaşılmıştır. Bu dönemin oluşturduğu travmatik etkile-
rin sonucu olarak bireyler hayata bakışlarını sorgulama 
ve geçmiş muhasebesi yapma fırsatı yakalamışlardır. Sal-
gın sonrası, salgının oluşturduğu hayatımızdaki kısıtlar 
ve bu dönemde alınan tedbirler; bireylerin aile ve insan 
ilişkileri, tüketim alışkanlıkları ve harcama pratikleri, ha-
yattan beklentileri ve kariyer planlamalarındaki farklılaş-
malar şeklinde karşımıza çıkıyor. Bundan sonra ülkelerin 
öncelikli olarak üretim ve tüketim politikalarını gözden 
geçirerek dışa bağımlılığı azaltma yönünde strateji geliş-
tirmeleri, yerli üretimi teşvik etmeleri ve doğal kaynakla-
rını verimli kullanma konusunda özel önlemler almaları 
gerekecektir. Bu konudaki çalışmalar sağlık alanı başta 
olmak üzere tarım ve hayvancılık temelli gıda sektörünü, 
ülkenin istihdam politikalarını ve eğitimin potansiyel al-
ternatiflerini de etkileyecektir. Bu süreçte bazı sektörler 
kayba uğrarken bazı sektörlerin de önü açıldığı ve istih-
dam alternatiflerinin farklılaştığı görülmektedir. Sağlığın 
öncelenmesi ile ortaya çıkan gelişmelere bağlı olarak top-
lumsal refahın dengeli yayılması, işsizlik sigortası da da-
hil olmak üzere kapsayıcı sosyal güvenlik sistemi talepleri 
siyasetçilerin gündeminde önemli yer tutacaktır. Ülkemiz 
bu konularda son yıllarda uyguladığı akıllıca stratejiler ile 
ciddi mesafeler katetmiştir. ”
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Küresel salgın döneminde hayatın doğal akışında önemli 
yer tutan, farkındalığı çok oluşmayan sıfır atık, döngüsel 
ekonomi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda üretimi 
gibi kavramların lojistik destek politikalarında ve ka-
rantina kararlarında önemli bir yer tuttuğunu kaydeden 
Prof. Şeker “Özellikle gıda sektöründe üretilen gıdaların 
işlenmesi, stoklanması, dengeli tüketimi, mevsimsel gıda 
üretim çeşitliliği, tüketim ve üretim dengesine bağlı gıda 
ekonomisi ve yönetimi, sağlıklı ve dengeli gıda tüketimi, 
dışa bağımlı olmayan yerli ve yeterli üretimi önemseyen 
millî tarım ve hayvancılık politikası tüm ülkelerde yeni 
dönemin öncelikli konularından olacağının altını çizdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 
“Tarım ve Orman Şurası’nın eylem planlarında 
doğrudan veya dolaylı olarak döngüsel üretimi 
ve kaynakların verimli kullanılmasını içeren 
maddeler bulunuyor”
Ekonominin ortaya çıkışının kaynakların kıt ve ihtiyaç-
ların sınırsız olmasından kaynaklandığını ifade eden 
Pakdemirli, özellikle her şeyi sıfırdan üretme isteğinin ve 
“kullan-at” tüketim anlayışının, kaynakların, çevrenin ve 
dolayısıyla ekonominin sürdürülebilirliğinin önündeki 
en büyük tehdit olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, tarımın, diğer sektörlerle karşılaştı-
rıldığında binlerce yıldır döngüsel ekonomi sürecinin 
üretimde doğal olarak yer aldığı iyi örneklerden birisi 
olduğunun altını çizerek, “Bildiğiniz gibi, bitkisel ürün-
ler hayvancılığın ham maddesi olurken hayvansal gübre 
de bitkisel üretimin ana girdilerinden birisidir. Döngüsel 
üretim modelinin, son iki yüz yılda endüstriyel tarım uy-
gulamalarının gelişmesiyle işlerliği giderek azalmış, güb-
re, ilaç gibi dış ham maddelere bağımlı hale gelmiştir. Bu-
gün ise tekrar eskiye dönüş için yoğun ve haklı bir gayret 
gösteriyoruz çünkü tarımda döngüsel ekonomi anlayışı 
gıda güvenliğimiz için oldukça önemli bir konuma ulaş-
mıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Son 50 yılda dünya nüfusunun 2 kat artışla 7,8 milyara 
ulaştığına işaret eden Pakdemirli, gıdanın ana kaynağı ta-
rım alanlarının yüzde 12 arttığını dile getirdi. Pakdemirli, 
“50 yılda dünyada tarımsal hasıla 11 kat artışla 3,5 trilyon 
dolara ulaştı.” dedi.

Pakdemirli, Bakanlık olarak tarım, hayvancılık, orman, 
su, hava gibi önemli ve hayati alanlardan sorumlu olduk-

larına dikkati çekerek, bu alanların hepsinde sürdürüle-
bilirlik ve döngüsel üretimin ön planda olduğunu anlattı.

Pakdemirli, Tarım ve Orman Şurası’nın eylem planla-
rında doğrudan veya dolaylı olarak döngüsel üretimi ve 
kaynakların verimli kullanılmasını içeren maddeler oldu-
ğunu belirtti.

Sürdürülebilir tarımsal üretimin az kaynak kullanımı ile 
en yüksek verimden yani optimizasyondan geçtiğini söy-
leyen Pakdemirli, şöyle devam etti: “Üretim planlaması ve 
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desteklerin belirlenmesinde optimizasyonu etkin şekilde 
kullanmaya başladık. Böylece daha az girdi kullanarak 
çevrenin korunmasına ve atıkların azalmasına katkı sağlı-
yoruz. Tarım arazilerinin korunması için yoğun çalışma-
lar yürütüyoruz. Toplam alanı yaklaşık 85 milyon dekar 
olan 315 büyük tarımsal ovamızı koruma altına aldık. 
Özellikle organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, ağırlık 
verdiğimiz konuların başında geliyor.

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut 
“Ekonomilerimizdeki döngüselliği sarsmak artık 
bir mecburiyettir. Mevcut sistem görünen o ki 
çalışmıyor.”
Döngüsel ekonomilerin atık ve tüketim uygulamaları ge-
nellikle daha düşük hammadde maliyetleri oluşturarak 
geri kazanım ile yeniden değerlendirildiğinden, sürdürü-
lebilir kalkınmanın geleceği için gerekli olan daha çevre 
dostu ve sürdürülebilir bir ekonomik ekosistem vaat et-
tiğini ifade eden Prof. Mehmet Bulut ise konuşmasına şu 
şekilde devam etti “Hepimiz COVID-19 salgınının yol 
açtığı küresel yıkıma meydan okuyoruz. Bu durum gide-
rek daha belirgin hale gelen sosyal eşitsizlikleri ve verim-
siz sistemleri göz önünde bulundurarak küresel iktisadi 
sistemi yeniden düşünme fırsatı sundu. Bilimsel veriler 
de gösteriyor ki dünyanın doğal kaynaklarının sürekli 
kötüye kullanılması ve sömürülmesi yalnızca daha bü-
yük bir yıkıma yol açacaktı. Bu hızla, iklim krizlerine ek 
çok daha fazla hastalıkla karşı karşıya kalma olasılığımız 
yüksek görünüyor. Can kaybı, sağlık yitimi ve istihdam 
azalışları ile günümüz koronavirüs salgınının korkunç et-
kisi üzerine düşünmek zorundayız. Bu yaşananlar bugün 
dünyamızda sistemik sürdürülebilirlik meseleleriyle de-
rinlemesine bağlantılı; sürdürülebilir olmayan ekonomik 
tüketim; insan refahı, toplumsal refah veya çevre sağlığı 
için, büyük tehdit oluşturuyor. Ekonomilerimizde döngü-
sel bir yapıyı tesis etmek artık bir mecburiyettir. Mevcut 
sistem görünen o ki çalışmıyor. Gıda güvenliği, su kıtlığı 
ve doğal felaketlerin yıkıcı etkileri olan tüm küresel sera 
gazı emisyonlarının neredeyse yarısı, bu kaynakların çı-
karılması ve işlenmesinden kaynaklanıyor.” dedi. 2060 
yılına kadar, doğal kaynak çıkarımının yılda yaklaşık 95 
milyardan 190 tona çıkması bekleniyor. Öte yandan araş-
tırmalar, küresel ekonomi ve dünyanın yalnızca yüzde 8,6 
döngüsel olduğunu söylüyor. Oran düşük olmasına rağ-
men sürdürülebilirliği belirlemek için potansiyeli yüksel-

tebilecek durumda. Bunu gerçekleştirmek için, döngüsel 
ekonominin ön koşullarını ve işlevlerini doğru bir şekilde 
haritalandırmakla kalmamalı, aynı zamanda bu gerekli 
gerçekliğin peşinden giderken etkili kamu-özel ortaklı-
ğını gerçekleştirmek için dengeli politikalar, teknolojiler 
ve teşvikler belirlemeliyiz. Kritik Sürdürülebilir Kalkın-
ma Amaçlarıyla birleştirildiğinde, yoksulluğun ve açlığın 
sona erdirilmesi, sağlıklı bireyler yetiştirilmesi, nitelikli 
eğitim verilmesi, temiz suya ve sağlıklı yaşam koşullarına 
erişimin sağlanması, erişilebilir ve temiz enerji sağlanma-
sı dahil olmak üzere önemli kamu yararının gerçekleşti-
rilmesi gerekir. İnsana yakışır istihdam alanları yaratarak, 
sanayiyi, inovasyonu ve altyapıyı geliştirerek, eşitsizliği 
azaltmak üzere adımlar atarak, sürdürülebilir şehirler ve 
yaşam alanları yaratarak, sorumlu tüketim ve üretimi teş-
vik ederek, olumsuz çevresel zorluklarla mücadele ederek, 
refah ve barışı kurarak ve ortaklıklar ve işbirliği kurarak 
ekonomik iyileşme sağlanmalı. Döngüsel ekonomiyi be-
nimseme sürecinde gerekecek her şey etrafında çaba sarf 
etmek en önemli öncelik haline gelmemeli. İklim deği-
şikliği, döngüsel ekonomi politikaları ve kurumsal sosyal 
sorumluluk arasında derin bir tamamlayıcılık olduğunu 
unutmamalıyız. Çünkü birini ele alarak diğerlerinde de 
önemli kazanımlar elde ederiz. Bu sempozyum yalnızca 
döngüsel ekonomi gelişiminin potansiyeline ve derecesine 
ışık tutmakla kalmayacaktır. Sempozyumla birlikte aynı 
zamanda koordinasyon, iklim etkisi portföyleri ve yeni ge-
liştirilen alternatif sektörlerde yeşil yatırımların rolü dahil 
olmak üzere bunu gerçeğe dönüştürmek için gerekli olan 
önemli yolları geliştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

İlk oturumun ardından Columbia Üniversitesi Öğretim 
Üyesi ve UN SDSN Direktörü Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs ise 
“COVID-19 Sonrası Dönemde Birleşmiş Milletler Sürdü-
rülebilir Kalkınma Amaçları” hakkında konuştu.

Sempozyum’da beş oturum düzenlendi.
Programın ikinci günü; 20 Şubat saat 9:00’da İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesinden Prof. Dr. Tariqullah 
Khan’ın “Dünyada Döngüsel Ekonomi” başlıklı konuş-
masıyla devam etti.

Oturum başkanlığını TÜBA Asli Üyesi ve Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi (NOHU) Rektörü Prof. Dr. Muh-
sin Kar’ın üstlendiği “COVID-19 Sonrasında Döngüsel 
Ekonomiye Geçiş”i İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, 
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TÜBA Asosye Üyesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniver-
sitesi’nden (AYBÜ) Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl tartıştı.

TÜBA Asosye Üyesi, AYBÜ’den Prof. Dr. İbrahim Aydın-
lı’nın başkanlığındaki “Döngüsel Ekonomi ve İstihdam 
Boyutu” TÜBA Asli Üyesi, İstanbul Ticaret Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Nazım Ekren, Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Didem Evci Kiraz ve yine AY-
BÜ’den Doç. Dr. Fatih Cemil Özbuğday masaya yatırdı.

“Döngüsel Ekonomi, İklim ve Çevre” oturumunun yürütü-
cülüğünü TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu yaparken konu 
TÜBA Asli Üyesi ve İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet 
Öztürk, Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nazmiye Er-
doğan, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Kurnaz 
ve Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız tarafından detaylandırıldı.

TÜBA Asli Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Gülfettin Çelik’in yönettiği oturum “Döngü-
sel Ekonomi ve Finansal Perspektifler” hakkında Hamad 
bin Khalifa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Faruk Ay-
san ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vedat Akgiray 
ile İbn Haldun Üniversitesi

Beşinci ve son oturum olan “Döngüsel Ekonomi ve Eği-
tim”i ise TÜBA Asli Üyesi, ODTÜ’den Prof. Dr. Ahmet 
Nuri Yurdusev yönetti. Konuyu TÜBA Asosye Üyesi, 
Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bayram Zafer Erdo-
ğan, Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Öz-
türk ve UN SDSN Türkiye Dr. Tamer Atabarut anlattı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Sempozyum 
raporunu Mayıs 2021’de yayımlayacağız.”
Değerlendirme konuşmasında TÜBA’nın farklı bilim di-

siplinlerine ait çalışma grupları bulunduğunu kaydeden 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Döngüsel Eko-
nomi Sempozyumu’nun, Sürdürülebilir Kalkınma, Fi-
nans ve Çevre Çalışma Grubu’nun ilk faaliyeti olduğunu 
vurguladı ve geliştirilerek, eksiklerinin de tamamlanarak 
çalışmalarına devam edeceğini, Mayıs 2021 itibarıyla ise 
Sempozyum raporunun yayımlanacağını söyledi. Diğer 
yandan “Bu zor dönemlerde ülkemizin beşeri sermaye-
sinin değeri olan bilim insanlarımızın sağlığının yerinde 
olması, kısıtlar altında üretmeye devam ediyor olması son 
derece önemli, değerli.” dedi ve tüm paydaşlar ile katkı ve-
renlere teşekkürlerini sundu. 

İZU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut “Döngüsel 
ekonomi; ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde 
birlikte hareket edilmesi gereken bir konu”

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ise kapanış konuş-
masında Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalış-
ma Grubu’nun 2020 yılının ortalarında kurulduğunu ifa-
de etti ve “İki gündür süregelen konuşmalar neticesinde, 
çok önemli bir çalışma grubu olduğunu görüyorum. Sem-
pozyum boyunca çok nitelikli sunumlar dinledik, izledik; 
sosyal hayattan istihdama, eğitimden ekonomiye geniş bir 
çerçevede gerçekleşti. Ama bu noktada önemli olan tüm 
konuşulanların uygulamaya da geçirilmesi; okul öncesin-
den doktora seviyesine değin bu bilincin yaygınlaşması, 
bu şuurun geliştirilmesi... Bu konuda elbette ki sivil top-
lum, özel sektör ve kamu iş birliğinin hayata geçirilmesi 
gerekiyor. Döngüsel ekonomi, ulusal, bölgesel ve küresel 
düzeyde birlikte hareket edilmesi gereken bir konu.” dedi. 
Prof. Bulut ayrıca Sempozyum tebliğlerinin de kısa süre 
içerisinde bir yayın haline getirilmesinin planlandığı bil-
gisini verdi.
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ILK DEFA TÜBA’NIN YAYIMLADIĞI 
BEŞ ESER DAHA TÜRK-ISLÂM BILIM 

KÜLTÜR MIRASINA KAZANDIRILDI
TÜBA, Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi kapsamında ilk defa yayımlanan 

“Dîvân-ı Hafî”, “Molla Lutfi ve Fütûhât”, “Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Kataloğu”, “Kitâbü’ş-Şifâ: 
Nefs” ve İlyâs b. Muhammed b. Ali’nin 3 ciltlik “Aynü’l-Hayât” isimli tefsiri okurla buluşturdu.

TÜBA, Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi 
kapsamında ilk defa yayımlanan “Dîvân-ı Hafî”, “Molla 
Lutfi ve Fütûhât”, “Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Kataloğu”, 
“Kitâbü’ş-Şifâ: Nefs” ve İlyâs b. Muhammed b. Ali’nin 3 
ciltlik “Aynü’l-Hayât” isimli tefsiri okurla buluşturdu.

Proje dâhilindeki her bir eserin değerlendirme, hazırlık ve 
yayımlanma süreçlerinin oldukça zorlu olduğunun altını 
çizen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, şimdiye ka-
dar toplam 38 değerli eser yayımlandığını vurguladı. Prof. 
Şeker sözlerine şu şekilde devam etti: “Türk-İslâm Bilim 
Kültür Mirası Projesi kapsamında Türk-İslâm medeniyeti 
havzasında, fen, mühendislik, Türkiyat, sosyal bilimler, 
dinî ilimler gibi alanlarda eski-farklı Türk lehçeleri ile di-
ğer dillerde üretilmiş, uzman bilim insanlarımızca seçilen 
100 eserin, imkân ve ihtiyaca göre transliterasyonu, tıpkı-
basımı ve/veya tercümesi yapılarak yayımlanması yoluyla 
bilim ve kültür âleminin ve gelecek kuşakların istifadesine 
sunulması hedefi doğrultusunda yayınlarımız devam edi-
yor. Proje kapsamında okurun karşısına çıkan son 5 eser 
Türkiye’de ilk defa yayımlanıyor. Hem yazıldığı dönemde 

hem de sonraki birkaç yüzyıl boyunca oldukça etkili olan 
İbn Sînâ’nın Kitâbü’ş-Şifâ: Nefs’i, İslam felsefesinin klasik 
çağında nefs üzerine yazılmış en nitelikli felsefi çözümle-
melerden birisi olarak dikkat çekiyor. Kur’ân-ı Kerim’in 
dirayet ve rivayet unsurlarına yer verilerek baştan sona 
tefsir edildiği ilk eserler XV. asırda karşımıza çıkıyor; İlyâs 
b. Muhammed b. Ali’nin Aynü’l-Hayât’ı bu asırda kaleme 
alınmış Türkçe tefsir eserleri arasında kanaatimize göre 
en kıymetli olanı. Bu dönemdeki eserlerin çoğu akademi 
camiasında ve yayıncılık platformunda değerlendirilmiş-
ken, Aynü’l-Hayât gibi kıymetli bir eserin neredeyse var-
lığından bile haberdar olunmaması üzücü bir durumdu. 
Bu açıdan Aynü’l-Hayât, Türk-İslam medeniyetinin ilmî 
faaliyetlerinin yayımlanmasına yönelik çalışmalara hatı-
rı sayılır bir katkı olacak. Yine bir diğer eserimiz Dîvân-ı 
Hafî’nin ortaya çıkması ise kolay olmadı. Çünkü kitabın 
mevcut olan her iki yazma nüshası da yurt dışındaki kü-
tüphanelerde bulunuyordu. Fatih Sultan Mehmet devri 
şairlerinden Edirneli Hafî’nin Dîvân’ı konuyla ilgilenen-
lerin dikkatini çekecektir. Molla Lutfi tarafından II. Ba-
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yezid’in oğlu Şehzade Ahmed’in mütalaasına sunulmak 
üzere kaleme alınan Fütûhât, ilim çevrelerinin yüksek de-
ğer atfettiği çeşitli kitaplarda yer alan bir takım sorunları 
ele almayı ve bunları tartışmayı hedefliyor. Molla Lutfi’nin 
yaşadığı dönemin temel ve kaynak metinlerini gösterme-
si bakımından da önem arz eden bu eserler tefsîr, usûl-i 
fıkıh, felsefe ve kelâma ilişkin yayınlardır. Molla Lutfi ve 
Fütûhât karanlıkta kalmış pek çok noktayı aydınlatacak-
tır. Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Kataloğu; St. Petersburg 
Rusya Millî Kütüphanesi El Yazmaları Bölümü’nde Kırım 
Hanlığı Kadıasker Defterleri adıyla kayıtlı 121 cilt kadı si-
cili ile Yalta Tarih ve Edebiyat Müzesi’nde bulunan Karasu 
kazası kadılığına ait bir cilt sicilden oluşan toplam 122 cilt 

sicil koleksiyonunu tanıtmak amacıyla hazırlandı. Yayım-
ladığımız eserlerin hepsi çok değerli ve uzun yıllar emek 
verilerek ortaya konulmuştur. Bu eserlerin vücut bulması 
konusunda gecelerini gündüzlerine katarak çalışmış bi-
lim insanlarımıza, eserlerin değerlendirme komitelerinde 
en doğru kararı vermek için titizlikle yürüttükleri süreç-
ler için ülkemiz ve Akademi’miz adına teşekkürlerimi 
sunmak isterim. Yayına hazırlık çalışmaları devam eden 
ve gün yüzüne çıkmamış daha pek çok eserimizin de önü-
müzdeki dönemlerde kütüphanelerimizi zenginleştirece-
ğinin haberini vermek ayrıca onur verici bir duygu.” dedi.

TİBKM Dizisi için: www.tuba.gov.tr 

2021 "ULUSLARARASI HUKUK, DIPLOMASI 
ve IŞ BIRLIĞI YAZ OKULU" IPTAL EDILDI

2017 yılından bu yana düzenlenen “Uluslararası Hukuk, 
Diplomasi ve İş Birliği” Yaz Okulu, geçtiğimiz yıl oldu-
ğu gibi bu yıl da salgın sürecinin katılımcıların sağlığı ve 
güvenliği açısından tehlike oluşturması nedeniyle gerçek-
leştirilemeyecek.

Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği: 24 Kasım 
2014 tarihinde Bakü’de toplanan Milli Eğitim Bakanları 
Komitesi’nin kararı uyarınca Uluslararası Türk Akade-
misinin inisiyatifiyle 29 Haziran 2015 tarihinde kuruldu. 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Uluslara-

rası Türk Akademisi, Başkurdistan ve Tataristan Bilimler 
Akademileri'nin başkanlarının katılımıyla Türk Dünyası 
Bilim Akademileri Birliği’nin ilk toplantısı Astana'da ya-
pıldı. TÜBA Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Bir-
liği’nin tanınırlığını ve işlerliğini artırmak amacıyla birlik 
adına “Uluslararası Hukuk, Diplomasi ve İş birliği” konu-
lu yaz okulu düzenledi. İlki 17-21 Temmuz 2017 tarihleri 
arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Yaz Okulu’na Türk 
Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği’ne bağlı ülke-
lerden, Türk ve Akraba topluluğu ülkelerinden öğrenciler 
kabul edildi.
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Rapor'da, bağışıklık sistemine genel bakış, makro ve mikro besin 
maddelerinin bağışıklık sistemi üzerine etkileri, fitokimyasallar, prebiyotik 
ve probiyotikler ile bağışıklık arasındaki ilişkiler, beslenme modelleri, alkol 
ve tütün kullanımı, uyku, egzersiz, psikolojik stres ve çevresel faktörlerin 
bağışıklık sistemi ile bağlantıları konuları bilimsel bir çerçevede detaylı olarak 
derlendi.

Raporun tamamına ulaşmak için: www.tuba.gov.tr>Yayınlar>Süresiz Yayınlar>Raporlar

BAĞIŞIKLIK, BESLENME ve YAŞAM TARZI RAPORU
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COVID-19 salgını dolayısıyla pek çok ülkede eğitime ara 
verildi. Alt yapısı bulunan ülkelerde ise uzaktan öğre-
time geçildi (Distance Learning Solutions, 2020). Teorik 
eğitimler nispeten başarıyla sürdürülürken, uygulamalı 
eğitimlerle ilgili sorunlar tartışılmaya devam etmektedir. 
Tıp eğitimi başta olmak üzere hemen tüm sağlık pro-
gramlarındaki uygulamalı eğitimler, klinik stajlar ve saha 
uygulamaları pek çok ülkede askıya alınmış durumdadır 
(Kocak Tufan & Kayaaslan, 2020). Sadece ön lisans ve 
lisans eğitimi değil, lisansüstü eğitimler, uzmanlık eğitimi 
ve klinik araştırmalara devam eden doktora öğrencilerin-
in çalışmaları da salgın süreçlerinden etkilenmiştir.  Tüm 
dünyada genel olarak hastanelerde ve sahada yapılacak 
olan stajlara ara verilmiş olmakla birlikte, özellikle sağlık 
personeli ihtiyacı olan yerlerde son yıl öğrencilerinin 
erken mezuniyeti de gündeme gelen konular arasın-
dadır. Mezuniyet sonrası uygulamalı yeterlik sınavları ve 
gözetimli çalışma evreleri zorunlu olan ülkelerde erken 
mezuniyet daha rahat tartışılabilmektedir. Ülkemizdeki 
gibi lisans sonrası herhangi bir ikincil koşul olmaksızın, 
mezun olur olmaz pratisyen hekimleri tam yetkili olar-
ak mecburi hizmet görevine başlayabilen; hemşirelik 
ve diğer sağlık programları mezunlarının da doğrudan 
çalışabildiği ülkelerde ise konu daha farklı ele alınmak 
durumundadır. Nitekim diğer ülkelerdeki mezuniyet son-
rası intörnlük, gözetimli çalışma evreleri veya bazı sağlık 
programlarında meslek icra edebilmek için yüksek lisans 
yapılması gibi zorunluluklar ek eğitim ve deneyim imkânı 
sağlamaktadır.  Burada öncelikli husus, ilgili programın 
yeterliklerinin ve kazanımlarının göz ardı edilmemesi ve 
diplomanın verdiği yetkilerin doğru değerlendirilmesi ve 
buna göre karar verilmesidir. Dolayısıyla COVID-19 sal-
gını sürecinde ve sonrasında sağlık eğitiminde alınan ted-
birleri ve kararları değerlendirirken, ilgili ülkenin eğitim 
şekli ve diploma sonrası süreçleri, yetkinlik ve kazanım-
lara yönelik ikincil süreçlerinin olup olmaması ve devlet 
sınavlarının varlığı gibi konular da göz önünde bulun-
durulmalıdır.
Salgın sonrası eğitimin nereye evirileceğini tartışabilmek 
için ilk olarak salgının mevcut etkileri gözden geçiril-
melidir. Bu yazıda öncelikle mevcut COVID-19 salgını 
ve yükseköğretime etkisi ele alınacak, daha sonra farklı 
ülkelerde ve ülkemizde alınan tedbirler ve salgının sağlık 
eğitiminin geleceğine etkisi değerlendirilecektir. İlerle-
meden önce geçmiş salgınları ve etkilerini de hatırlam-
akta fayda var.

Yakın Tarihimizdeki Büyük Salgınlar
Orta Çağ’daki veba salgını, son bin yıldaki salgınların bel-
ki de en ünlüsüdür. Hakkında kitaplar yazılmış, romanlara 
konu olmuş, filmler çekilmiştir. Öyle ki halen Avrupa’da 
günlük hayatta etkisi görülebilmektedir. Örneğin Münih’te 
Marienplatz’taki ünlü Glockenspiel, 43 çanı ve 32 gerçek 
boyutlu figürüyle her gün, günde iki kez hâlâ vebadan kur-
tulmanın sevincini paylaşır. İki kata yerleştirilmiş figürl-
erden üst kattakiler bir Bavarian düğününü anlatırken, alt 
kattaki dans eden figürler Münih’te 1517 yılındaki veba 
salgını günlerinden kurtulmanın müjdesini ve sevinci-
ni sokaklarda dans ederek kutlayan işçileri anlatmaktadır 
(Radiustours, 2020) (Görsel 1). 

Görsel 1. Münih’te Marienplatz’taki Glockenspiel

Salgın, ansızın gelir. Hayatın gidişatını alt üst eder, tek 
başına görüldüğü zamanı değil sonrası dönemleri de et-
kisinde bırakır. Yakın tarihimizde bildiğimiz en yıkıcı 
salgın 1918’deki İspanyol gribidir (“Spanish” influenza, 
Influenza A H1N1). CDC kaynaklarına göre yaklaşık 
500 milyon insanın yani dünyanın o zamanki nüfusunun 
üçte birinin virüsle enfekte olduğu tahmin edilmektedir. 
Ölü sayısının ise bazı kaynaklarda 40 bazı kaynaklarda 50 
milyon civarında olduğu söylenmektedir. İlginç olarak 5 
yaş altı, 20-40 yaş arası ve 65 yaş üstündekilerde daha ağır 
seyretmiştir. Yirmi ile kırk yaş arası dahil sağlıklı hastalar-

Küresel Salgın Sonrasında
Sağlık Eğitiminin Dönüşümü

Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Veba salgınından kurtuluşu haber vermek üzere sokaklarda 
dans eden işçileri anlatan gerçek boyutlu figürleriyle her 
gün, günde iki kez harekete geçerek, meraklı izleyicilere 1517 
yılındaki veba salgınını ve salgının bitişini hatırlatmaya devam 
etmektedir. (Fotoğraf: Zeliha K. Tufan).
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da ölüm oranının yüksek olduğu bilinen tek pandemidir. 
O dönemde influenzaya karşı aşının olmaması ve gribe 
ikincil gelişen bakteriyel enfeksiyonları tedavi edecek 
antibiyotiklerin bulunmaması gibi nedenler ölü sayısını 
etkilemiştir. Salgınla mücadele tecrit, karantina, kişisel 
hijyen, toplulukların bir araya gelmemesi ile sağlanmaya 
çalışılmıştır. Sonrasında 1957’de Asya Gribi (“Asian” in-
fluenza, Influenza A H2N2) ve 1968’de Hong Kong Gribi 
(“Hong Kong” influenza, Influenza A H3N2) görülmüştür. 
İlk kez Singapur’da Şubat 1957’de ortaya çıkan Asya Gri-
bi, Nisan 1957’de Hong Kong’a, yaz aylarında ise Amerika 
kıyılarına ulaşmıştır.  Ülkemizde yaygın olarak görülen 
Asya Gribi 1958’e kadar sürmüş ve tüm dünyada tahmin-
en 1.1 milyon insanın ölümüne yol açmıştır. Hong Kong 
gribi de tüm dünyada 1 milyondan fazla kişinin ölümüne 
neden olmuştur. Ölümlerin çoğunluğu 65 yaş ve üzeriydi. 
Mevsimsel Influenza A H3N2 virüsleri düzenli antijenik 
değişime uğrayarak daha çok yaşlı kişilerde ağır hastalığa 
neden olmaya devam etmektedir. Bunların hepsi de in-
fluenzalara bağlıdır. Daha sonraları 1997’de ve 2003’te 
Asya’da yayılan H5N1 ve 2007’de Hollanda’da salgına ned-
en olan H7N7 virüsleri de influenza virüsleridir; bunun-
la birlikte yüksek patojenitelerine rağmen daha sınırlı 
kalmışlardır. Son yüzyıldaki son pandemi ise 2009’da 
yine bir influenzaya bağlı olan domuz gribiydi (Influen-
za A (H1N1) pdm09). CDC kaynaklarına göre 12 Nisan 
2009’dan Nisan 2010’a kadar, Amerika’da 61 milyon vaka, 
274.304 hastane yatışı ve 12.469 ölüm gerçekleştiği tah-
min edilmektedir. Dünyada ise çıktığı 2009 yılında virüse 
bağlı ölen sayısı tahminen 151.700-575.400 kişidir (Past 
Pandemics, 2020) (Kocak Tufan, 2020).

Çin’in Vuhan (Wuhan) şehrinde, 2019 yılının Aralık 
ayının sonlarında çıkan ve SARS CoV2’nin neden olduğu 
hastalık, diğer salgınlarda olduğu gibi çıktığı yerin adıyla 
yani Vuhan Gribi olarak değil COVID-19 (CO: Corona, 
VI: Virus, D: Disease, 19: 2019: COVID-19) olarak ad-
landırıldı. Önceleri Vuhan’ın güneyindeki toptan balık ve 
canlı hayvan pazarı olan Deniz Ürünleri Şehir Pazarı’ndan 
kaynaklandığı düşünüldü. Kısa sürede Hubei Eyal-
eti’ndeki diğer şehirlere ve dünyaya dağıldı. Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) 11 Martta, COVID-19 salgınını pandemi 
olarak ilan etti (Kocak Tufan & Kayaaslan, 2020). 

Bu yazının kaleme alındığı 22 Mayıs 2020 tarihine kadar, 
COVID-19’a bağlı olarak ülkemizde 153.548 vaka, 4249 
ölüm, tüm dünyada ise 5.107.572 vaka, 333.032 ölüm 
bildirilmiştir (John Hopkins Coronavirus Resource Center, 
2020)

Salgınının Etkileri
COVID-19 salgını tüm dünyayı sardı ve yaşamın tüm 
yönlerini etkiledi: ticaret, turizm, ekonomi, sosyal hayat, 
eğitim… Vaka sayısının daha da artmasını önlemek 
için birçok ülkede farklı önlemler uygulandı; okullar ve 
alışveriş merkezleri kapatıldı, sınırlar kapatıldı, uçuşlar 
askıya alındı (Kocak Tufan & Kayaaslan, 2020). Türkiye’de 
Sağlık Bakanlığı tarafından, halk sağlığı ve enfeksiyon 
hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanları başta olmak 
üzere farklı alanlardan akademisyenlerden COVID-19 
Bilim Kurulu oluşturuldu. Bilim Kurulu tüm dünyadaki 
gelişmeleri ve akademik yayınları takip ederek salgının ilk 
aşamasından itibaren korunma, tanı ve tedavi için sağlık 
hizmet sunumuna yönelik rehber geliştirdi, önerilerde 
bulundu. Sahadaki sorunlara yönelik olarak da çeşitli 
kurum ve kuruluşlar tarafından alınacak olan tedbirler 
için sürekli bir danışmanlık hizmeti verildi ve verilmeye 
devam etmektedir. Salgının dinamik bir süreç olması da 
anlık ve hızlı karar süreçlerini zaruri kılmaktadır. Zam-
an içerisinde sağlık hizmet sunumuna yönelik önlemler 
netleştiğinden, salgının akut dönemindeki ihtiyaç karşıl-
anmış oldu ve özellikle yeniden normalleşme sürecinde 
ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik olarak da Toplum Bilim 
Kurulu oluşturuldu ve önlemler çeşitlendirildi. Kurullar 
halihazırda gelişmeleri takip ederek çalışmalarına de-
vam etmektedir (COVID-19, Yeni Koronavirüs Hastalığı, 
2020).

Salgının sağlığa ve çeşitli sektörlere etkisini değer-
lendirmek, gerekli planlamaları yaparak önlemler ala-
bilmek için salgının ilerleyen dönemlerini öngörebilmek 
elzemdir. Zaman içerisinde farklı ülkelerin önlemlerinin 
karşılaştırılması ve vaka sayılarının öngörülebilmesi için 
programlar ve endeksler geliştirildi. Elli iki ülkede, küçük 
çaplı tedbirlerden okul kapatılması gibi kısıtlayıcı politi-
kalara kadar 170 müdahaleyi izleyen ekipler, salgınla il-
gili öngörülerde bulunmaya çalışırken Oxford’dan başka 

Grafik 1. Washington Üniversitesi IHME tarafından yapılan, mevcut veriler üzerinden Türkiye için öngörüler

Kaynak: (COVID-19 Projections, 2020)
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bir ekipte 100’den fazla ülkede 13 çeşit önlemi izlediği 
ve daha sonra bu 13’ten 7’sini tek bir “stringency” index 
olarak hesapladığı bir gösterge geliştirdi (Gibney, 2020). 
Salgının ilerleyen günlerdeki seyrini tahmin etmek üzere 
rutin kullanılan modellerin pek çoğu şu veya bu şekilde 
alınan tedbirlerin çeşitlendirilmesi ve tedbirlere uyu-
mun değişmesiyle birlikte başarısız da olabildi. Yine de 
pek çok üniversite yeni modellemelerle kendini geliştirdi. 
Washington Üniversitesi’nin sağlık göstergelerini izley-
en ensitütüsü The Institute for Health Metrics and Eval-
uation (IHME) bunlardan biridir ve halihazırda başarılı 
öngörülerde bulunmaktadır (COVID-19 Projections, 
2020) (Grafik 1). Bu tür modellemelerin ve ayrıca epi-
demiyolojik çalışmaların salgın sonrası verilerle daha da 
geliştirileceği düşünülmektedir.

Salgının turizmden ticarete kadar farklı etkileri olmakla 
birlikte burada sadece bir giriş yapmakla yetinilecek ve esas 
olarak yükseköğretime etkilerinin üzerinde durulacaktır.

Salgın ve Yükseköğretim
Pandeminin etkilediği alanlardan birisi hiç şüphesiz yük-
seköğretimdir. Tüm dünyada pek çok üniversite yüz yüze 
eğitim, toplantı ve araştırma planlarını askıya almış du-
rumdadır. Laboratuvarlarını kapatmıştır. Yine pek çok 
üniversite dijital platformlarda ayakta kalmaya çalışmak-
tadır (Science in the time of coronavirus, 2020). Uzaktan 
eğitim altyapısı son derece önemli hale gelmiştir. Teorik 
derslerde çevrimiçi dersler yapılabilirken uygulamalı 
eğitimlerle ilgili sorunlar pek çok ülkede devam etmek-
tedir. Pandeminin eğitim-öğretim yöntemi, araştırma, 
uluslararasılaşma ve hareketlilik açısından dünyadaki 
yükseköğretim sistemi üzerinde derin etkilere ve değişik-
liklere neden olacağı düşünülmektedir (Saraç, 2020).

Uzaktan öğretimin birçok avantajı ve dezavantajı vardır. 
Dünya çapında ve kitlesel olarak deneyimlendiğinden, 
çevrimiçi öğrenmede pek çok farklı konu gündeme gelecek 
ve yaygın olarak tartışılacaktır (The Chronicle of High-
er Education, 2020). Farklı coğrafi bölgelerdeki en yaygın 
problem, kırsal alanlarda yaşayan ve internet erişim im-
kânı kısıtlı olan öğrencilerdir. Yine uluslararası öğrenciler 
de ayrı bir tartışma konusu oluşturmaktadır. Memleketler-
ine giden uluslararası öğrenciler için, okullarına dönüp 
dönemeyecekleri de bir muammadır. Türkiye dışındaki 
pek çok ülkede memleketlerine gitmeyen yabancı öğren-
ciler kampüslerinden çıkarılmışlardır. Okudukları ülkede 
kalmaya cesaret edenler ise COVID-19’a yakalandıkların-
da bu sefer de sağlık sigortası problem oluşturmaktadır. 
Pandemi, bazı üniversitelerin bahar tatiline rastladığından, 
kampüsten ayrılan ve yaklaşmakta olan salgının farkın-
da olmadan eşyalarını yurtlarında bırakarak gitmiş 
olan öğrenciler gibi farklı hikayelere de rastlanmaktadır 
(Bırakıp Gelenler, Devam Edenler, 2020). Ayrıca, yaşamı 
kampüsteki yarı zamanlı işine bağlı olan ve kampüs kap-
atıldıktan sonra hayata tutunmakta zorlanan öğrenciler de 
söz konusudur (Patel, 2020).

Türk üniversitelerinin küresel salgına yanıtı nispeten hı-
zlıydı. Tüm üniversitelerde, uzaktan öğretim için dinamik 
çözümler oluşturmak ve kalan personel için kampüsleri 
güvenli ve sağlıklı tutmak amacıyla Yeni Coronavirus Sal-
gın Danışma Komisyonları (KOVKOMlar) kuruldu (Ko-
cak Tufan, COVID-19 Diaries of Higher Education dur-
ing the Shocking Pandemic, 2020). Türkiye’de ülkemizde 
ilk vakanın bildirildiği 10 Mart tarihinin hemen akabinde 
devletin aldığı kararla16 Mart’tan itibaren eğitim ve öğre-
time ara verildi, 23 Mart’tan itibaren de uzaktan öğretime 
başlandı. Bu konuda YÖK tarafından yapılan bir ankete 
göre, ankete katılan 189 üniversitenin 121’i (%64) örgün 
eğitime ara verildikten bir hafta sonra yani 23 Mart’ta, 
41’i (%21,6) 30 Mart’ta ve 25’i (% 13,2) 6 Nisan’da uzak-
tan öğretime geçmişti (YÖK Uzaktan Öğretim Anketi, 
2020). Halen üniversiteler örgün eğitim programlarının 
tüm teorik derslerinde senkron veya asenkron uzaktan 
öğretim yöntemlerini kullanmaktalar. Bahar döneminde 
ülkemizde toplam ders sayısı normalde 736.341’dir. Bu 
bağlamda derslerin yaklaşık %90’ı yükseköğretim kurum-
ları tarafından uzaktan öğretime açılmıştır.
 
Üniversiteler sadece Türkiye’de değil yaklaşık 180 ülkede, 
ülke genelinde, kalanlarında ise lokal olarak kapatıldı ve 
uzaktan öğretime geçildi (Distance Learning Solutions, 
2020) (National learning platforms and tools., 2020). 
Teorik eğitimlerle ilgili veriler nispeten daha başarılı 
görünürken eğitimin pratik kısmı, tüm dünyada geniş 
ölçüde kesintiye uğradı. Özellikle mühendislik ve teknik 
programların saha uygulamaları, 3 + 1, 7 + 1 program-
larının uygulamaları, iş yeri eğitimleri; öğretmenlik eğit-
iminin saha uygulamaları, stajları; sivil havacılık ve yer 
hizmetleri ile pilotaj ve uçuş eğitimleri; tıp, diş hekimliği, 
hemşirelik, ebelik, eczacılık ve fizyoterapi gibi sağlık pro-
gramlarının uygulamaları, stajları… Türkiye’de uzaktan 
öğretime geçildikten bir süre sonra tedrici olarak YÖK 
tarafından yetki devri yapıldı ve staj uygulamalarında 
farklı yöntemlerin kullanılabilmesi için üniversitelerin 
önü açıldı. Her bir fakültenin öğrenci sayısı, akademisyen 
dağılımı, pandemi hastanesi olup olmamasına göre uy-
gulamalı eğitimlerini planlamaları, sınavlar için de dijital 
ortamda sınav uygulamaları ile farklı yöntemleri kullana-
bilmeleri için yetki devri yapılmış oldu (YÖK COVID-19 
Bilgilendirme, 2020).

Türkiye yükseköğretim alanı, yaklaşık 8 milyon öğrenci-
si ve 209 yükseköğretim kurumu ile devasadır ve salgına 
verilen yanıtların diğer ülkelerin tedbirleriyle doğrudan 
karşılaştırılması yanlış olacaktır. Nitekim öğrenci sayısı 
diğer birçok ülkeye kıyasla zaten kat kat daha büyüktür. 
Buna rağmen ilk verileri yorumladığımızda ve dünyanın 
çeşitli ülkelerindeki uygulamalarla karşılaştırdığımızda, 
hızlı adaptasyon kabiliyeti ve adanmış akademisyenleri 
ile Türk yükseköğretimi salgın sürecinin başından iti-
baren başarılı bir imtihan vermiştir (YÖK COVID-19 
Bilgilendirme, 2020; Saraç, 2020; Gibney, 2020).
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Salgın ve Üniversitelerin Dönüşümü
Salgının sosyal, kültürel ve ekonomik sonuçları, yükse-
köğretim kurumlarını ve geleceğe yönelik çalışmalarını 
etkileyecektir. Uzaktan öğretim, sağlamış olduğu kolay-
lıkların yanı sıra ciddi bir yatırım da gerektirmektedir. 
Birçok Türk üniversitesinin altyapısı nispeten salgına 
hazırdı: 128 üniversitemizin pandemi ortaya çıkmadan 
önce uzaktan eğitim merkezleri vardı. Yükseköğretim Ku-
rulu, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın başkan-
lığında Dijital Dönüşüm Projesini iki yıl önce başlatmış 
ve nispeten az gelişmiş veya gelişmekte olan bölgelerde 
bulunan üniversitelerdeki akademisyenler ve öğrenciler 
için yoğun dijital eğitim programlarını hayata geçirmiş-
ti: 16 üniversitenin 6000 öğretim elemanına dijital ders 
materyali hazırlama dersleri verilmiş ve 50 binden fazla 
öğrencinin müfredatına kredili ders olarak dijital yeterli-
lik dersi eklenmişti (Saraç, 2020). Sayın Saraç, University 
World News’de yayımlanan yazısında salgının etkilerine 
yönelik olarak: …ekonomi, kamu yönetimi, sağlık politi-
kaları ve uluslararası ilişkiler etkilenecek, eğitimde para-
digmanın değişmesiyle de gelecekte kaçınılmaz olarak farklı 
sosyal yapılar ortaya çıkacaktır demektedir. Özellikle diji-
talleşme ile birlikte çeşitli ihtiyaçlar da gündeme gelecek 
ancak ekonomi, sürecin ne şekilde etkileneceğine yönelik 
belirleyici faktör olacaktır. Dünyanın çeşitli yerlerinde 
devlet desteği olmayan özel üniversiteler için COVID-19, 
düşüşün başlangıcı da olabilir. Teorik eğitimlerin yanı sıra 
uygulamalı eğitimlere yönelik üretilecek olan çözümler 
için 2020-2021 eğitim öğretim yılı önemli modellemelerle 
karşılaşacağımız bir dönem olabilir.

Üniversiteler aynı zamanda pandeminin yayılmasını 
durdurmaya hizmet edebilecek yenilik ve araştırma 
merkezleridir. Ancak binlerce, milyonlarca insan artık 
laboratuvarlarında veya araştırma merkezlerinde değil. 
İlaç çalışmaları, klinik araştırmalar, aşı geliştirme, per-
sonel koruyucu ekipman tasarımı... Bu konuların tümü 
akademinin ilgi alanına girmektedir. Üniversitelerin sal-
gındaki rolünü 4 başlıkta ele alabiliriz:

1. Sağlık eğitimi
2. Sağlık hizmet sunumu
3. Akademik danışmanlık
4. Araştırma-geliştirme

Salgının sonunda bu dört başlıkta da pek çok yenilikle 
karşılaşacağımız muhakkak. Üniversitelerin ve akadem-
isyenlerin salgın sürecinde sahada aktif rol oynadıklarını, 
salgının kontrolüne yönelik yönergelerin ve kılavuzların 
geliştirilmesi, sağlık hizmeti sunumu, virüs ve potansiyel 
aşılar üzerine araştırmalar yapılması gibi konularda yerel 
sağlık otoriteleriyle, fon sağlayıcı kuruluşlarla ve sanayi ile 
birlikte yapılan çalışmaların arttığını gözlemliyoruz. Yine 
topluma yönelik olarak çevrimiçi toplantılar, seminerler 
düzenleyerek toplumu bilgilendirici rol oynayan üniver-
siteler, salgın sonrasında çok daha fazla üniversite-sanayi, 

üniversite-kamu iş birliklerine girecektir. Nitekim Nature 
dergisinde yayımlanan bir makalede de Üniversiteler ar-
asında, ve farklı alanlardan ve farklı uzmanlıktaki araştır-
macılar arasında virüsü incelemek, tedavi etmek ve engel-
lemeye çalışmak için hızla yeni işbirlikleri oluşturuluyor 
tespiti paylaşılmaktadır denmektedir (Science in the time 
of coronavirus, 2020).

Salgında Sağlık Eğitimi ve Uluslararası Örnekler
Salgında en çok etkilenen programlar arasında tıp ve 
diğer sağlık programları yer almaktadır. Sağlık persone-
li ihtiyacı olan bazı ülkeler son yıl sağlık öğrencilerini 
işgücüne dahil etmeye çağırırken, Amerika gibi diğer bazı 
ülkelerde ise hastanedeki öğrencilerin salgın vakalarına 
maruz kalma olasılığı, hastalığı yayma olasılıkları ve kişi-
sel koruyucu ekipman sağlanmasında yaşanan güçlükler, 
eğitimin devamının faydalarından daha ağır basmaktadır 
(Lacobucci, 2020) (Interim guidance on medical students’ 
participation in direct patient contact activities: principles 
and guidelines, 2020) (Farber, 2020). Amerika Tıp Okul-
ları Birliği de başlangıçta üye okulların tıp öğrencileri için 
birkaç hafta boyunca klinik rotasyonlarını askıya almasını 
önermişti (Interim guidance on medical students’ partic-
ipation in direct patient contact activities: principles and 
guidelines, 2020). Amerika’da özellikle Harvard Üniversi-
tesi, Amerika Üniversiteler Birliği (Association of Amer-
ican Colleges and Universities, AACU) ve Amerika Tıp 
Birliği (American Medical Association, AMA)’ın web 
siteleri incelendiğinde, ön plana çıkan hususlar şunlardır:

• Sürekli olarak güncelleme ve bilgilendirmeler 
yapılması

• Düzenli toplantılar, röportajlar, çevrimiçi to-
plantılar aracılığıyla akademik, idari personel ve 
öğrencilerle temas halinde kalınması

• Özellikle dijital ortamda uzaktan eğitime yönelik 
bilgilendirmelerin kolay erişilebilir tutulması

Bu bilgilendirme ve toplantılar incelendiğinde, öğrenci 
ve akademisyenlerin sağlığına gönderme yapılarak be-
den ve ruh sağlığını korumaya yönelik öneriler yoğun 
bir şekilde yer alırken, esasen sağlık uygulamalarına ve 
klinik pratiklere yönelik somut, alternatif önerilere pek 
rastlanmamaktadır (Görsel 2, 3). Kampüs ve hastaneler 
ayrı ayrı ele alınmaktadır. Kampüslerin yüz yüze eğitime 
genel olarak kapalı olduğu, üniversitelerin araştırma 
merkezlerinde çalışmaların çoğunun durdurulduğu, sa-
dece laboratuvarlarda deney hayvanlarının bakımı veya 
mikrobiyoloji ve hücre kültürlerinin devamı için persone-
lin sınırlı girişinin sağlandığı görülmektedir. Devam eden 
tez çalışmaları için ise öğrenciler akademik danışmanları-
na refere edilmektedir (Harvard University, 2020; AAMC, 
2020).  Görsel 2’de de görüleceği üzere klinik uygulamalar 
askıya alınmış durumdadır. Yine Görsel 3’te ulusal ve yer-
el otoritelerin önerileri ile kendi kaynaklarını göz önünde 
bulundurarak her bir okulun kendi kararlarını alacağı 
görülmektedir.
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Amerika’da pek çok üniversite sonbaharda açılacağını 
belirtmekle birlikte kampüslerin tamamının açılıp açıla-
mayacağı, ne zaman açılabileceği, sağlık programlarında 
stajların nasıl tamamlanacağı tam bir muamma olar-
ak görülmektedir (The Chronicle of Higher Education, 
2020; AACU, 2020). Hastanede tıp, diş hekimliği ve diğer 
sağlık programlarının stajlarına yönelik olarak tüm sını-
fları ve tüm üniversiteleri içerecek şekilde somut ve net 
bir ifade verilememekte, AMA’nın önerilerinin dikkate 
alındığı ifade edilmektedir.  Bir yandan halihazırda has-
tanelerde staj gerektiren sağlık programlarının yapılama-
dığı ve sürecin takip edildiği belirtilirken, bir yandan da 
ilgili program direktörleri ile görüşülerek her öğrencinin 
programını yapması gerektiği, kayıp haftası, rotasyonu 
olanların bunu kayıt altına alarak telafi etmesi gerektiği 
belirtilmektedir (Statement on clinical placements , 2020; 
Harvard University, 2020). Her şeye rağmen dijital or-
tamda hasta görüşmelerinin yapılarak stajlara devamın 
sağlandığı örnekler de mevcut. Tıp ve sağlık öğrenciler-
inin COVID hastası dışında hasta kabul eden poliklin-
iklerde stajlara devam edilebileceği de görüş olarak yer 
almaktadır. Bazı hastanelerin ve sağlık merkezlerinin 
web siteleri incelendiğinde kısa süreliğine stajların askıya 
alındığı, zorunlu stajları tamamlayanların mezuniyet 
süreçlerinin yapılacağı, tamamlamamış olanlar için yeter-
likten ödün vermeden mezuniyet tarihine yetiştirilebil-
meleri için çalışılacağı da ifade edilmektedir (Medical Ed-
ucation Guide, 2020; AAMC, 2020; Harvard University, 
2020). Tıp ve diğer sağlık programlarındaki öğrencilerin 
sağlık sisteminin bir parçası olduğu ve gerekli önlemler-
in alınarak stajlara ve klinik uygulamalara devam etme-
si gerektiğini savunanların sayısı da az değildir (Farber, 
2020; Smith, 2020). Nitekim AMA’da yayımlanan bir yazı-
da üç prensipten bahsedilmektedir (Smith, 2020): 

• Hastaların bakımı birincil kaygıdır, öğrenciler 
hasta bakım ortamlarına aktif olarak dahil edil-
melidir

• Öğrenciler, hem kendileri güvende olmalı, hem 
de birlikte çalıştıkları kişilerin sağlığını gözet-
melidir (nitekim stajların devamındaki en büyük 
endişe öğrenciler aracılığıyla hastalığın yayılması 
korkusuydu)

• Tıp fakülteleri geleceğin doktorlarını yetiştirmek 
üzere sürekli yeni gelişmelere adapte olmalıdır.

Çeşitli dernek, kurum ve kuruluşlarının (AACOM, 
AAMC, ACCME, ACGME, AMA, AOGME, AOA, CMSS 
(OPDA), ECFMG, FSMB, LCME, NBME ve NBOME) 
temsilcilerinden oluşan ve 2009 yılında kurulan The Coa-
lition for Physician Accountability koalisyonu da salgında 
tıp eğitimi ile ilgili bir rapor yayımlamıştır  (Final Report 
and Recommendations for Medical Education Institu-
tions of LCME-Accredited, U.S. Osteopathic, and Non-
U.S. Medical School Applicants, 2020).  Bu raporda tüm 
fakültelere uyacak tek bir çözümün olmadığı belirtilmekte, 
kendi okulları ile ilgili olarak tıp fakültesi dekanlıklarının 
kararlarının geçerli olduğunun altı çizilmektedir. Ancak 

Görsel 2. Harvard Üniversitesi’nin salgın sürecinde klinik 
uygulamalara yönelik diş hekimliği öğrencilerine yaptığı  

duyurulardan bazıları

Kaynak: (Coronavirus Response, 2020)

Kaynak: (A Pandemic Resource Guide for Dental Education, 2020)

Görsel 3. Amerika Diş Hekimleri Birliği’nin diş hekimliği 
eğitimine yönelik yaptığı duyurulardan örnek.
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beklentileri karşılamak ve adaletli olabilmek için tüm 
öğrencilere yönelik tutarlı bir politika izlenmesinin, alın-
acak kararlarla ilgili çerçevenin bu yönde çizilmesinin 
gerektiği de yine aynı raporda belirtilmektedir. Salgın 
sürecinde tıp eğitimi uygulamalarında öncelikle çekird-
ek eğitimin gerekliliklerine odaklanılması önerilmekte-
dir. Yayımlanan öneriler arasında değişim programları 
ve kişisel gelişim için kendi okulları dışında yapılan staj 
veya rotasyonların 2020-2021 için çok gerekli olmadığı 
sürece askıya alınması veya karantina olasılıklarının da 
göz önünde bulundurularak planlama yapılması, mezu-
niyet sonrası asistanlığa başlama için gerekli süreçlerin 
uzatılması veya ertelenmesi de yer almaktadır (Görsel 4). 
The Coalition for Physician Accountability koalisyonu, 
salgın sürecinde lisans ve uzmanlık eğitiminde çekirdek 
eğitimin önceliklenmesine ve program yeterliklerinin ed-
inilmesine dikkat çekmiş, özellikle mezun aşamasındaki 
öğrencilerin mezuniyet sonrası uzmanlık başvuru süre-
lerini ele almıştır.

Görsel 4. The Coalition for Physician Accountability  
koalisyonu açıklamaları

Kaynak: (Final Report and Recommendations for Medical Education 
Institutions of LCME-Accredited, U.S. Osteopathic, and Non-U.S. 

Medical School Applicants, 2020)

Birleşik Krallık’ta ise özellikle Tıp Konseyi (General 
Medical Council, GMC), Tıp Okulları Konseyi (Medical 
Schools Council, MSC) ve London School of Hygiene and 
Tropical Medicine ve Oxford Üniversitesi gibi üniversite-
lerin web siteleri incelendiğinde, ön plana çıkan hususlar 
şu şekilde sıralanabilir (Oxford Medical Students Step 
Support Fight Against Covid-19, 2020; London School 
of Hygiene and Tropical Medicine, 2020; General Medi-
cal Council, 2020; Coronavirus (COVID-19): advice and 
support for students, 2020)

• GMC’in açıklamalarında her okulun kendi şart-
larına göre karar vereceği, mezun durumunda ol-
mayan öğrenciler için planlamaların daha sonra 
yapılacağı, mezun durumda olanların mezuni-
yet sonrası yerleştirilmelerine yönelik işlemler-
in başlatılarak mağdur edilmeyecekleri, ancak 
işlemlerin okullarından mezun oldukları öğre-
nildiğinde tamamlanacağı; öğrencilerin gönüllü 
olarak çalışabilecekleri ancak eğitimlerinin 
gönüllülükten öncelikli olduğu, okullarına yakın 
farklı merkezlerde gönüllü olarak yer alabilece-
kleri, gönüllü olarak çalışsalar da bir doktor gibi 
çalıştırılmayacakları belirtilmiştir.

• İngiltere’de öğrencilerin sağlık sisteminin doğal 
bir parçası ve çalışanı olarak da bulunduğu ve 
farklı formüllerle süreçte yer almaları ve eğit-
imlerine devam etmeleri gerektiğine dair genel 
ifadeler de kullanıldığı görülmektedir  (MSC’de 
bundan memnun görünüyor nitekim yaptığı 
açıklamada The Medical Schools Council wel-
comes the confirmation from the Department for 
Health and Social Care in England that medical 
students are deemed to be “essential workers” if-
adesi geçmektedir). Özellikle tıp öğrencilerin-
in COVID-19’un yayılmasına neden olmama-
ları için evde kalma dönemleri devam ederken 
önemli klinik stajları kaçıracağı ve fakültelerin 
kendi çözümlerini bularak mutlaka telafi edilm-
esi gerektiği de açıklamalarda yer almaktadır.

• Somut bir öneri olarak bazı ilgili stajların 
birleştirilerek verilebileceği önerisinin getirildiği 
de görülmektedir: çocuk hastalıkları ile kadın 
hastalıkları ve doğum stajları gibi. Ancak henüz 
öneri halindedir. Her fakültenin kendi karar ver-
mesi gerektiği, ancak seçmeli stajlardan taviz 
verilerek zorunlu stajlara odaklanılmasının akıl-
cı olacağının da altı çizilmektedir. Programların 
erken başlatılabilmesi de gündemdedir.
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Görsel 5. Oxford Üniversitesi’nin pek çok alanda yüz yüze 
eğitim veremeyeceğini öğrencilerine iletmesi

Kaynak: (Coronavirus (COVID-19): advice and support for students, 
2020).

Görsel 5’te de görüleceği üzere Oxford Üniversitesi’nin 
web sitesinde de diğer okullarda olduğu gibi öğrencilere 
yönelik pek çok başlıkta bilgilendirme mevcut. Oxford 
Üniversitesi, laboratuvar ve saha çalışmalarının aksıya 
alındığını, proje ve araştırmaların yarım kalmasından 
dolayı oluşan sıkıntılar için çalışmaya devam ettiklerini 
belirtmekteler. Hem Amerika hem de Birleşik Krallık’ta-
ki üniversite örnekleri üzerinden bakıldığında akade-
misyen ve öğrencilerin sürekli bilgilendiren içeriklerin 
yer aldığını görmek mümkün. Ne var ki bu içeriklerin 
çoğunda daha önce de belirttiğimiz gibi sağlık eğitiminin 
uygulamalı kısımlarına ait alternatif bir öneri bulun-
mamaktadır. Pek çok alanda yüz yüze eğitim veremey-
eceklerini, laboratuvar ve saha çalışmalarının aksıya 
alındığını, proje ve araştırmaların yarım kalmasından 
dolayı oluşan sıkıntılar için çalışmaya devam ettiklerini 
belirten içeriklerin tekrarlandığını görüyoruz (Görsel 5). 
Oxford Üniversitesi ilginç olarak bazı programlarda yaz 
dönemindeki tıp ve hukuk hariç 1’inci sınıf öğrencilerini 
sınavsız başarılı kabul ettiğini belirtmektedir (Görsel 6). 
Pek çok sorunun da salgındaki belirsizliklere bağlı olarak 
henüz cevaplanamadığı dikkati çekmektedir.

Görsel 6. Oxford Üniversitesi, tıp ve hukuk hariç bazı prog-
ramlarda, 1’inci sınıftaki öğrencileri yaz dönemi için salgın 

dolayısıyla sınavsız başarılı kabul etmesi

Uluslararası arenada üniversitelerin çoğunlukla teorik 
dersleri uzaktan öğretimle ikame ettikleri, uygulamalı 
dersleri askıya aldıkları ve salgın sürecinde eğitimin 
sürdürülmesinden çok salgınla ilgili çeşitli araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerine ve salgının sosyal yönetimine 
odaklandıklarını değerlendirmekte mümkün (London 
School of Hygiene and Tropical Medicine, 2020)

Sağlık Eğitiminin Dönüşümü
Salgın halihazırda devam etmektedir. Pandemi gayet 
dinamik bir süreç ve bu satırların yazıldığı gün itibari-
yle bile alınan kararlarda değişiklik olmuş olabilir. Yine 
de tüm dünyada pek çok üniversite, uzaktan eğitim alt 
yapısıyla teorik dersleri dijital ortamda sürdürebilmekte 
iken, uygulamalı dersler ve klinik pratik uygulamalar için 
oluşturulan alternatif yöntemler açısından hazırlıksız 
yakalanmıştır. Halbuki bundan 100 yıl önce 1918 pande-
misinde sağlık personelinde eksiklik yaşanmış ve uzak-
tan eğitim için hazırlanan kataloglar sayesinde hemşire 
yetiştirilmesi öngörülmüştür (Şekil 7). Sonrasında bu 
konu belki de uzun yıllar unutulmuş, uzaktan öğretimle 
sağlık eğitiminin pratik uygulamalarını sürdürülmesinde 
yeni ve yaygın modeller geliştirilmemiştir. Daha ziyade, 
çalışmalar, özellikle son yıllarda tanı süreçlerinde yapay 
zeka ve eğitimde sanal gerçekliğe odaklanmıştır. Bugün 
COVID-19 salgını sürecinde çıkacak olan alternatif yön-
temler, belki de ileride yeterli sağlık eğitimi olmayan 
ülkeler için bir kurtarma halatı olacaktır. Bunun için;
İdarecilerin akademisyenler, öğrenciler, hastaneler ve yer-
el otoritelerle sürekli temas halinde kalarak alternatiflerin 
birlikte geliştirilmesine önem verilmesi, 
Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin ortaya 
konması,
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Dijital ortamın farklı olanaklarından yararlanılması, sanal 
gerçeklik ortamlarıyla klinik pratik ortamların oluşturulması,
Mevcut senkron ve asenkron eğitimlere olanak sağlayan 
sistemlerin incelenerek anlık ikili ve toplu iletişim olanak-
ları, çevrimiçi ücretli/ücretsiz hizmet süreleri, kullanıcı 
kolaylığı, dosya yükleme olanakları, engelli öğrenciler 
için erişilebilirlikleri değerlendirilerek geri dönüşlerin 
raporlanması ve geliştirilmeye açık yönlerin ortaya kon-
ması gerekmektedir. 

Sağlık hizmet sunumlarındaki değişimlerle birlikte sağlık 
eğitiminin dönüşümü için tartışılabilecek başlıklar Tablo 
1’de özetlenmiştir.

Tablo 1. Salgın sonrası dönemde sağlık eğitiminin dönüşümünde 
etken olabilecek başlıca konular 

Salgının eğitime 
etkisi ile sağlık 
eğitiminde değişim

Etik ve moral değerlerin yeni sistemlerde ele 
alınması

Dijital ortamlarının kullanımına yönelik becerilerin 
geliştirilmesi

Sanal gerçeklik ile uygulamalı derslerin ve klinik 
pratiklerin simülasyonu

Ölçme ve değerlendirmede çevrimiçi sınavların 
yanı sıra ödev ve projelerin yaygınlaşması, yeni 
alternatif yöntemlerin geliştirilmesi 

Öğrencinin öz-disiplinini sağlamaya yönelik 
uygulamalar

Kampüs yaşamı deneyimi, kişisel gelişim, bilgi ve 
görgü arttırmak üzere yapılacak olan etkinliklerin 
uzaktan da yapılabilmesine yönelik alternatif 
modeller geliştirilmesi

Salgının sağlık 
hizmetine etkisi ile 
sağlık eğitiminde 
değişim

Tanı ve tedavide yapay zekanın kullanımı ve 
öğretimi

Dijital ortamda hasta görüşmelerinin yapılması, 
öğrencilerin katılımının sağlanması

Hastanede ve toplumda enfeksiyon kontrol 
önlemleri, halk sağlığının korunması ve saha 
uygulamaları ile salgınla mücadele konularında 
lisans eğitiminde daha uzun süreli ve aktif eğitim 
verilmesi

Farmakoekonomi konusunun eğitimde daha yoğun 
işlenmesi

Temel bilimlerle ortak çalışma ve araştırma 
kültürünün geliştirilmesi, lisans eğitimi ile birlikte 
yüksek lisans ve doktora (MD-MSc, MD-PhD) 
programlarının yaygınlaştırılması.

Nitekim Amerika ve İngiltere örnekleri üzerinden in-
celendiğinde de salgın sürecinde sağlık eğitiminin pra-
tik uygulamalarına yönelik yeni ve yaygın kabul görebi-
lecek alternatiflerin geliştirilmediği ancak sürekli iletişim 
halinde kalındığında çözüm önerilerinin gelişeceği 
sürekli olarak ifade edilmektedir (AACU, 2020). Yükse-
köğretim Kurulu ve Türk yükseköğretim sisteminde sal-
gının başlangıcından itibaren alınan tedbirler pek çok 
ülkeye göre çok daha somut ve hızlı olmuştur. Sürekli 
rektörlükler ve dekanlıklarla iletişim halinde olunmuş, 
kurulan Koronavirüs Komisyonları aracılığıyla dinamik 
süreçler yürütülmüş hem Sağlık Bakanlığı hem de devle-
tin ilgili kurumlarınca alınan kararlar takip edilmiş, yerel 
yönetimlerle de iş birlikleri yapılmıştır. Uzaktan eğitim 
yoluyla her seviyedeki programlarda teorik derslerin de-

vam etmesi, sınavlarda çevrimiçi sınav olanaklarının yanı 
sıra ödev ve proje gibi alternatif yolların kullanılabilmesi, 
uygulamalı dersler için üniversitenin kendi bulunduğu 
bölge, alt yapı imkanları ve kaynaklarına göre planlamalar 
yapabilmesi, ilgili programın yeterlikleri ve kazanımları 
göz önünde bulundurularak yoğunlaştırılmış eğitim ver-
ebilmeleri ve tüm bu konularda üniversitelere yetki devri 
yapılmış olması ilerleyen dönemlerde farklı ve başarılı 
modelleri gündeme getirecektir. 

Görsel 7. Şikago Hemşire Okulunun uzaktan eğitime ait ilanı

“Hemşire olun, haftada 15 – 25 Dolar kazanın, evde eğitim 
sistemimiz 1902’den bu yana yürütülmektedir” 

Kaynak: (CDC Image Gallery, 1918)

Görsel 7’de görüleceği üzere pandemi sırasında sağlık 
personeli sıkıntısı yaşanmaktaydı ancak o günden bugüne 
pratik uygulamalara yönelik uzaktan eğitimde gelişmiş ve 
yaygın kabul gören modeller ortaya konmamıştır.

Dünyada da sağlık eğitiminde uygulamaya yönelik yeni 
modellerin salgın süresince gelişeceği kuşkusuz. Erken 
mezuniyetin söz konusu olması veya sürenin tamaml-
anmasına rağmen salgın dolayısıyla yeterli hasta görüle-
mediği, klinik pratik uygulamalarda kazanımların yetersiz 
kaldığı durumlar için ülkelerin olanaklarına göre, mezuni-
yet sonrası ek eğitim veya meslek icrası için yüksek lisans 
zorunluluğu veya board sınavları olmayan bizim gibi 
ülkelerde doğrudan mezuniyet sonrası sahada tek başına 
çalışma izni vermek yerine alternatif gözetimli sağlık uy-
gulamaları süreçleri tanımlanabilir. Gözetimli sağlık uy-
gulamaları süreçleri, mezuniyet sonrası acemilik dönemi 
olarak da değerlendirilebilir: Tıp mezunlarının doğrudan 
mecburi hizmet ataması ile perifere atanmaları yerine 
çeşitli 3üncü basamak hastanelerde, diğer hekimlerle bir-
likte, acil servis, iç hastalıkları, çocuk sağlığı, enfeksiyon 
hastalıkları gibi kliniklerde ve sahada aile hekimliklerinin 
yanında, en az 6 ay veya daha fazla tanımlanacak olan bir 
süre çalışması; hemşire ve ebelik gibi doğrudan hasta ile 
teması olacak olan diğer sağlık programları mezunlarının 
da aynı şekilde öncelikle belli merkezlerde acemilik süre-
lerinin gözetimli sağlık uygulamaları ile tamamlatılması 
gibi alternatifler değerlendirilebilir. Harvard Üniversite-
si gibi sağlık eğitiminde öncü nitelikte üniversitelerde de 
tıp öğrencilerinin mezuniyet gereksinimlerini karşılamak 
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için salgın dolayısıyla eksik kalan rotasyonları ve hasta 
muayenelerini tamamlamaları gerektiği vurgulanmaktadır. 
Mezuniyetin gecikmemesi önemlidir ancak tabi ki böyle 
bir küresel salgında öğrencilerin, hastaların ve personelin 
sağlığı çok daha önceliklidir. Tıp ve diğer sağlık öğrenciler-
inin COVID-19 doğrulanmış veya şüphelenilen hastaların 
bakımına dahil edilmeden stajlarının tamamlatılması ve 
eğitimlerin dijital hasta görüşmeleri, kişisel koruyucu ek-
ipmanlar sağlanarak saha uygulamaları ve sanal gerçeklikle 
de desteklenmesi kaybedilen zamanı telafi etmek üzere 
değerlendirilebilir (Farber, 2020). Öğrencilerin COVID-19 
hastalarının bakımına katılımları konusunda ise farklı 
üniversiteler için çözülmesi gereken önemli konular vardır.

Salgın, ekonomik endişeleri, araştırma proje bütçelerini, 
sıralandırma kuruluşlarının listelerini, yabancı uyruklu 
öğrenci sayılarını ön planda tutan çılgın bir yarışı anım-
satan son dönemin yükseköğretim eğilimlerini sorgu-
lamamıza yol açacak bir deneyim olmaktadır. Belki de 
yükseköğretimi değerlendirdiğimiz bakış açılarımızın 
yönünü değiştirecek ciddi açılımlar sağlayacaktır. Sağlık 
eğitiminde etik ve ahlaki değerlerin önemi ile birlikte 
sağlık hizmet sunumunda dijital imkanların yaygın-
laşması da yepyeni ufuklara işaret etmektedir. Her şekil-
de salgın sürecinde olduğu kadar, salgın sonrası dönem 
için de sağlık eğitimlerinin ve telafi eğitimlerinin nasıl 
yapılacağı konusunda alternatifler geliştirilmesi gerek-
mektedir. Halihazırda devam eden süreç, pek çok sorunu 
ve bununla birlikte çözüm önerilerini ortaya koymaya 
yardımcı olacak ve belki de 10 yıl içerisinde geliştirilecek 
olan dijital eğitimin farklı olanaklarını, birkaç yıl içer-
isinde günlük eğitim hayatımıza kazandırmamıza olanak 
sağlarken dünyada yalnız yaşamadığımızı ve insana olan 
ihtiyacımızı da tekrar hatırlatacaktır.
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BAŞKAN ŞEKER ARGEM'DE 
“GEÇMIŞTEN GELECEĞE BIREYSEL 

EĞITIM”I ANLATTI

Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Araştırma 
Geliştirme Uygulama Merkezi’nin (ARGEM) Kariyer 
Rehberliği Etkinlikleri kapmasında düzenlenen Çamlıca 
Sohbetlerinde “Geçmişten Geleceğe Bireysel Eğitim” baş-
lıklı konferansını 1 Nisan 2021 tarihinde  çevrimiçi olarak 
gerçekleştirdi.

Konuşmasına Encümen-i Daniş’ten itibaren  Türkiye Bi-
limler Akademisinin kuruluşuna değin yaşanan süreci 
anlatarak başlayan Prof. Şeker, TÜBA’nın görevleri, çalış-
maları, yayınları, program ve projeleri ile çalışma grupla-
rının faaliyetleri hakkında bilgi verdi.  1789 yılıyla birlikte 
yaşanan ilk sanayi devriminden endüstri devrimi 4.0, di-
jital devrim, 5G, yapay zeka ve son bir yıldır hayatımızı 
işgal altına alan Covid -19’un getirdiği yeni iş anlayışına 
kadar dünyanın değişim sürecinde öne çıkan başlıklar 
üzerinde durdu.

Yeni teknolojilerin insanlığın üstesinden gelebileceğine 
emin olamadığı bir hızda ilerlediğine dikkat çeken Prof. 
Şeker, dijital devrimin mahremiyet, özgürlük ve güven-
lik arasında gerilime yol açtığını vurguladı. Tüm bunlar 
ve fazlasının yaşandığı bu zaman diliminde; yağmur gibi 
yağan bilgiyi sorgulayarak ve analitik düşünerek almanın 
yani bilgiyi güvenilir kılmanın yapabileceklerimiz arasın-

da ilk sırada olduğunu ifade etti. Prof. Şeker konuşma-
sında ayrıca TÜBA Şeref Üyeleri Prof. Dr. Fuat Sezgin 
ve Ord. Prof. Dr. Cahit Arf gibi dünya bilimine önemli 
katkılarda bulunmuş bilim insanlarının yaşamından ve 
ilkelerinden de bahsetti.

BSEC BILIM ve TEKNOLOJIDE IŞ BIRLIĞI 
ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

Karadeniz Ekonomik İş Birliği Organizasyonu’nun (Black 
Sea Economic Cooperation - BSEC) çatısı altında oluştu-
rulan “Bilim ve Teknolojide İş Birliği Çalışma Grubu”nun 
toplantısı Nisan ayının ilk yarısında düzenlenecek.

2020 yılında TÜBA’yı temsilen Doç. Dr. Cem Korkut’un 
sunumuyla katkı verdiği, BSEC üyelerinin bilimsel ortak 
çalışmalarının tartışıldığı toplantının bu yıl yine çevirim 
içi gerçekleştirilmesi planlanıyor; Covid-19 bağlamında 
bilim ve teknoloji alanında görüş ve deneyimler payla-
şılacağı platformda diğer yandan BSEC’nin 2020-2024 
döneminde bilimsel ve teknolojik iş birliği kapsamındaki 
eylem programı görüşülecek. Ayrıca BSEC üyesi ülkele-
rin milli inovasyon yapılarını gösteren açık ve interaktif 
bir data base platformu geliştirilmesi konusu masaya ya-

tırılacak, toplantıda gençlerle bilim ve teknolojiyle ilişkin 
programlar hazırlanacak. BSEC ve Amerika arasında bi-
lim ve teknoloji alanında niyet muhtırası  uygulanacak.
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TÜBA-TEKNOFEST DOKTORA BILIM 
ÖDÜLLERI'NIN BAŞVURULARINA YOĞUN ILGI

TÜBA tarafından ihdas edilen TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvurular 
4 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

TÜBA’nın paydaşı olduğu dünyanın en büyük uzay, ha-
vacılık ve teknoloji etkinliği TEKNOFEST’in öncelik-
li alanlarını kapsayan ve TÜBA tarafından ihdas edilen 
TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için 28 Ma-
yıs 2021 tarihine kadar devam edecek olan başvurular 4 
Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker yaptığı açık-
lamada; Dünyanın bilimsel çalışmalar konusunda her ge-
çen gün hızını artırdığını kaydederek, Türkiye’nin de tüm 
bu gelişim ve değişimi yaşadığını ifade etti. Prof. Şeker 
artık alanında uluslararası bir marka değere sahip olan 
TEKNOFEST’in tüm sınırları zorlayarak başarılarına 
devam ettiğini vurguladı;  deneyimin ve gençlerin birlik-
teliğinden doğan sinerjinin nasıl bir etkiye dönüştüğünü 
TEKNOFEST’le birlikte yaşıyoruz dedi.

Prof. Şeker sözlerine şu şekilde devam etti; “TÜBA ola-
rak gençlerimizin uygulama ve pratikte ortaya koydukla-
rı eserlerin yanı sıra Akademik düzeyde de tematik yeni 
stratejik başlıklarda yarışmalarını da arzu ediyoruz. Ala-
nında Türkiye’nin bilimsel ve topyekûn kalkınması için 
bilimin öneminin takdir ve kabulünü geliştirme amacı 
doğrultusunda; üstün başarılı bilim insanlarını onurlan-
dırmak ve ödüllendirmek, bilimsel çalışmaları ve bilim 
insanlığını teşvik etmek, Türkiye’nin ulusal öncelikleri 
dikkate alarak bilim politikalarının oluşturulmasına yar-
dımcı olmak misyonuyla hareket ediyoruz. 2019’dan bu 
yana Akademi’nin de paydaşı olduğu TEKNOFEST’in ön-
celikleri arasında Teknoloji ve Tasarım, Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri, Milli Teknoloji Hamlesi’nin Uluslararası 

İlişkiler, Kalkınma Politikaları, Eğitim Yaklaşımları, Gü-
venlik Politikaları konularını içeren Sosyal Bilimler alan-
ları yer aldığını biliyoruz. TÜBA olarak programladığımız 
Doktora Bilim Ödülleri’ni de bahsi geçen alanlarda Türki-
ye kaynaklı yazılan doktora tezlerini ödüllendirmek üzere 
kurguladık; Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Otonom Sis-
temler, Robotik ve Mekatronik Sistemler, Modelleme ve 
Simülasyon Teknolojileri, Enerji, Hibrit ve Elektrikli Araç 
Teknolojileri, Hava, Uzay ve İnsansız Sualtı Sistemlerine 
Yönelik Teknolojiler, Siber Güvenlik ve Kriptoloji, Eğitim, 
Sağlık, Tarım ve Ekoloji Teknolojileri ve Biyoteknoloji vb. 
konulu 2018-2019-2020 yıllarında yazılmış tezleriyle bi-
lim insanları başvurularını bireysel yapabilir ya da TÜBA 
Üyeleri ile YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB ve Üniversite Rektör-
lükleri tarafından önerilebilirler. Başvurular dijital olarak 
yapılacak; adaylar bu konudaki detay bilgiye TÜBA inter-
net sayfasından ulaşabilirler.” dedi.

Ödül kapsamında TEKNOFEST’in öncelikli alanları ara-
sında sayılan konularda yapılan doktora tezleri bilimsel 
değerlendirme süreçlerine tabi tutulacak. Süreçlerin so-
nunda birinci olan tezin yazarına 30.000, ikinciye 25.000 
ve üçüncüye ise 20.000 Türk Lirası ödül verilecek. Baş-
vuruların istenen bilgilerle birlikte teknofest.odulu@tuba.
gov.tr adresine e-posta yoluyla, aynı zamanda dijital ola-
rak harici bellek ile posta yoluyla Bayraktar Mahallesi Ve-
dat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya Ankara adresine 
gönderilebilecek.

Detaylı bilgi için: www.tuba.gov.tr 
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TÜBA YENI HIZMET BINASINA TAŞINDI

AHMET ve NEZAHAT KELEŞOĞLU ECZACILIK ÖZEL ÖDÜLÜ

Uzun süredir Piyade Sokak 27 no’lu binada çalışmalarını 
yürüten TÜBA, Şubat 2021 itibarıyla Vedat Dalokay Cad-
desi No: 112’de hizmet vermeye başladı.

Yeni binasında çok daha iyi fiziksel koşullarda; geniş kü-
tüphanesi, konferans ve toplantı salonları, stüdyosu, 38 
program ve proje ofisiyle 4800 m2’lik bir alanda çalışma-

larına devam ediyor. Toplu taşıma ile de oldukça rahat 
ulaşılabilen yeni hizmet binası, Ankara şehir merkezine 
10 dakika mesafede bulunuyor.

Akademik ve idari faaliyetlerini İstanbul Rabi Medrese’de 
de sürdüren TÜBA’nın İTÜ Maçka Kampüsünde bulunan 
Kütüphanesi’nin ise yenilenme süreci devam ediyor.

TÜBA-GEBİP Ödülleri kapsamında eczacılık alanında 
bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları olan üstün başa-
rılı genç bilim insanına verilmesi planlanan "Ahmet ve 
Nezahat Keleşoğlu Eczacılık Özel Ödülü"ne ilişkin proto-
kol, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile Ahmet ve 
Nezahat Keleşoğlu Vakfı ve Selçuk Ecza Yönetim Kurulu 
Başkanı Sonay Gürgen tarafından 12 Nisan 2021 tarihin-
de imzaladı.
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Müstesna Bir Hoca:
TÜBA Şeref Üyesi Mehmet Genç

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
TCCB, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi 

TÜBA Konsey Üyesi
 İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi

18 Mart 2021’de vefat eden TÜBA Şeref Üyemiz Mehmet 
Genç Hoca, 19 Mart’ta Fatih Camii haziresinde defnedil-
di. Değerli Hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Kanaatimce, Mehmet Hoca’yı “müstesna” kılan özellikle-
riyle etkileşimi dolayısıyla önce hayat hikayesine kısaca 
değinmek uygun olacaktır. 

1934’de Artvin, Arhavi’de doğan Mehmet Genç, 1958’de 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve 
İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra kısa süreli maiyet 
memurluğu ve kaymakam vekilliği yaptı. 1960 yılında 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi 
Enstitüsü’ne asistan olarak atandı. Ömer Lütfi Barkan’ın 
yönetiminde “Sanayi Devriminin Osmanlı Sanayiine Etki-
si” konulu doktora teziyle ilgili çalışmalara başladı. Ancak, 
tezini süresi içinde “tamamla(ya)madı. Çalışmalarını aynı 
Enstitüde “uzman” olarak 1965’ten 1982’ye kadar, Başba-
kanlık Devlet arşivlerinde “Osmanlı arşiv belgeleri üzerinde 
yoğunlaşarak devam ettirdi.

1973’den itibaren, Osmanlı İktisat Tarihi konusunda, yurtiçi 
ve yurtdışında birçok bilimsel toplantıya katıldı, danışman-
lık yaptı ve dersler verdi. 1983 yılında Marmara Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi’nde “İktisat Tarihi” ve “Tarih Me-
todolojisi” dersleri vermeye başladı. 1985 yılında İstanbul 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerine Tarih ve Sosyal Bilimler dersleri verdi.

1996’da İstanbul Üniversitesi tarafından “Genel Sosyoloji” ve 
“Metodoloji” alanında “Doktora Şeref Unvanı”’ verilen Genç, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Toplum Bilimleri Bölümü’nde ve 
kuruluşundan itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bö-
lümü’nde ve “Osmanlı İktisat Tarihi” dersleri verdi.

M. Genç Hoca’nın Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Yunan-
ca yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Bazı 
ilavelerle, tebliğ ve makalelerinin önemli bir bölümünü 
içeren ve 2000’de yayımlanan “Osmanlı İmparatorluğun-
da Devlet ve Ekonomi” adlı kitabı, “Türkiye Yazarlar Bir-
liği” ve 2001’de “Aydın Doğan Vakfı” tarafından ödüllen-
dirilmiştir. 

American Research Institute in Turkey (ARIT) üyesi de 
olan Mehmet Genç Hoca, 2015 yılında, Sosyal Bilimler 
ve tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Bü-
yük Ödülü ile Sosyal ve Beşerî Bilimler alanında Türkiye 
Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödü-
lü’nü kazandı. Mehmet Genç Hoca, 29 Aralık 2019’da ger-
çekleştirilen TÜBA 56. Genel Kurulunca da TÜBA Şeref 
Üyeliğine seçildi. Mehmet Hoca, TÜBA’nın resmî akade-
mik unvanı olmayan “ilk ve tek” “ödül sahibi” ve “şeref 
üyesi” olarak da tarihe geçti.

Mehmet Hoca’nın hayatının değişik merhalelerinde etki-
leşimde bulunduğu (hayatında iz bırakan) kişiler olarak 
Sezai Karakoç, Mehmet Şevket Eygi, Mete Tunçay, Cemal 
Süreyya, Necip Fazıl Kısakürek, Osman Yüksel Serden-
geçti, Muhammed Hamidullah, Ömer Lütfi Barkan, Erol 
Güngör gibi – düşünce ve hayat görüşü olarak belli düzey-
de çeşitlilik arzeden- isimleri sıkça zikretmiştir. 

Müstesna Bir Hoca

Mehmet Genç Hoca; İktisat tarihi alanındaki çalışmala-
rı, bilimsel çalışma ve kariyere yaklaşımı ile hayat tarzı ve 
anlayışı ile “müstesna” bir bilim insanıdır.
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Osmanlı Devlet ve İktisat Anlayışına İlişkin Yaklaşımı
Mehmet Hoca’yı müstesna kılan başarı veya özelliklerinin 
başında, “Osmanlı Devleti ve Ekonomisine ilişkin öncü 
ve çığır açıcı bilimsel çalışma ve yayınları”nın geldiği söy-
lenebilir. Mehmet Hoca, Osmanlı İmparatorluğunun dev-
let ve ekonomi anlayışının, hâkim batılı oryantalist model 
ve kavramlarla değil; geliştirdiği ve (1) İaşecilik, (3) Ge-
lenekçilik ve (2) Fiskalizm şeklinde sıraladığı üç ilke ile 
açıklanabileceğini ortaya koymuştur. Mehmet Hoca “Os-
manlı devlet ve iktisat tarihi”ne ilişkin bu tezi ve ilgili di-
ğer çalışmalarıyla, “kara delik” olarak nitelediği “Osmanlı 
tarihi” alanına Türkiye’de ve uluslararası bilim camiasında 
“öncü ve çığır açıcı” bir ışık tutmuştur. 

“İaşecilik (provizyonizm)”, iktisadî faaliyete “kullanıcı/
tüketici” açısından bakan ve iktisadi faaliyetin amacını 
“insanların ihtiyacını karşılamak” olarak gören bir ilke/
anlayıştır. Mehmet Hoca’ya göre; Osmanlı devleti, halkı 
(reaya), müslim ve gayrı müslim ayrımı yapmadan Al-
lah’ın bir emaneti olarak görerek, onların “ihtiyaçlarını 
karşılama”yı devletin aslî görevi olarak kabul eden ve 
arzı bol, kaliteli ve ucuz tutmayı amaçlayan bir anlayışa 
sahip olmuştur. İnsanları “Allah’ın emaneti”, ekonomik fa-
aliyeti de bir “toplumsal sorumluluk” olarak kabul eden 
bu anlayış, belirli bir toplumsal grubun diğer grupların 
yoksulluğu pahasına aşırı zenginleşmesini önlemeyi de 
amaçlamaktadır. Bu ilke doğrultusunda Osmanlı Devle-
ti, merkantilist ve kapitalist Avrupa’dan faklı olarak top-
lumun çok büyük kısmını teşkil eden reaya (halk)” için 
“eşitlikçi” bir düzeni benimsemiştir. Yönetici seçkinler 
(askerî zümre) içinse, liyakate dayalı hiyerarşik yapı 
geçerlidir. Seçim (devşirme) ve terfileri “yetenek, çalış-
kanlık, ahlâk ve dürüstlüğe” göre yapılan askerî grubun 
gelirleri, liyakatlerine ve üstlendikleri devlet sorumlulu-
ğunun büyüklüğüne göre, görevleri devam ettiği sürece 
oldukça yüksek tutulmuştur. Yönetici seçkinlerin gelir-
lerinin oldukça yüksek tutulmasında, liyakat ve başarıla-
rının karşılığını verme yanında “rüşvet vb. gayr-ı meşru 
yollara sapmalarının önlenmesi”nin de önemli bir amaç 
olduğu anlaşılmaktadır. Yönetici seçkinlerin çocuklarına 

ve mirasçılarına devredilemeyen bu yüksek gelir veya ka-
zançları, görevleri sona erdiğinde görev gelirlerinin yak-
laşık onda biri kadar bir seviyeye düşmektedir. 

Hoca’ya göre; verimliliğin düşük ve artırılmasının zor ol-
ması; mevcut durumu değiştirmeye yönelik müdahalelerin 
verimliliği düşürücü etki göstermesinin daha büyük ihtimal 
olması ile ulaşımın zor ve pahalı olması gibi “objektif se-
bepler”, bu ilkenin uzun süre iktisat politikalarına temel 
teşkil etmesine yol açmıştır. Mülkiyet (ve miras) hakkının 
sınırlanması, “mirî toprak rejimi uygulamasıyla köylülere/
çiftçilere “işleyebilecekleri kadar toprak verilmesi”, esnaf ve 
“ticaret erbabının işyeri büyüklüğünün sınırlandırılması, 
her bir idarî birimin(kazanın) iktisadi bakımdan kendi 
kendine yeterliliğinin öncelikli hedef olarak benimsenmesi, 
idari birim sakinlerinin ihtiyaçları karşılandıktan sonra 
arta kalan malların idari birim dışı ticarete konu olabil-
mesi, kâr oranlarının sınırlanması (narh) vb.’ne yönelik 
düzenleme ve uygulamalar, “en önemli” ilke olan iaşecilik 
ile ulaşılmak istenen amaçların gerçekleştirilmesine ma-
tuf bulunmaktadır.

“Gelenekçilik”, Hoca’ya göre, sosyal ve iktisadi ilişkilerde 
yavaş yavaş oluşan dengeleri mümkün olduğu ölçüde mu-
hafaza etme, değişme eğilimlerini engelleme ve değişime 
maruz kalındığında değişimi ortadan kaldırarak “denen-
miş eski denge durumu”na dönmenin en iyi yol olduğu 
iradesini (anlayışını) ifade etmektedir. “Ziraat, esnaflık 
ve ticarette iaşe ilkesinden kaynaklanan düzenlemelerin 
hedefi, üretim ile tüketimin dengede tutulmasıdır. Bu 
dengenin üretimde düşüş veya tüketimde artış gibi ne-
denlerle bozulması, ulaşımın kısıtlılığı sebebiyle tehlikeli, 
asıl tehlike de –sanayi öncesi diğer toplumlarda da oldu-
ğu gibi- kıtlık olarak görülmektedir. Bu nedenle, tüketimi 
artırıcı değişmeler, sürekli kontrol altında tutulmuştur. 
Emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin kıt olması 
nedeniyle, belirli mal ve hizmetlerde üretimin artırılması 
da-ilâve emek ve sermaye tahsisinin diğer mal ve hizmet-
lerde yetersizliğe yol açacak olması sebebiyle- istenir bir 
durum değildir. Bu gibi nedenlerle Osmanlı Devletinde, 

Mehmet Hoca, aslında doktora tezini, çoğu akranının 
yaptığı gibi “bir şekilde” tamamlayabileceği 
halde, “resmî akademik unvan”dan mahrum 
kalma pahasına, tez süresi içinde aradığı gerçeğe 
ulaşamadığı veya sorusunun tatmin edici cevabını 
bulamadığı için, “tamamlamamıştır”, ancak bilimsel 
çalışmalarını buna rağmen sürdürmüştür.



uzun tecrübeler sonucu oluşan üretim ve istihdam yapı-
sının korunmasına özen gösterilmiştir. İsrafın önlenmesi 
(meni israfat), dükkân ve işçi sayısının dondurulması, ta-
rımda işletme büyüklüğünün sınırlanması, tarım işletmesi-
ni bırakarak şehre göç etmenin yasaklanması gibi konulara 
ilişkin düzenlemeler, sözü edilen iktisadi ve sosyal denge-
yi korumaya yöneliktir. 16-18. yüzyıllar boyunca iktisadi 
anlaşmazlıklara ilişkin kararlarda yer alan “kadimden 
olagelene aykırı iş yapılmaması” ve bir kanunnamedeki 
“kadim odur ki, onun öncesini kimse hatırlamaz” ibaresi, 
gelenekçiliğin Osmanlıda ne ölçüde yerleşmiş olduğunun 
bir göstergesidir. 

Bununla birlikte Hoca, Osmanlı’da değişimin hiç olma-
dığını söylemenin de doğru olmadığını ifade eder. Bu 
meyanda çeşitli unsurlar ve bunların etkileşimiyle oluşan 
geleneğin de yavaş yavaş teşekkül ettiğini ifade (ve bir ba-
kıma geleneğin de nispeten uzun sürece yayılmış bir deği-
şimin sonucu olduğunu ima) etmekte ve geleneğin oluşu-
munda fiskalizm”in etkisinin büyüklüğü ve sürekliliği ile 
üçüncü ilke statüsünü kazandığını ileri sürmektedir. 

Mehmet Hoca, “imparatorluklar tarihi”nde Osmanlı 
Devletinin “tek hanedan” tarafından yönetilme süre-
si ve çeşitlilik bakımından ilk sırada olduğunu; ömür 
bakımından Türk imparatorlukları arasında ilk., İslâm 
imparatorlukları arasında da ikinci Sırada olduğunu sıkça 
vurgulamıştır. Hoca, devleti yönetenlerin yaklaşık 200 yıl 
devlete isim koymadıklarını, eski Türklerdeki “ad verme” 
geleneğine uyarak belli bir yetkinlik ve başarıya ulaştıktan 
sonra 1500’lerde “Devlet-i Aliyye-i Ebed Müddet” ismini 
verdiklerini belirtir. Ona göre, “Osmanlı kurumları”, ka-
nunla-kararnameyle-fermanla kurulmamıştır, bu neden-
le başlangıç ve sona erişleri, Hoca’nın sevdiği Wagner’in 
operaları gibi, pek belli (‘gürültülü’) değildir. Osmanlılar, 
hazır bir modeli (yeniliği) hemen uygulamaya koymamış-
lar, deneme yanılma yoluyla (tedricen) “devlet için hayırlı, 
halk için iyi ise ve kimseye zararı yoksa” benimsemişlerdir. 
Ki, Hoca’nın vurguladığı bu hususlar, aynı zamanda Os-
manlı devlet ve iktisat politikalarına yöne veren “gelenek-
çilik” ilkesinin tezahürleri olarak değerlendirilebilir. 

Osmanlı Devletinin iktisadî politikalarını ve bu konudaki 
düzenlemeleri yönlendiren üçüncü ilke olan “Fiskalizm”, 
devlet gelirlerinin yüksek, hazinenin dolu tutulmasını ve 
gerektiğinde devlet harcamalarının kısılmasını amaçla-
maktadır. 

Mehmet Hoca, fiskalizmin devlet gelirlerini yükseltme 
konusunda ekonominin “verimlilik ve üretimin düşüklü-
ğü ve artırılamaması, ulaşımın zorluğu ve pahalı olması, 
üretimin pazara arzedilen kısmının/parasal ilişkilerin 
sınırlılığı” gibi “objektif ” ve “iaşe ve gelenekçilik ilkeleri-

ne dayalı düzenlemelerin ticari ve parasal ilişkileri sınır-
landırması, parasal ilişkilerin genişlemesinin “tüccarların 
zenginleşmesine yol açarak ekonomik denge yanında sos-
yal/siyasal düzen ve hiyerarşiyi bozacağı görüşüne daya-
lı politika ve düzenlemeler (örneğin, narh) gibi “sübjektif 
şartları”ndan kaynaklanan zorluk ve sınırlamalara da işa-
ret eder. 

İaşecilik ilkesine verilen öneme bağlı olarak, vergi oran-
larını muasır veya rakip ülkelere kıyasla düşük tutan 
Osmanlı devleti, vergileri devlet memurları marifetiy-
le değil, “iltizam” sistemi içinde 18.yy.a kadar ihaleyle, 
sonrasında kayd-ı hayat şartıyla belirlenen mültezimler 
vasıtasıyla toplama yolunu tercih etmiştir. Devletin fi-
nansman ve borçlanma ihtiyacının karşılanmasıyla iliş-
kili olarak, Mehmet Hoca’nın malikhane-iltizam sistemi, 
esham yöntemi, vakıflar-para vakıfları, gümrük vergileri 
(ihracattan vergi alınırken ithalatın teşvik edilmesi) ile ka-
pitülasyonlarla ilgili ufuk açıcı ve ezber bozucu tezleri de 
bulunmaktadır. 

Mehmet Hoca’nın özgün kaynaklara dayalı çalışmalarıyla, 
Osmanlı Devleti ve iktisadına ilişkin ülkemizde de 
hala yaygın olan çoğu batı kaynaklı basmakalıp yar-
gı ve yaklaşımların yeterli ve geçerli olmadığını ortaya 
koymuştur. Buna göre, Osmanlı İmparatorluğu, Dünya 
imparatorluklar tarihinde birçok bakımdan önde 
gelen, benzersiz ve büyük imparatorluklarından biridir. 
Çoğunlukla sanılanın aksine, Osmanlıları güçlü ve büyük 
kılan sadece “askerî güç” ve bunun kullanımı değildir. 
Halkı müslim-gayrı müslim ayrımı yapmadan Allah’ın 
emaneti olarak görerek “eşitlikçi” bir yaklaşımla onla-
rın ihtiyaçlarının karşılanmasına ilk sırada değer verme, 

TÜBA Şeref Üyesi Mehmet Genç, TÜBA 48. Genel Kurul Toplantısı'nda
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farklılıklara imkan ve yaşama hakkı verme, fethettiği 
yerlerde köleliği(serfliği) kaldırma vb., Osmanlıyı fark-
lı ve güçlü kılan özellikler arasındadır. Ayrıca, Osmanlı 
“Sanayi devrimini farketmemiş ve bilmiyor değildi; sana-
yileşme sürecinin erken sayılabilecek dönemlerinde bazı 
sanayii kuruluşları da kurmuştu. Sanayileşme ve ekono-
mik büyüme konusunda Osmanlı ile Batının ayrışmasının 
en önemli sebebi, Osmanlı’nın halk için eşitlik (iaşecilik) ve 
değişim konusunda da “gelenekçilik” ilkelerine bağlılıkta 
ısrar etmesi ve (geniş kitlelerin sefaletine yol açan) “Kapi-
talizmi” kabul etmemesidir. (Bu bağlamda Osmanlı’nın 

rakip/çağdaş imparatorluklar gibi “sömürgeci” olmaması 
da önemli bir faktör olarak zikredilebilir.) Bu ve benzeri 
faktörler dikkate alındığında, “farklı ve eşit olmayan şart-
lar/rekabet ve etkilere Osmanlı Devletinin 200 yılı aşkın 
süre nasıl dayanabildiği, cevaplanması gereken temel bir 
sorudur. Mehmet Hoca’nın çalışmalarının gündeme ge-
tirdiği ve çağrıştığı bu açıklama ve benzeri sorular, öyle 
görünüyor ki, daha uzun süre değer ve etkisini sürdüre-
cektir. 

Bilimsel çalışmaya ve akademik kariyere yönelik tutumu
Mehmet Hoca, bilimsel çalışmaya ve akademik kariyere 
yaklaşımı açısından da ender bilim insanları arasında-
dır. O, kişisel duygu ve düşüncelerinden bağımsız olarak 
nesnel bir yaklaşımla bilimin “gerçeği ortaya çıkarma” 
amacına sıkı sıkıya bağlı bir âlimdir. Daha Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde kendi ifadesiyle oldukça “milliyetçi” görüş 
ve düşüncelere sahip bir öğrenciyken okuduğu Dostoyev-
ski’nin bir romanından mütercim tarafından “Türkler-
le ilgili olumsuz görüş ve yargılar içeren bazı bölümleri 
çıkarılması”nı yanlış bulduğunu her vesileyle ifade etme-
si, bu tutumunu yansıtmaktadır. Hoca, bir Müslüman bi-
lim adamı olarak, Osmanlının bazı düzenleme ve uygula-
malarının İslâmî kurallara uygunluğu konusunda da bu 
tutumuna bağlı kalmıştır.

Mehmet Hoca’nın “araştırma sorusuna kendince tatmin 
edici bir cevap buluncaya kadar, aksi yöndeki dış etki ve 
etkenlere rağmen, çalışmalarını azim ve sabırla sürdür-
mesi” de, “gerçeğe atfettiği önem ve bağlılığın” somut bir 
kanıtıdır. Nitekim Hoca, 1960 yılında İstanbul Üniversi-
tesi İktisat Fakültesi Türk İktisat tarihi Enstitüsünde Prof. 
Dr. Ömer Lütfi Barkan’ın yanında ‘İktisat tarihi’ asistanı 
olarak çalışmaya başladıktan sonra aldığı “Sanayi Dev-
riminin Osmanlı Sanayiine Etkisi” konulu doktora tezi-
ni, Barkan Hoca’nın teşviklerine ve mümkün olmasına 
rağmen,“tamamla(ya)mamış”tır. Bu yüzden “asistanlığı” 
da sona ermiş, buna rağmen O, Türk İktisat Tarihi Ens-
titüsünde çalışmalarını (doktora yapmayı gerektirmeyen) 
“uzman” kadrosunda, Osmanlı arşivlerinde derinleştire-
rek sürdürmüştür.

Anlaşıldığına göre Mehmet Hoca, aslında doktora tezini, 
çoğu akranının yaptığı gibi “bir şekilde” tamamlayabile-
ceği halde, “resmî akademik unvan”dan mahrum kalma 
pahasına, tez süresi içinde aradığı gerçeğe ulaşamadığı 
veya sorusunun tatmin edici cevabını bulamadığı için, 
“tamamlamamıştır”, ancak bilimsel çalışmalarını buna 
rağmen sürdürmüştür. Bu, Hoca’nın “gerçeğe ulaşma” ve 
“unvan olarak yükselme” seçeneklerine atfettiği göreli de-
ğeri ve tercihini ortaya koyan önemli bir göstergedir.

Mehmet Genç Hoca, akademik unvan kazanmaya birin-
cil derecede belirleyici bir önem atfetmemesi yanında, o 
zamanlar akademik camiada daha da baskın olan, resmî 
görüş ve üniversite yönetimince de benimsenen Osmanlı 
Devletine yönelik batı kaynaklı oryantalist model ve yakla-
şımlara pek iltifat etmeyerek “özgün model ve kavramlar” 
üretmesiyle de müstesna bir şahsiyettir. Mehmet Hoca 13 
Aralık 2015’te 48. TÜBA Genel Kurulu’nda verdiği “Klâ-
sik Osmanlı İktisadi Sistemi ve Kapitalist Büyüme Modeli” 
konulu konferansında “batılı modelleri kullanmama” ne-
denini, “Batılı modelleri kullanmadım… Küçümsediğim 
ve sevmediğim için değil. Sosyal ilimlerdeki bütün kon-

Mehmet Genç Hoca, akademik unvan 
kazanmaya birincil derecede belirleyici bir 
önem atfetmemesi yanında, o zamanlar 
akademik camiada daha da baskın olan, 
resmî görüş ve üniversite yönetimince de 
benimsenen Osmanlı Devletine yönelik batı 
kaynaklı oryantalist model ve yaklaşımlara pek 
iltifat etmeyerek “özgün model ve kavramlar” 
üretmesiyle de müstesna bir şahsiyettir. 
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septler (kavramlar), incelenen fenomenlerle bağlantı içinde 
oluşmuştur. Osmanlı dünyasına girdiğim zaman, o bilinen 
modellerin uygun olmadığını gördüm, (incelediğim) feno-
mene uygun kavramlar geliştirmek zorunda kaldım. Keşke, 
kullanabileceğim modeller olsaydı, daha rahat çalışırdım..” 
şeklinde açıklamıştır. Hoca’nın bu açıklamasının Türk bi-
lim camiasının günümüzdeki durumu ve ihtiyaçları bakı-
mından da son derece kıymetli ve yol gösterici olduğuna 
inanıyorum. Son yıllarda Ülkemizde, çeşitli sosyal bilim 
alanlarında “belirli bir kültürel bağlama özgü olay ve olgu-
lara ilişkin o kültürel bağlamda geliştirilmiş teori, model ve 
kavramların farklı kültürel bağlamlarda, dolayısıyla Türki-
ye’de de, aynen geçerli (uygun) olmadığı” yönündeki görüş-
ler de, ifade edilmektedir. Ancak, bu konudaki ilgi, bilgi ve 
bilinç, “sosyokültürel olay ve olgularımıza uygun kavram 
ve modelleri üretmemizi mümkün kılmaya yetmeyecek 
kadar cılızdır”. Bu, kanaatimce, “Türkiye’de sosyal bilim-
lere atfedilen göreli değer”i ve bu alanlardaki performansı-
mızı belirleyen ve açıklayan önemli bir faktördür. 

Hoca’nın gerçeğe bağlılığı ve onu bulma konusundaki 
azmi, hakim batılı paradigma ve modellerle ve çoğu batı 
kaynaklı eserlerin tercümesiyle yetinmemesine ve ceva-
bı kaynağından aramak için arşiv deryasına dalmasına, 
incelenen fenomene uygun özgün kavram ve modeller 
üretmesine ve sonuçta Türk ve Dünya bilim camiasında 
çığır açıcı etkileriyle “Osmanlı İmparatorluğu tarihçisi” 
olarak anılmasına yol açmıştır. Hoca’nın bu yaklaşımı, 
Türk bilim camiasında özellikle sosyal bilimler alanında 
günümüzde de hala egemenliğini sürdüren batı merkezli 
oryantalist yaklaşımın kendi geçmiş ve gerçeğimizi an-
lama ve açıklama konusundaki sınırlayıcı/engelleyici 
etkisini gidermeye yönelik niyet ve çabalar için başarılı 

bir örnek ve ufuk açıcı olmak bakımından son derece 
değerlidir. 

Mehmet Hoca, bilimsel başarının nicelikten ziyade ni-
teliğe dayandığının da güzel bir örneğidir. Hoca ayrıca, 
şöhret(popülerlik) ile güncel ideolojik ve siyasal polemik-
lere yönelik tutumunu bilimsel çalışma ve üretimine zarar 
vermeyecek şekilde ayarlayabilmesi ile de, müstesna ve 
örnek alınacak bir bilim adamı profili sergilemiştir. 

Tarihi bir (ilgili diğer disiplinlerle ilişkili) “sosyal ilim” 
olarak ele alma, tarihte uzmanlaşma ve disiplinler arası 
çalışmaların önemini vurgulayan Mehmet Hoca, tarih 
alanında çalışan Türk bilim insanlarının Osmanlı tarihi-
nin demografi, teknoloji tarihi vb. alt alanları ile Avrupa, 
İslam, Slav, Uzakdoğu(Çin ve Japon) tarihi gibi alanlarda 
“uzmanlaşma”sına ciddî bir ihtiyaç olduğu görüşündedir. 
Genel olarak ve tarihçilik bakımından “dil meselesi”ni de 
önemli gören Hoca, “harf ve dil inkılabının Osmanlı ile 
aramızda bir perde oluşturduğu”nu ifade etmektedir. Bir 
konuşmasında, bir zamanlar benimsediği “öztürkçeci” 
yaklaşımından, bu yaklaşımla yapmaya giriştiği bir-iki 
sayfalık çeviride öztürkçenin “nüansları ifade etme konu-
sundaki yetersizliği”ni yakinen gördükten sonra, geri dön-
memek üzere vaz geçtiğini belirtmiştir.

Mehmet Hoca, değerlerimize bağlılık, nezaket, alçak gö-
nüllük, nüktedanlık gibi kişisel özellikleriyle de iletişim 
ve ilişkide bulunduğu kişileri oldukça olumlu şekilde 
etkileyen mümtaz bir şahsiyet olarak yaşamış ve hayırla 
yadedilecek eser ve izler bırakmıştır. TÜBA Şeref Üyemiz 
Merhum Mehmet Genç Hocamıza bu vesileyle tekrar Al-
lah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Türk bilim camia-
sına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. 
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MARAMARA DENİZİ'NİN EKOLOJİSİ:
DENİZ SALYASI OLUŞUMU ETKİLEŞİMLERİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
İlk olarak Marmara Denizi’nde görülen deniz salyası sorununu alanında uzman 
bilim insanlarıyla birlikte multidisipliner bakış açısıyla ele alan Türkiye Bilimler 
Akademisi Başkanlığı, düzenlediği Çalıştay’ın ardından çok kısa bir zaman 
dilimi içeresinde gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar sonucunda konu hakkında 
şimdiye kadar yayımlanan en kapsamlı eseri hazırladı. Sunduğu çözüm önerileri 
ile bir rehber özelliği de taşıyan eser; deniz salyası ile mücadelede izlenmesi 
gereken yol haritasını sunuyor.

"Marmara Denizi'nin Ekolojisi: Deniz Salyası Oluşumu Etkileşimleri ve Çözüm Önerileri" 

için: https://www.tuba.gov.tr
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk:

“Gerçek boyutunu bilemeyiz ama deniz 
salyası bizi çok tedirgin etti”

“Marmara Denizi, İstanbul Boğazı Güney girişi ve Boğaz Bölgesi hariç, “hassas su kütlesi” olduğundan ÇŞB Kentsel 
Atıksuların Arıtımı Yönetmeliği Deşarj limitlerinin uygulanması gerekiyor.”

Asiye Komut Şanlı Zuhal Demirel

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)  Çevre 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk’ten 
şu sıralar gündemimiz işgal eden ve hepimizi derinden üzen 
deniz salyası problemine yol açan sebepleri dinledik. Deniz 
salyasının sonuçlarının doğaya ve ülkemize maliyetine ilişkin 
değerlendirmelerde de bulunan Prof. Öztürk,  konu hakkında 
kısa ve uzun vadedeki çözüm önerilerini anlattı.

Deniz salyasının (Müsilajın) bu kadar yüksek mik-
tarda görülmesi bir anda olmadı, uzun zamandır uya-
rı veren Marmara Denizi neden bu kadar geç gündem 
oldu? 
Deniz salyası oluşumunu tek bir nedene bağlayamayız, 
birçok neden var; bazen bir grup neden gözleniyor ama 
arka planda başka etkenler de bulunuyor. Marmara’da 
bizim fark edebileceğimiz düzeyde deniz salyasıyla 2007 
yılında karşılaştık; küçük çaplıydı bir gelip geçti ama bir 
uyarı da verdi bize. Hatta bunun üzerine bir takım çalış-
malar da yapıldı. Bu çalışmaların sonuçlarından şu anki 
çalışmalarımızda da yararlanıyoruz. Deniz salyası oluşu-
muna yol açan özellikle üç sebep var –Adriyatik ve farklı 
denizlerde de görüldüğü gibi – ilki su kütlesindeki besi 
maddesi (özellikle azot ve fosfor) bolluğu, ikincisi suyun 
normalin üzerinde ısınması çünkü sıcaklık organizmala-
rın aktivitelerini tetikliyor ve hızlandırıyor; üçüncüsü ve 
bence en önemlisi ise suyun hareketsizliği. Suyun bir nok-
tada, bir bölgede hareketsiz kalması ve ısınmasıyla içerdi-
ği besin maddeleriyle plankton popülasyonu patlaması ve 
nihayetinde deniz salyası halinde bir tepkinin ortaya çık-
ması. Buna ilaveten Marmara Denizi’nde –deniz bilimci 
hocalarımızın bize hatırlattığı- planktonlarla beslenen 
küçük balıkların ve deniz kabuklularının aşırı avlanma-
sı ve popülasyonlarındaki azalma. 2007’de de benzer bir 
durum yaşanmış. Marmara’da küçük balıkların –özellikle 
hamsinin- aşırı avlanması planktonların bollaşması, be-
sin zincirine, bio çeşitliliğe yapılmış olumsuz müdahale 
durumu süreci ekstra hızlandırdı ve dünyada görülen 
en şiddetli deniz salyasını yaşamamıza neden oldu. Besi 
maddesi bolluğu, suyun yatay ve düşey doğrultuda ka-
rışamaması, hareketsizlik, besin zincirindeki kırılma vb. 
tüm bu nedenler bu yıl üst üste geldi.
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Bu noktada; konuşulduğu gibi çözüm çok mu uzak? 
Devam eden çalışmalar, nasıl bir süreçle bizi nasıl bir 
noktaya götürecek? 
Marmara Denizi ve boğazlar dünyada benzeri olmayan 
bir yapıya sahip. Açıkçası çözüm hakkında konuşmak için 
Marmara Denizi’ni çok iyi bilmek gerekiyor. İki tabakalı 
bir akım var burada; ilk 20-25 metre derinlikten  Çanak-
kale ve Ege’ye doğru Karadeniz suyu akarken, 25 metre-
nin altında Ege’nin suyu ters yönde Karadeniz’e doğru 
akıyor ve üstelik birbirlerine de pek fazla karışmıyorlar. 
Yani Marmara Denizi bir göl, ölü bir nokta ya da  hareket-
siz bir su değil. Çok hareketli; üst tabakası 4-6 ayda bir ye-
nileniyor, yani yılda 3 kez! Alt kısmın yenilenmesi ise 5-6 
yıl sürüyor, uzun gibi gelse de aslında bu da çok kısa bir 
süre. Dolayısıyla çok hareketli bir deniz ve salya görülse 
bile hızlı bir şekilde Marmara’dan çıkış yapabiliyor. Nite-
kim çıktı da… Biriken yerleri de hızlı bir şekilde mekanik 
temizlemeyle uzaklaştırdık, şu anda görünen kısmı büyük 
ölçüde ortadan kalktı. 25 metre ve yüzey arasında parçalı 
bir halde görülse de onlar da çıkış yapıyor. Deniz bilim-

ciler aslında bunu çok mahzurlu da görmüyorlar, çünkü 
bu parçalı yapı özellikle hızlı yüzen bazı balıklar için aynı 
zamanda bir besin kaynağı. Deniz salyası okyanuslarda 
her daim var, deniz karı dediğimiz parçalı adacıklar ha-
linde bulunuyor, deniz canlıları için değerli ve önemli bir 
besin kaynağı… Kötü olanı battaniye ya da keçe gibi bü-
tün yüzeyi kaplaması ve ilk 25 metredeki kıyı kesimine 
çökelmesi ve oradaki canlıların üzerine örtmesi… Mar-
mara’da bu kısmen oldu ve biz şu an verdiği hasarı tam 
olarak göremiyoruz. Mekanik sistemlerle salyayı toplayıp 
çökmesine izin vermemekle süreci yavaşlattık. Kriz yö-
netim becerimiz burada da kendini gösterdi. Bu krize de 
en hızlı şekilde müdahale ederek görünen kısmı çözdük, 
köklü çözüm ise yolda… 

Biz şu anda durumu tespit etme aşamasındayız, sorunun 
“gerçek nedeni”ni anlamaya çalışıyoruz. Şimdi şunu ya-
pıyoruz; geçtiğimiz 2-3 yılda sıcaklık ne kadardı? Bu yıl 
gerçekten olağan dışı bir sıcaklık artışı yaşıyor muyuz? 
Salyanın patlama dönemi ve öncesiyle ilgili saha verileri-
ni doğru bir şekilde toplamaya çalışıyoruz; deniz suyunun 
kimyasal/bakteriyolojik özellikleri, balıklar, algler, plank-
tonlar arasındaki ilişkiler… Kirleticiler noktasında pan-
demi dönemi dolayısıyla bir zafiyet mi yaşandı? Arıtma 
tesisleri yeterince işletilemedi mi? Aslında Marmara›da 
yüksek sayıda arıtma tesisimiz var, buralarda bir dene-
tim sorunumu yaşandı? Mesela sonbaharın ortasından 
itibaren bu bölge çok yağış aldı. Dolayısıyla da yüzeysel 
akışlarla Marmara’ya çok fazla besi maddesi girdi, sadece 
atık sular değil… Caddeler, sokaklar, tarım alanları, or-

Marmara’da hamsiyi aşırı avlarsanız, plankton 
ve deniz anaları patlıyor ve konu deniz salyasına 
kadar gidiyor, hepimiz gördük. Dolayısıyla bu 
dengeyi ekosistem temelli restore etmemiz 
gerekiyor. Gerekirse belli balıklar için avlanmayı 
belli süreyle durdurmayı dahi göze almalıyız.
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man alanlarından yağışlarla kirlilik taşınıyor. Özellikle 
kentsel alanlarda yoğun yaşandı bu durum. Yağışın ilk 10 
dakikasında kentsel alanlarda akışa geçen yağmur suları 
analiz edilse, kanalizasyon suyundan bir farkı olmadığı-
nı görürsünüz. Şehir kirli bir lokasyon; çok sayıda sokak 
hayvanı var, bizde dışkı toplama alışkanlığı yok. Bu yüz-
den ilk yağmurda yüzeydeki kirleticiler kirlilik yükü ola-
rak derelerle denizlere taşınıyor. 

Deniz salyasından kurtulmanın en hızlı ve kısa yolu 
nedir? Ortalama maliyeti hakkında bir öngörünüz var 
mı?
Problemin çözümü için sebepleri ortadan kaldıracağız. 
Buna benzer durumlarla ilgili ciddi deneyimlerimiz var. 
Mesela benim de içinde bulunduğum “Haliç’in Rehabili-
tasyon Projesi” var… Haliç gerçekten bataklık halindey-
di, yanından dahi geçemiyorduk. Haliç tarandı ve buraya 
akan kirlilik büyük atıksu tünelleri vasıtasıyla uzaklaştırı-
lıp arıtılarak kirlilik girdisi önlendi. Bir yıl içinde düzeldi 
Haliç. Ve binlerce canlı Haliç’e geri döndü. Doğa aslında 
düzeltici eylemlere çok hızlı cevap veriyor. Marmara’da 
da durum bundan çok farklı olmayacak. Özellikle şehir 
arıtmalarını düzgün çalıştırır ve eksikliklerini giderirsek 
sonuca daha hızlı ulaşırız. Eksiklik derken şunu kast edi-
yorum mesela bazı arıtmalar var fakat azot fosfor gideri-
lemiyor, bu yapılmadığında da deniz salyasına malzeme 
taşınıyor demektir; yani bu tesisleri mutlaka azot ve fos-
foru giderir hale getirmeliyiz. 

Marmara Denizi, İstanbul Boğazı Güney girişi ve Boğaz 
Bölgesi hariç, “hassas su kütlesi” olduğundan ÇŞB Kentsel 
Atıksuların Arıtımı Yönetmeliği Deşarj limitlerinin uygu-
lanması gerekiyor. Dünyada benzeri olmayan çok özel bir 
su kütlesi olması dolayısıyla, İstanbul Boğazı girişi ve Bo-
ğaziçi bölgesine atıksu deşarj eden arıtma tesislerine ise, 
konsantrasyon yerine belirli giderim oranlarını esas alan 
kirlilik azaltım limitleri (Örneğin KOİ’de ≥ %60, TN’de ≥ 
%25, TP’de ≥ %50 giderim) uygulanmalı. Dolayısıyla bü-
yük şehir ve sanayi arıtmalarında bunu başarırsak, deniz 
salyasına yol açan en önemli etkeni önleyebiliriz. Tabii 

bunun ciddi bir mali boyutu da var. Örneğin 1 milyon ki-
şilik bir ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi için ~70 milyon 
dolarlık yatırım gerekmekte. Benim tahminim, Marma-
ra’daki atıksu arıtma tesislerinin ıslahı, bazıları önce bitse 
de, büyük tesisler yüzünden 2025’i bulabilir.  Bu duyar-
lılığımızı kaybetmeden 4 yıl sonunda şehirlerden gelen 
besi maddesi girdilerini çok büyük ölçüde kontrol altına 
alarak, salyanın en önemli etkenini bu şekilde ortadan 
kaldırabileceğimizi düşünüyorum. 

Ege, Karadeniz ve Akdeniz’in için geleceği için 
endişelenmeli miyiz?
Karadeniz’de okyanus tipi bir durum var, parçalı deniz 
salyası söz konusu. Karadeniz çok hareketli ve akıntıları 
çok güçlü olduğu için, kıyı yapıları Marmara kadar çok 
değil. Marmara’nın Anadolu yakasında dip dibe kıyı yapı-
ları, yat limanları, mendirekleri vs. görüyoruz. Tüm bun-
lar suyun havuzlamasına ve hareketsizliğine neden olunca 
deniz salyası oluşumuna çarpan etki yapıyor. Karade-
niz’de ise akıntılar çok güçlü, bu da deniz salyasının bir 
araya gelerek battaniyemsi yapı oluşumuna izin vermiyor. 
Adriyatik başta olmak üzere deniz salyası sorunu Akde-
niz’de 100 yıla yakın bir süreden beri yaşanmakta. Deniz 
suyu ısınmasının süreci daha da arttırmasından endişe 
ediliyor. Marmara’da Erdek-Boğaz arası, İzmit Körfezi, 
Tekirdağ Körfezi, Gemlik Körfezi gibi kapalı koylar risk 
altında. Marmara akıntı haritasına baktığınızda hareket-
siz yerler bellidir ve deniz salyasının nerede olacağını ra-
hatlıkla öngörebilirsiniz. Dolayısıyla girdileri temizleme/
azaltma işlemi en temel teknolojik çözüm; yani soruna 
neden olan kaynağı kontrol altına almalıyız. Nihayetinde 
sıcaklık artışına, akıntıya bir müdahalemiz olamayaca-
ğına göre yapabileceğimiz en hayırlı iş bu girdileri azalt-
mak. Şu anda da bu yapılıyor zaten. Önümüzdeki 3 ay içe-
risinde mevcut eksikliklerle ilgili bir takvim açıklanacak, 
benim öngörüm orta vadede 2025 yılına kadar çok büyük 
ölçüde eksikliklerimizi tamamlayarak Marmara’ya nefes 
aldırabileceğimiz yönünde. Ve bir de balıkçılıkla ilgili, 
politika ve uygulamalarımızı gözden geçirmemiz gerekti-



54 TÜBA GÜNCE   MAYIS 2021

ğini düşünüyorum. Ekolojik temelli balıkçılık, yani besin 
zincirinin sürekliliğini bozmayacak sürdürülebilir avcılık 
üzerinde çalışmalıyız; örneğin hamsiyi, deniz kabuklu-
larını (midye, ıstakoz) aşırı avlamayacağız, planktonları 
hasat eden, onlarla beslenen canlıları ortamda tutacağız. 
Bunların kütlelerini belli bir seviyenin altına indirmeye-
ceğiz, eğer indirirsek bugünküne benzer sorunlarla kar-
şılaşmamız şaşırtıcı olmaz. Sadece kirliliği önlemek yet-
mez, balıkçılıkla, su ürünleriyle yani ekosistemle birlikte 
konuyu bütüncül düşünmeliyiz. 

Deniz salyasının var olan etkileri ve ortadan kaldır-
mak üzere geçen süre içerisinde deniz canlıları özelin-
de ve toplamda ekosistem üzerindeki eklenik zararı 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Gerçek boyutunu bilemeyiz ama deniz salyası bizi çok 
tedirgin etti tabii. Deniz canlılarının durumu ne olacak? 
Denize girilebilecek mi? Turizm konusundaki tedirginlik, 
balıkçıların durumu vs. hepsi çok endişe vericiydi. Denize 

bağlı birçok sektör var tabii. Konuyla bu boyutlarıyla ilk 
defa muhatap olduğumuz için şok ediciydi. Kişisel olarak 
benim için de çok şaşırtıcıydı, daha önce hiç karşılaşma-
mıştım. Fakat dünyada daha önce yaşanan deniz salyası 
vakaları ile ilgili kaynaklar araştırıldığında, deniz salyası 
yeni bir olay değil. Özellikle Adriyatik Denizi kuzey ke-
siminde 100 yıldan beri görülmekte. Bu denizin dip kıs-
mında sürekli görülüyor ve ilgili bilimsel çalışmaların da 
çoğu Adriyatikle ilgilidir.  

Ekosistemde kritik ve çok hassas bir denge var, belki o 
dengede çok mühim rolü olan bir türün bu vesileyle or-
tadan kalkması veya birey sayısının azalmasının farklı 
etkileri olabiliyor. Marmara’da hamsiyi aşırı avlarsanız, 
plankton ve deniz anaları patlıyor ve konu deniz salyası-
na kadar gidiyor, hepimiz gördük. Dolayısıyla bu dengeyi 
ekosistem temelli restore etmemiz gerekiyor. Gerekir-
se belli balıklar için avlanmayı belli süreyle durdurmayı 
dahi göze almalıyız. Tüm bunları yaparsak doğa kendisini 
çok hızlı yenileyip salya öncesi sağlıklı ve dengeli ekolojik 
şartlara geri dönebiliriz kanaatindeyim. 

Son günlerde deniz salyasının azaldığına/kayboldu-
ğuna ilişkin haberler duyuyoruz, bu bir yanılsama mı? 
Çalışmalar sonucunda mı yoksa tamamen doğal ne-
denlerde dolayı mı bu kaybolma yaşandı? Sorun büyük 
oranda çözüldü diyebilir miyiz?
İklim şartlarının bu yıla benzemesi, deniz salyasının geri 
dönmesi noktasında belli bir riski barındırıyor. Şiddetli 
rüzgarlar olmazsa körfezler ve kıyılar karışmıyor. Rüzgar 
ani ısınmayı önler ve hareketlendirir denizi; bahsettiğim 
kirlilik girdisini azaltıcı önlemler alınarak salya oluşumu-
nun üstesinden gelinebileceğini öngörmekteyim. 

Deniz Salyası Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı 
sonrası açıklanan TÜBA Raporu’nun ve henüz hazır-
lığı tamamlanmış olan “Marmara’da Deniz Ekolojisi; 
Deniz Salyası Oluşumu, Etkileşimleri ve Çözüm Öne-
rileri” kitabının diğer çalışmalardan ayıran nedir? 
Bu hacimde toplu bir çalışma ilklerden. TÜBA Başka-
nımız Sayın Prof. Dr. Muzaffer Şeker liderliğinde Türki-
ye’nin mevcut bilgi birikimini hızlıca büyük ölçüde to-
parladık, bu konuda söz söyleyecek kim varsa bir araya 
getirdik. İlk defa bu kalite ve hacimde bir çalışma ortaya 
konuldu, iyi bir başvuru kaynağı oldu bence.
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Kaygı, önemli bir duygudur. Bir İsveç atasözü “Kaygılar 
küçük bir şeye kocaman bir gölge verir.” der. Yani olanı 
daha da büyük hâle getirir ama tabii, günümüzdeki en 
önemli problemlerden olan bağımlılık söz konusu olun-
ca kaygının tonunun koyulaştığını görürüz. Bağımlılık, 
çok sektörlü, çok paydaşlı, çok karmaşık, çok boyutlu 
bir sorun; yaşı, cinsi, coğrafyası, rengi ve dönemi yoktur. 
Bağımlılığın sebepleri ve gidişatı farklı olsa da insanlık 
adeta Anthony Giddens’ın yıllar önce söylediği “Modern 
dünya kontrolümüzden çıkmış bir dünyadır.” ifadesini 
doğrular yöne doğru eviriliyor. 

Vakıa hız ve haz çağındayız; daha hızlı ve daha hazlı olmak 
istiyoruz. Bu çerçevede karşımıza çıkan bir başka durum, 
narsisizm... Narsisizmi besleyen iki önemli kelime var; 
“daha” ve “en.” “Daha güçlü” “daha zengin” “daha hızlı” 
“en beğenilen” gibi kelimeler narsisizmi tetikliyor. “Daha” 
ve “en” kelimelerinin de en hoşlandığı hormon dopamin 
hormonu.. Dopamin, bağımlılıkla ilgili durumlarda da 
anahtar madde. 

Nelere bağımlılık gelişiyor? Tütün, alkol, uyuşturucu ve 
davranışsal bağımlılık diyoruz. Bağımlılıkta risk oluş-
turan etkenler ile koruyucu etkenler birbiriyle 
mücadele ediyor, riski oluşturan etken-
ler ağır basarsa bağımlılık oluşuyor. 
Beyinde ceza ve ödül sisteminin 
olduğu limbik sistem, ikisinde 
de ödül verdiğiniz zaman do-
paminin arttığı, vermediğiniz 
zaman da azaldığı nokta; 
hem uyuşturucuda, sigarada, 
alkolde, hem de davranışta 
ve oyunda, hepsinde benzer 
şekillerde dopamin salgısını 
artırarak hareket ediyor. Peki, 

bağımlılık madem bu kadar birbirine benziyorsa niye 
farklı seyrediyor? Farklı seyretmesinin nedeni şudur: 
Teknoloji bağımlığını belki de diğer bağımlılıklardan 
farklılaştıran unsurlardan en önemlisi, ödüle verilen tep-
ki... Michael Zeiler şöyle söylüyor: “Ne zaman verileceği 
öngörülemeyen ödüller, belli bir düzen içinde verilen 
ödüllere nazaran daha cezbedicidir.” 

Sigara, alkol, uyuşturucu nispeten öngörülebilen bir ödül. 
Teknoloji bağımlılığı böyle bir bağımlılık değil yani ödülün 
nerede, ne şekilde geleceği kestirilemiyor. Twitter’ın ver-
diği farklı bir ödül var, Facebook’un, WhatsApp’ın verdiği 
farklı bir ödül var; teknolojik cihazların verdiği ödüller 
neredeyse diğerlerine göre öngörülemeyen ödüller. O 
yüzden teknoloji bağımlılığı birazcık farklılaşıyor. 2012’de 
yaptığımız TBMM Bilişim ve İnternet Araştırması Kom-
isyonu çalışmamızda “motto” dediğimiz kısa bir ifademiz 
vardı; “İnternet fırsat penceresinden bakınca büyük bir 
fırsat, risk penceresinden bakınca ciddi bir risktir.” Nasıl 
fırsat?  90’lı yıllarda Ankara Hastanesinde ihtisasımın son 
yıllarında tezim için, araştırma için, YÖK’e gitmekle on 
günde elde ettiğim bir dokümanı bugün on saniyede elde 
edebiliyorum. Çin Kralı’na ilk hızlı tren projesi getirildiği 

zaman, galiba İngilizler, demişler ki: “Efendim, 
bu hızlı tren öyle hızlıdır ki sizin kırk 

günde gideceğiniz yere bir günde git-
menizi sağlıyor.” Çin Kralı demiş 

ki: “Peki, otuz dokuz günde ben 
ne yapacağım?” O zaman in-
ternet olsaydı internette sörf 
yapardı. Fazla sörfün ner-
eye götüreceğini biliyoruz: 
Bağımlılılık… Dolayısıyla, 

bağımlılık ile boşluk arasında 
çok ciddi bir ilişki var. 

İnternet Risk Mi, Fırsat Mı?
Prof. Dr. Necdet Ünüvar

Ankara Üniversitesi Rektörü
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Yine, o dönemde interneti suya benzetmiştim: İçilebi-
lecek miktarda faydalı ama üstünüze dökerseniz ürperti-
ci. Denizde iseniz o suyla olan ilişkinizde yüzme bilmeniz 
lazım ama okyanusta iseniz her türlü tehlikeye karşı ko-
runaklı olmanız gerekiyor. Baktığımız zaman sudan nasıl 
vazgeçemiyorsak internetten de şu anda vazgeçemez du-
rumdayız. Tabii, bunu besleyen unsurlar ne? Bunu besley-
en bizim insanlarla olan ilişkimiz yani kurmamız gereken 
bağlar. İnsanlar şu anda ağırlıklı olarak sosyal ağlarla bir 
bağ kurmaya çalışıyor, geçmişte ecdadımız imece usulüyle, 
dar sokak sohbetleri, köy meydanında, kahvehanede 
yapılan sohbetlerle bu ağları oluşturuyordu, daha sonra 
telefon, telgraf, SMS, daha sonra 1998’de bir sosyal ağ ku-
ruldu ama galiba yanlış zamanda bir işe giriştikleri için 
kısa zamanda batmak durumunda kaldı. Sonra 2000’li 
yıllarda Facebook özellikle sosyal ağları hayatımıza sok-
tu. Eskiden sadece balıkçılar ağa takılmaktan bahsederdi, 
şu anda artık herkes âdeta ağa takılıyor. Esasında sosyal 
ağlar -bunu bir kelime oyunu olarak değerlendirmeyin 
lütfen- giren ağlar, çıkan ağlar yani hem girenin ağladığı 
hem çıkanın ağladığı bir ağ şeklinde. Başlangıcı genellikle 
bir buluşma olarak yani âdeta sanki bir sevgiliyle, yeni 
hoşlandığı bir metayla “buluşma” gibi değerlendiriyor 
ama bir müddet sonra “bulaşma” olarak değerlendiri-
yor yani “Nereden bulaştık bu işe?” şeklinde yakınıyor. 
Bir teknoloji kullanım felsefesi geliştirmek gerektiği hep 
konuşulur da bunu yapmak pek kolay değil. Hangi diji-
tal araçları ne amaçla ve hangi şartlar sonucu hayatımıza 
dâhil ettiğimizi ve hayatımıza hangi değerleri kattığını, 
hangi değerleri götürdüğünü değerlendirmek, teknoloji 
kullanım felsefesi. Tabii, bunu uygulayamadığımız zam-
an karşımıza bir “teknolojik obezite” kavramı çıkıyor yani 
nasıl ki her şeyi tıkınmak obeziteye yol açıyorsa sınırsız 
internet bağlantısı, sınırsız teknoloji kullanımı da âdeta 
açık büfe yemek gibi ona tık, buna tık, tık tık tık, tıknefes 
ve daha sonra teknolojik bir obezite karşımıza çıkabili-
yor. Teknoloji kullanımıyla ilgili felsefeyi söylemek kolay 
ama uygulamak kolay mı? Yani burada teknolojiye hâkim 
olma ile hadim olma yani teknolojiyi kontrol etme ile 
teknolojiye esir olma arasındaki ilişkiyi nasıl kurgulaya-

cağız? Bugün, teknolojiyle irtibatı olan insanların yüzde 
1’i üretiyor, yüzde 9’u taşıyor, bunlar para kazanıyorlar. 
Kimden? Yüzde 90’ı kullanıyor, kullanıcılardan kazanıyor. 
Peki, yüzde 1’i üretiyor, o zaman tamamen risksiz mi bu? 
Güney Kore, dünyada dijital oyunları en çok üreten, en 
çok para kazanan ülke ama Güney Kore aynı zamanda 
dünyada dijital bağımlılığın, teknoloji bağımlılığının en 
yüksek olduğu yer yani orada ölüme bile yol açan vakal-
ar görülmekte. Dolayısıyla, sadece üretmek de problemi 
çözmüyor. Peki, teknoloji şirketleri bizim neyimize talip? 
Teknoloji şirketleri bizden para kazanmak istiyorlar ama 
para kazanmayı direkt “Senden para istiyorum.” şeklinde 
yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Önce ilgimizi cezbediyor, 
daha sonra zamanımızı, sonra da paramızı alıyor yani 
nihayetinde paramızı almak istiyor, bizim üzerimizden 
para kazanmak istiyor ama önce ilgimizi cezbederek yap-
maya çalışıyor. İnsanlık tarihini bu çerçevede, avcı-to-
playıcı çağı, tarım çağı, sanayi çağı, bilgi çağı diye 4’e 
ayırırlar. Bu çağ aynı zamanda ilgi çağı. Niçin ilgi çağı? 
Baktığınız zaman, bizim ilgimizi çepeçevre çevrelemiş 
birçok teknolojik enstrümanla karşı karşıyayız. Artık ark-
adaşlarımızı Facebook’tan buluyoruz, mesajlarımızı Twit-
ter’dan iletiyoruz, sohbetimizi WhatsApp’tan yapıyoruz, 
aramalarımızı Google’dan, dosyalarımızı yine değişik 
elektronik posta araçlarından, fotoğraflarımızı Insta-
gram’dan, iş arkadaşlarımızı LinkedIn’den buluyoruz. İlgi 
çağının enstrümanlarına baktığınız zaman hepsi ücret-
siz... Instagram’dan, Facebook’tan, Twitter’dan, WhatsApp 
zincirlerinden farklı yollarla paylaşıyorsunuz ve sizden 
para istemiyor. Aslında o para istememesi onun ücretsiz 
olduğunu göstermiyor. O zaman, anonimleşen sözdeki 
gibi bir ürüne para ödemiyorsanız ürün aslında siz oluy-
orsunuz yani sizin üzerinizden ürün kazanmış oluyor. 
Ödenen bedel dijital çağ hastalıkları olarak karşımıza 
çıkıyor. Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği’nden Prof. 
Dr. Ersin Akpınar ve Uzman Halil Volkan Tekayak’ın 
yaptığı bir çalışmanın derlemesi var. Dijital çağda bazı 
hastalıklar var, mesela WhatsApppitis diye. Aşırı mesaj 
atmadan dolayı yani bileklerin kullanılmasından dolayı, 
esasında Karpal Tunel Sendromu dediğimiz, özellikle 

Vakıa hız ve haz çağındayız; daha hızlı ve daha 
hazlı olmak istiyoruz. Bu çerçevede karşımıza 
çıkan bir başka durum, narsisizm... Narsisizmi 
besleyen iki önemli kelime var; “daha” ve “en.” 
“Daha güçlü” “daha zengin” “daha hızlı” “en 
beğenilen” gibi kelimeler narsisizmi tetikliyor. 
“Daha” ve “en” kelimelerinin de en hoşlandığı 
hormon dopamin hormonu.. Dopamin, 
bağımlılıkla ilgili durumlarda da anahtar madde. 
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buradaki sinirlerin sıkışması sonucu burada uyuşma, 
bazen hareket edememeyle giden hastalık… Hikikomori 
fenomeni, eve kapanma diye tarif ediliyor. Ego sörfü, so-
syal medyada sürekli kendini arama, Youtube narsisiz-
mi, Google Stalking, yakın çevresini arama; Crackberry, 
sürekli mail kontrolü ve Siberhondrik yani hastalığını 
internette teşhis etme. Fomo hastalığı gelişmeleri kaçır-
ma korkusu; Nomofobi, “no mobile phone”un kısaltması, 
telefonsuzluk fobisi; Selfitis, aşırı öz çekim yapma; Plag-
omani, şarjsızlık korkusu. Artık insanlar bir lokantaya 
gittiği zaman nereye şarj yakınsa oraya oturuyor; eskiden 
nerede güneş, hava, aydınlık varsa oraya gidiyordu ama 
şimdi nerede şarj yakınsa oraya doğru gittiğini görüyor-
sunuz.

Bu problemlerin çözümünde kime ne görev 
düşüyor?
Devlete, aileye, kişiye, öğretmenlere özellikle çok fazla 
görev düşüyor. Devlette konuyla ilgili şu anda Bağımlılık-
la Mücadele Yüksek Kurulu var, Başkanı Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı... Aileler ve toplumun iştirak etmediği bir 
çözümün eksik olacağı aşikardır.

Teknolojisiz mutluluk alanlarını mutlaka bulmamız ve 
yapmamız, çocuklar için bir repertuvar oluşturmamız 
gerekiyor. Bizler akranla büyümüştük, şimdiki çocuklar 
ekranla büyüyor. Dolayısıyla, akranla büyümüş ebev-
eynlerin ekranla büyüyen çocukları anlaması biraz zor… 
Hazreti Ali’nin bin dört yüz yıl önce söylediği muhteşem 
bir tanımlama var: “Anne babalar kendi yetiştikleri çağa 
göre değil çocuklarının yaşayacağı çağa göre çocuklarını 
yetiştirsinler.”  Bu söz 1400 yıl önce söylendiği zaman te-
knoloji bağımlılığı falan yoktu.

Tabii, burada “dijital okuryazarlık” kavramı çok önemli.  
Ayrıca sohbeti yeniden keşfedersek teknoloji bağımlılığıy-
la daha iyi mücadele etme, çocuklarımızı ve kendimizi de 
teknoloji bağımlılığının o bilinmez girdaplarından koru-
ma şansına sahip olabiliriz. Bunun çok kolay bir şey ol-
madığını biliyorum.

Michelangelo, “Eğer insanlar ustalığa ulaşmak için ne ka-
dar çok çalıştığımı bilselerdi bu hiç de o kadar etkileyici 
görünmezdi.” diyor yani o devasa, muhteşem eserler için 
ne kadar çalışmak gerekiyor. Cenab-ı Hak da Necm sur-
esi 39. ayette “İnsan için ancak çalıştığı vardır.” buyuruy-
or. Yani başarı eşittir çalışma… Teknolojiden nasıl ki 
yakamızı sıyıramayacaksak ve sıyırmak durumunda 
değilsek ve sıyırmak zorunda da değilsek o zaman onları 
doğru şekilde yönlendirmeyi kendimize şiar edinmem-
iz lazım. Kendi değerlerimize uygun içerik üretimi son 
derece önemli. Kendi değerlerinize uygun içerik üret-
mezseniz bu içerik uluslararası örgütler tarafından bir 
şekilde üretilecektir. Yine, ailede sohbet, okulda akran, 
sokakta sporu mutlaka teşvik etmemiz lazım. Teknoloji 
bağımlılığını önlemek için kanunu değil ilgiyi değiştirmek 
gerekiyor; zira kanunları değiştirebilirsiniz ama insan-
ların ilgisini değiştirmezseniz kalıcı çözüm olmaz.
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Türk İktisat Tarihinin Öncüsü
Mehmet Genç

Prof. Dr. Mehmet Bulut
TÜBA Asli Üyesi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü

Şu fani dünyada her birimiz için bir gün kurulacak olan 
cümleyi merhum mutebahir alim Mehmet Genç hoca-
mız için de derin hasret ve özlemle kuralım; 1934 Artvin/
Arhavi’de doğdu, 2021 de İstanbul’da dar-ı bekaya göçtü. 
İstanbul Fatih haziresine defnedildi. 

Mehmet Genç hoca tanıdığım günden beri hep ak saç-
lıydı ama hep gençti. Alim insana ak bu kadar yakışırmış 
demek ki… Her yaşlı birikimli insana elbette yılların tec-
rübesi yüzüne yansır. Ancak Ondaki sanki geniş Osmanlı 
coğrafyasının birikiminin muhasalası gibi bir tezahürdü. 
Hele Onun insanı bir süzüşü, durumuna ve ilmi seviyesi-
ne göre bir bakışı vardı ki, tarifsiz… O bir imparatorluk 
tarihçisiydi. “Uzun dönemde” geniş imparatorluk coğ-
rafyasının sokaklarında dilencinin olmadığını fark etmiş 
ender sosyal bilimcilerden biri olarak bunun nedenlerini 
derinlikli olarak analiz etmiş köklü geleneğin bir âlimiydi 
Mehmet Genç. 

Ankara’da Mülkiyeyi bitirdikten sonra belli bir süre devlet 
memuriyetini de tecrübe ederek ilim için İstanbul Üni-
versitesi’ne intisap etmiş ve devrin en önemli ilim insan-
larından Türk İktisat Tarihinin kurucularından Prof. Dr. 
Ömer Lütfi Barkan’a asistan olmuş. “Osmanlı neden bir 
sanayi devrimi gerçekleştiremedi ?” sorusuyla başladığı 
doktora tezini 20 yıl gibi yoğun arşiv çalışmaları sonrasın-

da en az üç tez olabilecek malzemeye ulaştığı halde hoca-
sının emekli olmasından dolayı doktora tezini başka bir 
hoca önünde savunmamaya karar veren bir hoca Mehmet 
Genç.

Onun Osmanlı iktisat zihniyeti ve sistemine ilişkin meş-
hur üçlemesi provizyonizm (iaşecilik), fiskalizm (gelir) ve 
tradisyonalizme (gelenekçilik) dayanır. Ona göre Osman-
lı iktisat zihniyeti ve sisteminin temeli ülke sınırları içinde 
yaşayan tüm vatandaşların ihtiyaçlarının temini için ge-
rekli olan mal ve hizmetin tedariki, devletin hayatiyetini 
sürdürmesi adalet, güvenlik ve savunma başta olmak üze-
re temel fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli 
olan gelirin garanti edilmesi ve devlet ile millet arasında 
sağlanan bu uzlaşmanın uzun dönemde sürdürülebilir ol-
masına dayanmaktadır. 

Bu üçleme yanında “malikâne” sistemi de Mehmet Genç 
hocanın uzun arşiv çalışmaları sonucundaki diğer en 
önemli keşiflerinden biridir. Kendi ifadesiyle araştırma 
yolculuğunda karşılaştığı durumu bir söyleşide şöyle ifa-
de ediyor: “Gelirler aynı kalmıyor ama gelir rakamları 
aynı kalıyor... Topraklar azaldığı halde 19’uncu yüzyıla 
kadar gelir kalemleri değişmiyor. Bunu görünce, tezi bir 
kenara bıraktım ve o değişmeyen rakamları analiz etme-
ye karar verdim. (Osmanlılar) bazı rakamları değiştirmi-
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yorlar ama başka bazı şeyleri değiştirerek, o bir değişen 
ve değişmeyen arasında bıçak sırtında yürüyorlardı. Os-
manlılar, vergileri toplamak için maaşlı maliye bürokra-
sisi yerine özel sektör gibi faaliyet gösteren mültezimlerle 
çalıştılar. Bugünkü özelleştirmeler gibi bir nevi. 17’nci 
yüzyıldan itibaren bu sistemin olumsuz etkileri sonucu 
üretimde azalma görülünce de iltizamları senelik değil de 
uzun süreli, öbür boyu (malikâne olarak) vermeye başla-
dılar. 1695 yılında bunu bir nevi kalkınma projesi olarak 
uygulamaya koydular. Yaklaşık 150 yıl da (bu sistemi) ba-
şarıyla sürdürdüler.”

Temel hedefi 18. yüzyıldaki “Osmanlı saniyeş/e/me/me 
problemini” çözmek olan Genç Hoca, arşivlerde ulaştı-
ğı vergi gelirlerine ilişkin kaynaklardan hareketle bunu 
çözümlemenin kolay olmayacağını fark edince, muka-
taa defterlerindeki verilerden hareketle malikâne sistemi 
üzerinde yoğunlaşır. Esasen Osmanlıların Batı Avrupa 
ve İngiltere’den önce ilgili yüzyılın ilk yarısında devlet 
eliyle birçok manifaktür (fabrika) kurduğunu, ancak baş-
ta kapitülasyon politikaları olmak üzere izlenen üretim, 

ihracat ve ithalat politikalarının aynı dönemde Batılıların 
merkantilist politikalarından farklı olduğunu anlar ve 
bulmacayı çözmenin gerçekten kolay olmadığını düşün-
meye başlar. Ancak yılmadan yorulmadan sabırla yıllara 
sari olarak arşiv belgelerinin izini sürmeye devam eder. 
Osmanlı iktisadi büyüme ve gelişme modelinin Batılıla-
rınkinden farklı olduğu gibi doğudaki Rusya ve Çin’den 
de farklı olduğu sonucuna ulaşır. Bu süreç Onu “yapı” ile 
beraber “zihniyet”e ve toplumsal kültür ve değer yargıları 
ile ilişkili “iktisat siyaset”i ve özellikle de bunun ekonomik 
ve toplumsal alandaki “pratikleri” üzerindeki etkilerini 
anlama çabasına yönlendirir. 

Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan’ın asistanı olarak 1960’larda 
başlayan ve yıllarca süren arşiv çalışmaları sürecinde 
sorduğu ilk temel sorusu olan “Osmanlıların neden Batılı 
anlamda bir sanayileşme” yi gerçekleştir/e/mediği soru-
sunun yerini giderek daha çok merak etmeye başladığı 
“nasıl oldu da Osmanlılar Avrupa ile bu kadar uzun bir 
süre mücadele edebildi ve diğer bir ifadeyle modern dö-
nemlerde Batının sanayi güçleri karşısında bu kadar uzun 
süre direnebildi?” sorusu almaya başladı. Buradan da Os-
manlı’nın üç yüz yıllık yükselişi (1300-1600) kadar son-
rasındaki üç yüz yıllık (1600-1900) geri çekilmesi ve mo-
dern Batı medeniyeti karşısındaki direnişinin daha hayret 
verici ve “muhteşem” olduğunu ifade eder. Bu ulaştığı 
sonuçlar Onu hamasi söylem ve yorumlar yapmak yerine 
arşiv belgelerinden yola çıkarak, elde ettiği somut veriler 
ışığında derinlikli analizler yaparak mensubu bulunduğu 
medeniyet coğrafyasının gerçekliklerini sadece iktisadi 
boyutundan ziyade daha kuşatıcı ve bütüncül bir anlayış 
ve yaklaşım içinde geleneğimizin “alim”leri gibi siyasi, 
idari, hukuki, dini, kültürel ve fikri alanlarla birlikte ele 
alarak daha iyi anlaşılmasını sağlamak için ömrünü tam 
anlamıyla ilme adamış olur. 

Tarih ile ilgili araştırmalarımızın “kendimizi kayırmak 
için değil daha iyi anlamak ve tanımak için olmalıdır” 
anlayışını benimseyen Genç Hoca bulunduğu medeniyet 
coğrafyasının insan, toplum ve devlet anlayışındaki “mer-
hamet, adalet ve denge”leri üzerinden “insanın ekonomi 
için değil” “ekonominin insan için” olması gerektiği an-
layışını benimsediği söylenebilir. Sonuçta Müslümanların 
pagan medeniyetler de dahil doğu ve batıdaki medeni-
yetleri araştırıp incelediklerini ve analizlerinden sonra 
onlardan da alınacakları alarak yeni bir medeniyet inşa 
ettikleri sonucuna ulaşır. 

Genç’in ulaştığı sonuçlara göre Osmanlılar yaygın ka-
naatin aksine 16. yüzyılda duraklama ve 17. yüzyılda 
gerilemeye başlamadılar. Bilakis Osmanlı sistemi 18’nci 
yüzyılda da gelişmeye devam etti. Genç bunu uzun yıllara 
dayanan arşiv çalışmaları ışığında ulaştığı kalitatif ve kan-
titatif verileri 17. yüzyılda sınırlı süreli iltizam uygulama-
larından 18. yüzyıldaki hayat boyu devam eden malikâne 
sistemine evrilen dönüşümleri içine alan derinlikli ana-

Sürekli çalışırdı. Yemek yerken bile 
makale okurdu. Hastanedeki son 
günlerinde bile hasta yatağında arşiv 
belgelerini okuyup çözümlemeye 
çalışıyordu. Ele aldığı meseleyle yatıp 
kalkar, asla o meseleye ihanet etmezdi.
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lizleri ile iktisadi, mali, sosyal, özel, kamusal ve toplumsal 
sonuçları ile birlikte ortaya koymak suretiyle yeni bir pa-
radigma inşa ederek gerçekleştirir. 

Ona göre Osmanlıların temel amacı din ve renk ayı-
rımı yapmadan ülke sınırları içindeki tüm insanlara 
yaşanabilir bir dünya kurmak ve bunu sürdürülebilir 
kılmaktı. Sanayi devrimini gerçekleştiren Batılı ulus 
devletlerin sokaklarında 18 ve 19. yüzyıllarda binlerce 
dilenci varken geniş Osmanlı ülkesinde dilencinin 
olmamasının sırlarını Osmanlıların bu anlayış üzere 
kurdukları sistemde aramak gerekir. Batı Avrupalı-
lar 15. yüzyılın ikinci yarısından -İstanbul’un Türkler 
tarafından fethinden- sonra modern kapitalizmi benim-
sediler. Amerika’nın yer altı ve yer üstü zenginliklerini 
keşfettiler, altın ve gümüşlerini Avrupa’ya taşıdılar. Af-
rika ve Asya’nın ticaret yollarını kontrolleri altına aldılar 
ve buralardan yine Avrupa’ya muazzam bir servet akı-
şı oldu. Ticaret kapitalizmi olan merkantilist dönemde 
(1450-1750) üç yüz yıla yakın bir dönemde servet birik-
tirdikten sonra sanayi kapitalizmine geçtiler. Ancak bu 
servet birikimi ve sanayileşme büyük kitlelerin sefaleti 
ve ızdıraplarıyla gerçekleşerek mümkün olabildi. Yani 
sanayi devrimi olgusunun gerçekleşme sürecinde sadece 
Avrupa kıtasıyla sınırlı kalmayan dünya büyük bir sosyal 
maliyete katlanmak zorunda kaldı. İşte Osmanlılar bu 
sosyal maliyeti göze alamadıkları için Batılı anlamda bir 

sanayileşme ve büyüme modelini bilinçli olarak tercih 
etmediler. Osmanlılar servetin belli ellerde toplanıp belli 
bir sınıfın ve coğrafyanın geri kalanlara ağır bedeller öde-
terek tahakküm ettiği bir sistem yerine herkesin asgari 
ihtiyaçlarının karşılandığı öncelikle insanı ve sonrasında 
diğer varlıkları da dikkate alan bir sistemi tercih ettiler. 

Hac Yolundaki Karınca

“Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi” başlıklı 
temel eserinin giriş bölümünde kendi hayatını “hac yo-
lunda bir karınca” olarak tavsif eden Genç Hoca esasen 
“ilmin zatında tecessüs ettiği velud ve mütebahhir bir 
alimdi.” İlimle uğraşan insanları ikiye ayırırsak; ilk grup 
öğreten yani muallimler, anlatılanları intikal ettirenler; 
ikinci grup ilim insanları ise âlimlerdir. Onlar anlatılan-
lardan hareketle yeni bilgi ve ilim üretenlerdir. Mehmet 
Genç yeni bilgi ve ilim üreten âlim bir şahsiyetti. Yakın 
dostları ve ümit gördüğü talebelerine ilim istemek için 
hakikaten onunla sürekli olarak hemhâl olmak, “fenafil 
ilim olmak” gerektiğini vurgulayan Genç Hoca, ilme olan 
düşkünlüğünü okyanusta yüzmeye benzetirdi. Kendi ifa-
desiyle “Nietzsche uçurumun içine bakarsan uçurum da 
senin içine bakar, diyor. Ben de Osmanlı uçurumunun içi-
ne baktım. O da bana baktı. Ve neticede âdeta kaynaştık. 
Aslında benim için ilk darbe, ki en şiddetli ve etkili olanı 
ekseriya odur, Osmanlı ile karşılaşmadır. Bu karşılaşma 
ve anlama ihtiyacı hiç bitmedi.” İstanbul Üniversitesince 
kendisine tevcih edilen şeref doktorasında marifetin 
ve derinliğin kendisinde değil de “kendisinin öyle bir 
okyanusta yüzdüğünü” derinliğin o okyanusta gizli 
olduğunu ifade ederek ayrı bir tevazu örneği olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.

Sürekli çalışırdı. Yemek yerken bile makale okurdu. 
Hastanedeki son günlerinde bile hasta yatağında arşiv 
belgelerini okuyup çözümlemeye çalışıyordu. Ele aldı-
ğı meseleyle yatıp kalkar, asla o meseleye ihanet etmez-
di. Gözlemlerinden biri Türklerin tembelliği ile ilgiliydi. 
Onun için çok çalışma konusu üzerinde özellikle durur-
du. Araştırma ve bilgi üretme ikliminin önemine ayrıca 
vurgu yapmaktaydı. “Bugünkü toplumsal yapımızla orta-

Tarih ile ilgili araştırmalarımızın “kendimizi 
kayırmak için değil daha iyi anlamak ve tanımak 
için olmalıdır” anlayışını benimseyen Genç 
Hoca bulunduğu medeniyet coğrafyasının 
insan, toplum ve devlet anlayışındaki 
“merhamet, adalet ve denge”leri üzerinden 
“insanın ekonomi için değil” “ekonominin insan 
için” olması gerektiği anlayışını benimsediği 
söylenebilir. 
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ya orijinal bir düşünce koyma şansı çok zor. Dünyada tek 
tek çok değerli Türkler var. Ama kolektif olarak bilgi mo-
tivasyonuyla hareket eden bir sosyal grup henüz oluşmuş 
değil. Ama oluşacak, yoksa bu dünyada yaşayamayız.” 
cümleleri O’na aittir. 

Mehmet Genç Osmanlılar için “Onlar zekâ avcılarıydı” 
derdi. Osmanlıların “işi ehline verme ve her işe uygun 
ve yetenekli insan seçme” konusundaki maharetlerine 
vurgu yaparak “meritokrasi”ye de ayrı bir önem verir-
di. İlmi ve işi ehline vermek gerektiği konusu üzerinde 
çokça dururdu. Günümüz dünyasında barış ve huzurun 
sağlanması için, Osmanlı tarzı bir sulh iklimine ihtiya-
ç olduğu (Pax Ottomana) inancını taşıyordu. Tarihi ve 
coğrafi müktesebatıyla bunu başarabilecek tek ülkenin 
de Türkiye olabileceğine inanırdı. “Yeter ki ilme ehem-
miyet verilsin ve imkânlar seferber edilsin” bu başarı-
labilir diye eklerdi. “Vatanı sevmek yetmez, hakikati de 
sevmek gerek” derdi.

Yakın çevresi şahittir ki özellikle son dönemlerinde “ilim” 
insanlarını iyi ve nitelikli beyinlerden seçmek, araştırma 
iklimi ve üniversite meselesi üzerinde önemle durmak-
taydı. Geriye bıraktığı düşünce mirası ve eserleri yanın-
da en önemli eserlerinden biri de arşiv malzemelerinden 
oluşan 60 klasörlük tasnif edilmiş birikimidir. Bu klasör-
lerin içinde ne olduğunu bir gün buluşup bizlere anlata-
caktı. Ona göre talebeleri bu alanlardan yüksek lisans ve 
doktora çalışmaları yapmak üzere teşvik edilecekti. Vade 
doldu bu imkânı bulamadık.

Çevre ve İlgi
Schopenhauer, Hegel, Wagner, Nietzsche’ye özel ilgisi 
vardı. Lisede Nihal Atsız’ın öğrencisiydi. Mülkiye’de Sezai 
Karakoç, Şevket Eygi ve Cemal Süreyya’nın kantin arka-
daşı, Mete Tunçay ile bilim ve felsefe meselelerini medeni 
bir şekilde tartıştıklarını ifade ederdi. Şevket Pamuk ile 
iktisadi konularda sürekli müzakereleri olurdu. Muham-
med Hamidullah hocanın bazı derslerini gönüllü olarak 
takip ettiğini söylerdi. Fethi Gemuhluoğlu, özellikle de 
Erol Güngör’ün hayatında çok özel bir yeri olduğunu 
ifade ederdi. Farklı kesimlerden ve farklı anlayışlardaki 
bu arkadaş çevresiyle Türkiye’yi çok sevdiklerini, ülkeye 
zarar gelse, başbakanmış gibi üzüldüklerini dile getirirdi. 

Mehmet Genç ince mizah ve ironide çok mahirdi. Engin 
bilgi birikimi ve analitik yaklaşımı yanında beyefendiliği, 
zarafeti ve üslubuyla yakınlaştıkça sevginizin ve saygını-
zın artacağı güzel bir insandı. Konuşurken muhatabına 
yoğunlaşan bakışı, güleryüzü, sakin tabiatı, esprileri, te-
vazuu, ilim ve irfanı, hoş sohbeti, alicenaplığı ile karşılaş-
tığı herkesin gönlüne dokunmuş ve etki bırakmış güzel 
bir Osmanlı beyefendisiydi. 

Bu topraklarda yaşayan insanlar için Yunus Emre’nin 
en önemli filozof olduğunu söylerdi. Bu dünyadaki en 
önemli marifet de o değil mi ki “yüz aklığı ile kubbede hoş 
bir sada bırakarak” gidebilmek. Dileğimiz başta bıraktığı 
klasörlerdeki birikim olmak üzere bıraktığı tüm eserleri-
nin izini sürecek ve bunlara yeni çalışmalar ve analizler 
ekleyecek nitelikli hayr-ul haleflerin çoğalmasıdır. Allah 
gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
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Yazan Prof. M. Öcal Oğuz
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi 
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. 
M. İlhan Başgöz’ün 
Ardından…

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaptığı bilim-
sel çalışmalarla ömrünü halk bilimine adayan Prof. Dr. 
Mehmet İlhan Başgöz (15 Ağustos 1923-13 Nisan 2021), 
halk edebiyatı, halk bilimi ve halk kültürü alanında Türki-
ye’nin yetiştirdiği bilim insanları arasında ilk sıralarda yer 
alır. İlhan Başgöz’ün bilimsel yayın olarak makale, bildiri 
ve kitaplarından oluşan eserlerini ve öğrenci yetiştirerek 
veya yurt içinde ve yurt dışında farklı alanlarda sayısız 
hizmetlerde bulunarak bilim dünyasına sağladığı katkıla-
rı bu kısa saygı yazısının satırlarına sığdırmak mümkün 
olmadığı gibi yazının maksat ve çerçevesini de aşacaktır. 
Ancak hayatının ve halk bilimi disiplininin gelişimi için 
gösterdiği çabanın belli başlı yönlerine kısa da olsa do-
kunmak, kaybından duyulan üzüntüyü ifade etmeye veya 
onun bilime katkıları ile ilgili birkaç hususun altını çiz-
meye yönelik bir teşebbüs olarak anlamlı olabilir. 

İlhan Başgöz, “aslı” ve “tashihi” ifadelerinin ABD’de ya-
rattığı karmaşanın yarattığı fiili duruma göre 15 Ağustos 
1923; kendi ifadesine göre ise 1921 yılında ömrünü adadı-
ğı halk biliminin araştırma alanlarından biri olan döngü-
sel takvime göre “arpalar biçilirken” o yıllarda Kayseri’ye 
bağlı olan Gemerek’te doğmuştur. Babası günümüzdeki 
karşılığı lise olan idadiden mezun olan ve ilkokul öğret-
menliği yapan Hasan Efendi, annesi çocukluğu yaylalarda 
geçen ve okuryazarlığı çok sonraları Millet Mekteplerin-
deki okuma yazma kurslarında öğrenen Cadoğlu Türk-
menlerinden Zeycan Hanım’dır. Yine kendi ifadesine göre 
adı, Ziya Gökalp’ın “Kurultay kurulsun Tanrı dağında / 
İlhan tahta çıksın elma bağında” mısralarından esinleni-
lerek verilmiştir. Başgöz’ün çocukluğunun bir bölümü, 
babasının ilkokul öğretmeni olarak bulunduğu Geme-
rek’te ve sonraki yıllarda Gemerek’in bağlandığı il mer-
kezi olarak on bir yaşındayken taşındıkları Sivas’ın türkü, 
masal, tekerleme ve çocuk oyunları arasında, geleneğin 
kuşaktan kuşağa aktarıldığı bir kültür ortamında geçmiş-
tir. Daha sonraki yıllarda da gerek hoca öğrenci gerekse 
meslektaş olarak yolu pek çok yerde kesişecek olan genç 
edebiyat öğretmeni Şükrü Elçin’den (1912-2008) dersler 
aldığı Sivas Lisesindeki eğitimini 1940 yılında tamamla-
yarak üniversite öğrenimi için Ankara’ya gitmiştir. An-
kara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk 

Dili ve Edebiyatı Bölümünden Abdülbaki Gölpınarlı 
(1900-1982), Hasan Tahsin Banguoğlu (1904-1989) ve 
Pertev Naili Boratav (1907-1998) gibi tanınmış hocalar-
dan dersler alarak 1945 yılında mezun olmuştur. Başlan-
gıçta dil çalışmaları yapmak arzusunda olsa da akademik 
gelişiminde ve alan tercihinde 1943 yılında “Folklor ve 
Halk Edebiyatı” başlıklı dersini alırken tanıdığı ve “bana 
folklorun içinde doğup büyüdüğümü fark ettiren” diye ta-
nımladığı Pertev Naili Boratav’ın etkisiyle halk kültürü ve 
halk edebiyatı alanının kendisi için daha uygun olacağına 
karar vermiştir. Böylece 1946 yılında DTCF’de Boratav’ın 
asistanı olmuş ve lisans öğrencisi iken başladığı birlikte 
derleme gezilerine çıkma imkânını sıklaştırarak ve dene-
yim kazanarak sürdürmüştür. Böyle bir ortamda ve bü-
yük bir heyecanla başladığı doktora eğitimini, -1944 yı-
lında Hüseyin Nihal Atsız (1905-1975) ve arkadaşlarının 
uğradığı akıbete benzer şekilde- 1948 yılında Boratav’ın 
üniversitedeki görevine son verilmesi nedeniyle hocası-
nın danışmanlığında tamamlayamaz. Biografik Türk Halk 
Hikâyeleri: Kahramanları, Teşekkülleri, Saz Şairlerinin 
Eserleri ile Münasebetleri adlı tezini Prof. Dr. Fuat Köprü-
lü’nün de (1890-1966) okuma ve yönlendirmeleriyle 1949 
savunarak doktor unvanını alır. 

Gelişimini ve genç bir akademisyen olarak hizmetlerini 
sürdüreceği bir dönemde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülte-
sindeki Halk Edebiyatı Kürsüsü, Türkiye’nin İkinci Dünya 
Savaşı’nın bitimi sonrasında içine düştüğü iç siyasi tartış-
malarının ve bilim alanına da sıçrayan tahammülsüzlük-
lerin sonucu olarak 1948 yılında kapatılır. Başgöz burslu 
olduğu ve zorunlu hizmeti bulunduğu için doktora tezi 
bittikten sonra 1950 yılında Tokat’ta edebiyat öğretmeni 
olarak görevlendirilir. Ankara, İstanbul, Kars, Erzurum ve 
Adana’da askerlik, işsizlik, geçici işler ve görüşleri nede-
niyle açılan siyasi davalar sonucu iki yıla mahkûm olduğu 
için sekiz ayı da hapiste geçen uzun ve sıkıntılarla dolu bir 
dönem geçirir. Prof. Dr. Umay Türkeş Günay’ın da Pertev 
Naili Boratav ve İlhan Başgöz ile ilgili yazılarında belirtti-
ği gibi, bilim insanlarının farklı ve kendine özgü düşünce 
iklimini daraltmak veya engel olmak, bilimin gelişmesini 
durduramasa da geciktirmiş Türkiye’de uzun süre halk 
bilimi ve halk edebiyatı üniversitelerde kendine yer bu-
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lamamıştır. Nitekim Başgöz de Boratav gibi Türkiye’de 
bilim yapma imkânından mahrum kalarak 1960 yılında 
Türkiye’den ayrılmak zorunda kalmıştır. Atatürk dönemi 
eğitim sisteminin ve sorunlarının araştırılmasını amaç-
layan Educational Problems in Turkey 1920-1940 konulu 
bir çalışma yapması için UNESCO’nun kuruluş sürecinde 
de etkin rolü olan Kalifornia Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi Dekanı Howard Eugene Wilson’un (1901-1966) da 
desteğini alarak Ford Vakfının bursuyla ABD’ye gitmiştir. 
İlhan Başgöz bu bursu kazanmasında ve bütün zorlukları 
aşarak ABD’ye gidişinde katkısı ve referansı olan pek çok 
isim arasında DTCF’deki öğrencilik yıllarından tanıdığı 
ve ABD’de birlikte çalışma fırsatı bulduğu Wolfram Eber-
hard (1909-1989) ile Andreas Tietze’nin (1914-2003) de 
adlarını zikreder. 

Başgöz, aldığı burs kapsamında önce altı ay İngiltere’nin 
başkenti Londra’da dil eğitimi almış ve bu sırada BBC’de 
görev yapan Can Yücel (1926-1999) ile dostluk kurmuştur. 
Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye ve İslam dünya-
sıyla ilgili çalışmalar yürüten ve ilerleyen yıllarda India-
na Üniversitesinde öğretim üyesi kadrosuna atanmasında 
desteğini göreceği tarih profesörü Bernard Lewis (1916-
2018) ile de bu sırada tanışmıştır. Londra’da geçen altı ayın 
ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin en iyi üniversi-
telerinden biri olan Kaliforniya Üniversitesinde göreve 
başlamıştır. Üniversitenin Los Angeles ve Berkeley’deki 
kampüslerinde iki yıl Türkçe dersleri vermiştir. Başgöz, 
Kaliforniya Üniversitenin ortamı kendisi için yeni olsa da 
burada görev yapan ve ABD’ye gelmesinde kendisine re-
ferans olan iki akademisyenden aldığı destekle hayatının 
kolaylaştığını ifade etmiştir. Bu isimlerden biri, Başgöz’ün 
kendi ifadesiyle Ermenilerin üniversite bünyesindeki 
Türkçe programının kapatılması konusundaki baskıları 
nedeniyle ülkesi Avusturya’ya dönen dünyaca ünlü Türko-
log Prof. Dr. Andreas Tietze’dir. Diğer isim ise daha önce 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde kendisinden Çin folk-
loru dersi aldığı ve Türk masal araştırmalarının tarihinde 
önemli izler bırakmış olan Wolfram Eberhard’dır. 

Amerika’nın batı yakasında burslu olarak geçirdiği bir-
kaç yılın ardından, ülkenin doğusundaki Indiana Üni-
versitesinin (o dönemdeki adıyla) Ural Altay Çalışmaları 
Bölümü’nde Türkçe ve Türk kültürü dersleri verecek bir 
okutman arandığını öğrenen Başgöz, bunun Kaliforniya 
Üniversitesindeki geçici işinden sonra kendisine Indi-
ana’da kalıcı bir iş imkânı sunduğu düşüncesiyle başvu-
ru yapar. Buradaki görevine asistan profesör unvanıyla 
1965’te başlayan Başgöz, 1967’de doçentliğe, 1976’da 
profesörlüğe yükselir. 1997 yılındaki emekliliğine kadar 
bu üniversitede akademisyenliğin yanı sıra idarecilik 
(Turkish Studies Association, Turkish Studies Program), 
editörlük (Turkish Studies Series, Turkish Studies Asso-
ciation Bulletin) gibi görevlerde bulunmuştur. Kökleri 
1940’lı yıllarda hocası Boratav’ın da desteğiyle Kars, Ar-
dahan, Sivas gibi pek çok şehirde gerçekleştirdiği derleme 
gezilerine dayanan ve âşık hikâyeleri, türküler, semahlar, 
Karagöz gibi halk biliminin çeşitli konularına ve türlerine 
dair pek çok malzemeyi barındıran Indiana Üniversite-
si Türk Folkloru Arşivi, Başgöz’ün en çok değer verdiği 
çalışmaları arasındadır. Başgöz’ün ısrarlı çabaları sonucu, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli miktarda maddi destek 
sağlamasıyla 1990’lı yılların başında Indiana Üniversite-
sinde kurulan bir vakıf kürsüsü olarak Turkish Studies 
Endowed Chair, bu üniversitede Türk kültürü çalışmala-
rının geleceğini teminat altına alan kayda değer bir giri-
şim olarak anılmalıdır. Başgöz’ün Indiana Üniversitesinde 
kurduğu Türk Folklor Arşivi, ABD’deki folklor çalışmaları 
için olduğu kadar Türkiye için de özgün ve önemli yazılı 
belgeler ve bugün derlenmesi mümkün olmayan kayıtlar 
içermektedir. Bu belgelerin yapılacak nitelikli çalışmalar-
la bilim dünyasına “açık bilim” ilkeleri doğrultusunda ka-
zandırılması, bilimsel bir gereklilik olduğu kadar Başgöz 
Hocaya ödenecek bir vefa borcudur. 

İlhan Başgöz, yaptığı önemli çalışmalarla hem ABD’de 
hem de Türkiye’de bilime üstün hizmeti olan bir akade-
misyen olarak kabul görmüş ve ödül ve görevlerle onur-
landırılmıştır. Örneğin dünya folklor çalışmalarında say-
gın bir yeri ve 100 yıldan uzun bir tarihi olan Amerikan 
Folklor Cemiyeti’ne 1983’te onur üyesi seçilmiş, kültür ve 
sanat alanındaki farklı kuruluşların bünyesinde de ben-
zer görevler almıştır. Aralarında Columbia Üniversitesi-
nin de bulunduğu pek çok yükseköğretim kurumundan 
ödüller almıştır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 1999 
yılında Başgöz’e “Türk Kültürüne Üstün Hizmet Ödülü” 
vermiştir. 2004 yılında ise TÜBA Bilim Ödülüne layık gö-
rülmüş ve TÜBA Şeref Üyesi olmuştur. Bu cümleden ola-
rak aralarında 2000 yılında Hacı Bektaş Veli Dostluk ve 
Barış Ödülü, 2009 yılında Dünya Kardeşlik Birliği Mevla-
na Yüce Vakfı Edebiyat Ödülü, 2010 yılında Ulusal Eğitim 
Derneği Eğitim Onur Ödülü gibi pek çok dernek ve va-
kıftan da ödüller aldığını belirtmek gerekir. Başgöz’ün ki-
tapları Türkiye’nin önemli ve uluslararası yayınevlerinden 
çıkarken makaleleri de Cumhuriyet, Dost, Folklor/Edebi-
yat, Millî Folklor, Milliyet-Sanat, Türk Dili ve Yeni Ufuk-
lar gibi gazete ve dergilerde yayımlanmıştır. Bu bilgi ve 
veriler göstermektedir ki İlhan Başgöz’ün çalışmaları yurt 
dışında olduğu kadar yurt içinde de değer görmekte ve il-
giyle takip edilmektedir. Nitekim Folklor/Edebiyat ve Millî 
Folklor gibi ulusal ve uluslararası indekslerce kaydedilen 
hakemli akademik folklor dergileri, farklı yıllarda üç kez 
İlhan Başgöz Özel Sayısı hazırlayarak ilgilerini göstermiş-
lerdir. Son olarak, ABD’de sağlık sorunları artan ve Türki-

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İlhan Başgöz, TÜBA 44. Genel Kurul Toplantısı'nda -2013
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ye’ye, kendi ifadesiyle “vatan toprağına” dönmek isteyen 
İlhan Başgöz’ün talebi, kendisini seven ve değer veren pek 
çok kişi ve kuruluşun katkı ve girişimleri sonucu Türkiye 
Cumhuriyeti devleti tarafından yerine getirilmiştir. Başta 
Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ankara Üniver-
sitesi Rektörlüğü olmak üzere ilgili bütün kurumların 
duyarlılığı ve seferberliğiyle İlhan Başgöz, 04 Ocak 2021 
tarihinde Sağlık Bakanlığı’nın tahsis ettiği özel ambulans 
uçakla Türkiye’ye gelmiş ve tedavisine Ankara’da devam 
edilmiştir. Vatana kavuşması sağlanmış ise de yeni bir 
“arpa biçimini görmeye” ömrü vefa etmemiş ve 13 Nisan 
2021 tarihinde ebediyete intikal etmiştir. 15 Nisan 2021 
tarihinde mezunu ve bir müddet asistanı olduğu DTCF’de 
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın 
katılım ve yönlendirmeleriyle gerçekleşen törenin ve Ko-
catepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ce-
beci Asri Mezarlığında ebediyete uğurlanmıştır.

İlhan Başgöz, Amerika Birleşik Devletlerinde görev yap-
tığı yıllarda Kanada, Irak, İran, Sovyetler Birliği ile bağlı 
Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye başta olmak üzere pek 
çok Avrupa ülkesinde araştırmalar yapmış ve bilimsel 
toplantılara katılmıştır. Halk edebiyatı, halk bilimi ve 
daha geniş çerçevede halk kültürü alanında pek çok ko-
nuya el atmış ve dönemin önemli kuramlarına Türk folk-
lor metinlerinden hareketle yeni yorumlar getirmiştir. 
Başgöz’ün seçtiği konular ve türler arasında destanlar, 
bilmeceler, âşık şiiri ve halk hikâyeleri, atasözleri, fıkra-
lar, maniler, masallar, tekerlemeler, ad verme geleneği, 
halk inanış ve ritüelleri, festivaller, taşıt arkası sözler, halk 
tiyatrosu ön sıralardadır. Halk kültürünün önemli şahsi-
yetlerinden Dede Korkut, Nasrettin Hoca, Yunus Emre, 
Köroğlu, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Âşık Ali İzzet 
Özkan, Yaşar Kemal, Bela Bartok üzerine de önemli çalış-
malar yapmıştır. Ancak Başgöz, halk edebiyatının ve halk 
biliminin önemli türlerine ve şahsiyetlerine gösterdiği ilgi 
kadar, pek çok bilim insanının dikkatini çekmeyen, tabir 
yerindeyse kıyıda köşede kalmış konulara da özenle eğil-
miş ve bulduğu önemli sonuçları bilim dünyası ile payla-
şarak genç bilim insanlarına yeni ufuklar açmıştır. Hayatı 
boyunda ilgi duyduğu, kendini sorumlu hissettiği sayısız 
konuda Türkçe, İngilizce ve Fransızca kitap ve makaleler 
yazmış, tamamı İngilizce pek çok kitabın editörlüğünü 
üstlenmiş ve öğretim materyalleri hazırlamıştır. Bura-
da önemle altı çizilebilecek eserleri arasında Karac’oğlan 
(1978), Folklor Yazıları (1986), Yunus Emre (1990), Türk 
Halkının Bilmeceleri (1999), Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı 
ve Atatürk (2005), Geçmişten Günümüze Nasreddin Hoca 
(2005), Türkü (2008) ve Türkülü Aşk Hikâyeleri (2012) 
zikredilebilir. Halk bilimi alanındaki çalışmalarının yanı 
sıra Türk eğitim sisteminin sorunları, Türk toplum yapı-
sındaki değişimler, toplumsal cinsiyet, aile, Avrupa’daki 
Türk işçileri ve Kanada’daki Türk toplumu gibi pek çok 
konuda da bilimsel çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar, 
içinde yetiştiği toplumun problemlerine kültür araştır-
macısı kimliğiyle yaptığı tespit ve önerilerin bilim dünya-
sının yanı sıra yöneticilerle ve uygulayıcılarla da paylaşıl-
ması bakımından önemlidir.

Başgöz, halk edebiyatı ve halk bilimi ile ilgili çalışmala-
rında başta ABD olmak üzere bilim dünyasında bilinen 

ve uygulanan kendi döneminde geçerliliği olan önemli 
kuram veya metotları denemiştir. Kendi ifadesine göre, 
ABD’deki akademisyenler yeni kuramlar ve yeni bakış 
açıları geliştirmede çok başarılı olsalar da Türk folkloru-
nu çok az tanıyorlardı ve ABD’de Türk folkloru hakkında 
ciddi yayın, arşiv ve koleksiyon yok denecek kadar azdı. 
Bu nedenle ABD’de bilinen ve uygulanan kuramlara göre 
Türk folkloru hakkında yaptığı yayınlar büyük bir ilgiyle 
takip ediliyordu. Başgöz’ün gerek Indiana Üniversitesin-
de kurduğu Türk Folklor Arşivi, gerekse kitap, makale ve 
bildiri şeklinde yaptığı yayınlar, verdiği dersler ve kon-
feranslar, ABD’de Türk folklorunun tanınmasına büyük 
katkı sağlarken, Türkiye’de folklor araştırmalarının geli-
şimini de destekliyordu. Başgöz’ün özellikle ABD’de üze-
rinde çok durulan İşlevsel Kuram, Sözlü Formül Kuramı 
ve Bağlamsal Kuram ekseninde Türk folkloruna getirdiği 
yeni yorumlar, Türkiye’de akademisyenlerin ve halk bilimi 
öğrencilerinin ufkunu açıyor, onlara yeni bakış açıları ka-
zandırıyordu. 

Başgöz’ün bu olgunluk dönemimde ve birikiminin zir-
vesinde iken Balıkesir’in Edremit ilçesinin Güre mahal-
lesinde tasarımını ünlü yüksek mimar Cengiz Bektaş’ın 
(1934-2020) yaptığı binada 1997 yılında Muğla Sıtkı Koç-
man Üniversitesi işbirliğiyle başlattığı Folklor Yaz Oku-
lu, Türk folklor çalışmalarına “yaz okulu” kavramını ka-
zandırmıştır. Halil İnalcık (1916-2016) ve Henri Glassie 
(1941-) gibi hocaların verdiği derslerle başlayan Folklor 
Yaz Okulu, 2003 yılından sonra devam edemese de Türk 
folklorunun gelişimine pek çok yönden önemli katkılar 
sağlamıştır. Ben o dönemde Hacettepe Üniversitesi Türk 

Halk edebiyatı, halk bilimi ve daha geniş 
çerçevede halk kültürü alanında pek 
çok konuya el atmış ve dönemin önemli 
kuramlarına Türk folklor metinlerinden 
hareketle yeni yorumlar getirmiştir.
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Halk Bilimi Anabilim Dalı Başkanı idim ve kendisiyle aç-
mak istediği yaz okulu konusunda sürekli yazışıyorduk. 
Öğrencilerimi ve meslektaşlarımı teşvikim ve benim de 
kursiyer olarak katılımımla bu ilk folklor yaz okulu ho-
ca-öğrenci katılan herkes için oldukça heyecanlı ve verim-
li geçmiştir. İlhan Hocanın isteği ve heyecanı ne yazık ki 
bu okulun uzun süre açık kalmasına yetmese de bu okula 
katılanlar ondan ve davet ettiği hocalardan yeni bakış açı-
ları öğrendiler, yeni ufuklar kazandılar. Bana göre İlhan 
Başgöz’ün Türk folkloruna ve folklorcularına en önemli 
hizmetlerinden biri bu yaz okuludur. İlhan Hocanın bu 
sürecin başlamasıyla ABD’de yapılan pek çok folklor ya-
yınını Türkiye’ye getirdiğini veya kargo ile tarafıma veya 
diğer meslektaşlarıma gönderdiğini, bunların bazılarının 
Türkçeye çevrilip basılmasıyla da halk biliminin ilerleme-
sine katkı sağlamaya devam ettiğini belirtmeliyim. Bilime 
katkı sağlayan bütün bu yönleri ve İlhan Hocanın hatırası 
dikkate alınarak bu binanın “İlhan Başgöz Folklor Okulu” 
olarak “yaz okulu” ve “kış okulu” şeklinde hizmete açık 
tutulması, bilim dünyasının ve yerel ve merkezi yönetim-
lerin ödevlerinden biri olmalıdır.  

İlhan Başgöz, ABD’nin çeşitli üniversitelerinde 1960 yı-
lında bursiyer olarak başlayan ve öğretim üyesi olarak 
1997 yılına kadar devam eden 74 yaşın ve 37 yılın ardın-
dan Indiana Üniversitesi Folklor ve Avrasya Çalışmala-
rı Bölümü’nden emekli olmuş ve “emeritus” unvanıyla 
onurlandırılmıştır. Emekli olduktan sonra Türkiye’de 
1998-2001 yıllarında Bilkent, 2002’den sonra ise önce Van 
Yüzüncü Yıl, daha sonra Orta Doğu Teknik üniversite-
sinde dersler vererek öğrenci yetiştirmeye, bilime hizmet 
etmeye devam etmiştir. Son yıllarda Güre’de Folklor Yaz 
Okulu’nu açamama ve öğrencilerle buluşamama üzüntü-
sünü telefon görüşmelerimizde ve yazışmalarımızda ifa-
de ediyordu. Türk halk bilimi hoca ve öğrencileriyle son 
bilimsel buluşması, 2020 yılında UNESCO Türkiye Millî 
Komisyonu ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi işbir-
liğinde küresel salgın şartlarında sanal ortamda gerçek-
leştirilen “Somut Olmayan Kültürel Miras Yaz Okulu”nda 
video-konferans yöntemiyle verdiği ders oldu. Şimdi hü-
zünle andığımız bu son buluşmada da her zamanki gibi 
meslektaşlarını ve öğrencileri bilimin evrensel ilkeleri 
doğrultusunda Türk halk bilimini çalışmaya motive etme 
gayreti taşıyordu. 

İlhan Başgöz, Millî Folklor dergisinin “Prof. Dr. M. İlhan 
Başgöz Armağanı” adlı Özel Sayısında yayımlanmak üze-
re, 2010 yılında kendisiyle Bilkent Üniversitesinden öğ-

rencisi Evrim Ölçer Özünel tarafından yapılan söyleşide 
Yahya Kemal’in, çok sevdiğini söylediği şu dörtlüğünü 
paylaşmıştır: 

Bir merhaleden güneşle derya görünür, 
Bir merhaleden her iki dünya görünür.  
Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer, 
Geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür. 

Aynı söyleşide, bu dörtlükte sözü edilen rüyaya henüz 
dalmadığını ancak son merhalede olmanın ince sızısını 
yaşadığını ifade etmiştir. 2010 yılındaki bu ince sızı, 2021 
yılında “çiçekler açarken” bahar kokuları arasında özlemi-
ni duyduğu vatan toprağında uzun bir rüyaya dönüşmüş-
tür. Ruhu şad; mekânı cennet olsun.
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TÜBA BAŞKANI PROF. DR. M
UZAFFER ŞEKER'E ZİYARETLER

1 8  Ş u b a t  2 0 2 1

Selçuk Üniversitesi Rektörü  
Prof. Dr. Metin Aksoy'un  

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'i ziyareti

1 6  Ş u b a t  2 0 2 1

Türk Dil Kurumu Başkanı  
Prof. Gürer Gülsevin'in   

TÜBA Başkanı Prof. Muzaffer Şeker'i ziyareti 

2 4  Ş u b a t  2 0 2 1

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı  
Prof. Dr. Darkhan Kydyrali'nin 

TÜBA 'yı yeni adresinde ziyareti
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Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü  
Prof. Hasan Erbay’ın  

TÜBA Başkanı Prof. Muzaffer Şeker'i ziyareti
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Türkiye’nin arkeolojik ve tarihsel değerlerinin gün ışığına çıkarılması 
konusunda önemli bir işlevi yerine getiren TÜBA-AR’ın 27. sayısı 
okurlarıyla buluştu. 

TÜBA-AR'ın tüm sayılarına ulaşmak için: http://tubaar.tuba.gov.tr 

Satın almak için: https://satis.tuba.gov.tr

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

ARKEOLOJİ DERGİSİ

27. SAYI
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

 KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

22. SAYI

TÜBA-KED’in 22. sayısında somut kültürel mirastan somut olmayan 
kültürel mirasa, arkeolojik mirastan mimari ve kentsel mirasa, 
obje ve buluntu ölçeğinden kentsel ölçeğe kadar, Türkiye’nin 
farklı bölgelerinden, farklı nitelik ve ölçekteki kültürel mirasa ilişkin 
makaleler yer alıyor.

TÜBA-KED'in tüm sayılarına ulaşmak için: http://tubaked.tuba.gov.tr 

Satın almak için: https://satis.tuba.gov.tr
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TÜBA Şeref Üyesi Dr. Mehmet Genç Vefat Etti

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin Balcı’nın 
“Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları”

TÜBA Üyesi Prof. M. İlhan Başgöz Vefat Etti

İktisat Tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan tarihçi 
Dr. Mehmet Genç, tedavi gördüğü İstanbul’da 18 Mart 
2021 tarihinde yaşama veda etti.

2019 yılında gerçekleştirilen TÜBA 56. Genel Kurulun-
da yapılan oylama sonucunda TÜBA Üyesi de seçilen 
87 yaşındaki Mehmet Genç bir süredir tedavi gördüğü 
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi'nde hayatını kaybetti. Cenaze namazının ardından 
Genç'in naaşı Fatih Camisi Haziresi'ne defnedildi.

Mehmet Genç'in kızı Elif Süreyya Genç, "Babam bütün 
ömrünü ilme, tarih bilimine adadı. Bütün çalışmalarını 
bu uğurda yaptı. Yeri doldurulamayacak bir alim oldu-
ğuna inanıyorum. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Babasının hastalığının son günlerde ilerlediğini aktaran 
Genç, "Hocalarımız, hekimlerimiz çok uğraştılar. Allah 
onlardan da razı olsun. Maalesef kurtaramadık. Emr-i Hak 
geldi. Allah'ın takdiri bu kadarmış." ifadesini kullandı.

Mehmet Genç'in kızı Zeynep Genç Sarı ise "Hepimizin 
başı sağ olsun. Babam çok büyük bir ilim adamıydı. Baba 

olarak zaten mükemmel bir babaydı ama aynı zamanda 
onun asıl özelliği çok büyük bir ilim adamı, Türk İslam 
medeniyetine, Osmanlı tarihine çok büyük katkıları ol-
muş çok müthiş bir alim olmasıydı, bir dehaydı. Onun 
yeri hiçbir zaman doldurulamaz. Başımız sağ olsun, ülke 
çok büyük bir değerini kaybetti. Öğrencilerinin onun 
gösterdiği yoldan gidip, onun çalışmalarını taçlandırıp 
daha da ilerleteceklerine inanıyorum. Allah böyle takdir 
etti. Keşke daha uzun yaşasaydı, daha çok şeyler payla-
şabilseydi, öğretebilseydi." değerlendirmesinde bulundu.

Akademi Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin Balcı’nın son olarak 
2012 yılında 3. baskısı gerçekleştirilen  “Organik Kimya 
Reaksiyon Mekanizmaları” adlı eserinin genişletilmiş çalış-
ması önümüzdeki aylarda TÜBA tarafından yayımlanacak. 

Kırk yılı aşkın akademik kariyeri boyunca lisans ve yüksek 
lisans düzeyinde organik kimya reaksiyon mekanizmaları 
üzerine dersler veren Prof. Balcı’nın eseri toplam Temel 

Kavramlardan Katılma Reaksiyonları’na Aromatiklik’ten 
Karbon-Karbon (C-C) Kenetlenme Reaksiyonları’na 
toplam 11 bölümden oluşuyor. Eserin ilk baskısının 2008 
yılında yapıldığını söyleyen Prof. Balcı, kitabın Reaction 
Mechanism in Organic Chemistry başlığı altında John 
Wiley-VCH tarafından yayına hazırlandığı ayrıca farklı 
dillerde de okura ulaşması için çalışmaların devam ettiği-
nin bilgisini de verdi.

TÜBA Şeref Üyesi, dünyaca ünlü halk bilimci Prof. Dr. 
Mehmet İlhan Başgöz, 13 Nisan 2021 tarihinde Anka-
ra’da vefat etti.

4 Ocak tarihinde kendi isteği üzerine Amerika’dan Tür-
kiye’ye ambulans uçakla getirilen 100 yaşındaki bilim in-
sanı Prof. Başgöz, bir süredir tedavi gördüğü Şehir Hasta-
nesi’nde hayatını kaybetti.
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TÜBA Asosye Üyesi
Prof. Akgün’ün WoS Başarısı

TÜBA Asosye Üyesi 
Doç. Keleş "En Etkili İsimler Listesi"nde

TÜBA Genç Akademi Üyesi Doç. Tekkeşin 
IAOP'nin ilk Dijital İletişim Sorumlusu Seçildi

Akademi Asosye Üyesi Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, ulus-
lararası "Journal of Strategy and Management" dergisin-
de yayımlanan, Web of Science'da taranan yayın sayısına 
göre listede 19. sırada yer aldı.

Akademi Asosye Üyesi Doç. Ali Keleş, International En-
dodontic Journal'da yayımlanan "mikro bilgisayarlı to-
mografi kullanılarak yürütülen tüm endodonti çalışma-
larını" inceleyen makalede, alanının etkili bilim insanları 
arasında yer aldı.

Uluslararası Oral ve Maksillofasiyal Patoloji Birliği'nde 
(International Association of Oral and Maxillofacial Pat-
hologists-IAOP) iki dönem Avrupa Temsilciliği görevini 
yürüten 2019 TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi Doç. Dr. Mer-
va Soluk Tekkeşin, Yönetim Kurulu’nun oy birliğiyle IA-
OP'nin ilk Dijital İletişim Sorumlusu seçildi.
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KÜRESEL SALGININ ANATOMISI
INSAN ve TOPLUMUN GELECEĞI

TÜBA tarafından yayımlanan, salgının hayatın her alanındaki 
etkisine ışık tutan, 1.000 sayfayı aşkın Küresel Salgının 
Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği; TÜBA üyeleri dahil 
çok sayıda bilim insanının çalışmalarıyla hazırlandı. 

Kapsamının genişliği ve yer verilen detaylar, öngörüler, 
analizler dolayısıyla bir ilk olma özelliği taşıyan Küresel 
Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği'nde; 
sağlıktan eğitime, bilişim teknolojilerinden siyaset bilimine, 
ekonomiden uluslararası ilişkilere, ticaretten felsefeye, 
yapay zekâ çalışmalarından sosyolojik tahlillere, çevre 
ve tarımdan uzay ve kutup çalışmalarına kadar geniş 
yelpazede salgın sonrası dönem için öngörüler yer alıyor.

Küresel Salgının Anatomisi İnsan ve Toplumun Geleceği 
için: www.tuba.gov.tr>Yayınlar>Süresiz Yayınlar>Bilim ve Düşün

REFLECTIONS ON THE PANDEMIC
in the Future of the World

Reflections on the Pandemic in the Future of the World, 
pandeminin dünyaya etkilerini tüm detaylarıyla gözler 
önüne seriyor.

İçeriği ile salgını en geniş kapsamda ele alan eserlerin 
başında gelen “Reflections on the Pandemic in the 
Future of the World” başlıklı İngilizce kitapta pandeminin 
yansımaları çok boyutlu olarak ele alınıyor. Çalışmadaki 
bölümlerde postpandemik dönemde yaşanması beklenen 
dönüşümler ile ilgili öngörüler yer alıyor.

Reflections on the Pandemic in the Future of the World için: 
www.tuba.gov.tr>Yayınlar>Süresiz Yayınlar>Bilim ve Düşün
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TÜBA Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü
TÜBA Mühendislik Bilimleri Terimleri Sözlüğü
TÜBA Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü
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DOĞUDAN YÜKSELEN BİLİM
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin Balcı'nın otobiyografisi; yüksek öğrenim için 
17 yaşında memleketi Erzurum'dan ayrılarak 17 yıl Almanya ve Amerika Birleşik 
Devletleri'nde yaşadıktan sonra ülkesinin içinde bulunduğu çok zor koşulları 
bilmesine rağmen ülkesine hizmet etmek üzere 1980 yılında kendi arzusuyla 
yurda dönen ve Atatürk Üniversitesi'nde göreve başlayan bir bilim insanının 
gerek yurt dışında gerek yurt içinde bilim uğruna vermiş olduğu mücadelenin bir 
özetini içeriyor. Ülkesinde yaşadığı zorluklar ve engeller karşısında pes etmeyerek 
ayakta duran ve doğuda mükemmel bir araştırma altyapısı oluşturduktan sonra 
etrafında çok değerli bilim insanları yetiştiren Metin Balcı'nın serüveni, özellikle 
genç bilim insanlarına ışık tutacak.

Doğudan Yükselen Bilim için: https://satis.tuba.gov.tr
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve İLETİŞİM
BİREY ve TOPLUM GÜVENLİĞİ

“Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği” adlı çalışma; 
TÜBA-Bilişim Teknolojileri ve İletişim Çalışma Grubu öncülüğünde Boğaziçi 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Bilişim Teknolojisi ve İletişim: İnternet ve 
Toplumsal Etkileri” başlıklı çalıştayın ardından hazırlanan çok sayıda bilim insanı 
ve alanında uzman isimlerin kaleme aldığı tespit, öngörü ve analizlerinden 
oluşuyor.  TÜBA’nın “bilimsel konular ve bilimsel önceliklerin saptanması 
amacıyla incelemelerde bulunmak ve danışmanlık yapma” görevi kapsamında 
yayımlanan eser, bilişim teknolojilerindeki değişim ve dönüşümün bilim insanları 
tarafından kapsamlı ve multidisipliner bakış açısıyla ele alıyor.

"Bilişim Teknolojileri ve İletişim Birey ve Toplum Güvenliği" için: https://www.tuba.gov.tr
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IKLIM DEĞIŞIMI VE HALK SAĞLIĞI RAPORU / 
THE REPORT on CLIMATE CHANGE and PUBLIC HEALTH in TURKEY

Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği’nin (AASSA) talebi üzerine, Asya 
Bölgesindeki ülkelerde iklim değişiminin sağlık etkilerini ele almak üzere hazırlanacak 
rapora katkı sağlamak üzere, Türkiye’deki iklim değişiminin sağlık etkilerini ele alıyor. 
Rapor kapsamında; birinci bölümde giriş bilgileri, ikinci bölümde Türkiye ölçeğinde iklim 
değişiminin mevcut durumu, ileriye yönelik projeksiyonlar ve sağlıkta mevcut durum ve 
sağlık altyapısı, üçüncü bölümde iklim değişiminin sağlık etkileri, dördüncü bölümde iklim 
değişimi ve sağlık üzerinde yapılmış uyum ve etki azaltma çalışmaları ve beşinci bölümde 
sonuç ve öneriler sunuluyor.

Raporun tamamına ulaşmak için:  www.tuba.gov.tr>Yayınlar>Süresiz Yayınlar>Raporlar



TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
son olarak "Resâilü Ziyaeddin İbnü'l-Esîr, İbn Sînâ ve Fârâbî'nin Poetikaları, Evzahu'l-

Mesâlik ilâ Ma‘rifeti'l-Büldân ve'l-Memâlik, Nizâmü'l-Edviye ve Manzum Fütüvvetnâme" 
adlı eserler yayımlandı.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ

Türk İslam Bilim Kültür 
Mirası Dizisi için:

https://satis.tuba.gov.tr

TÜBA Yayınları için:
https://satis.tuba.gov.tr

Avusturyalı ünlü Türkolog TÜBA Şeref Üyesi Prof. Andreas Tietze’nin  
65 yıllık çalışmasının ürünü “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi 

Lugati”nin A-B, C-E, F- J, K-L, M-N, O-R, S-Ş, T-V ile Y-Z harflerini 
içeren dokuz cildi ve dizinden oluşan onuncu cildinin TÜBA tarafından 

yayımlanmasıyla projenin ilk bölümü tamamlandı. 

TARİHÎ VE ETİMOLOJİK  TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATİ
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TÜBA ASLİ ÜYESİ 
PROF. DR. İZZET ÖZTÜRK
İLE RÖPORTAJ

AASSA&PAS “PANDEMIC
PREPAREDNESS: SCIENCE & 
COUNTERMEASURES” ÇALIŞTAYI

TÜBA-ÖDÜLLERİ İÇİN 
BAŞVURU SÜRESİ 
UZATILDI

TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
"Levâmi'u'n-nûr fî zulmeti Atlas Minor, Mantığa Başlangıç Risâleler, Vâkıât-ı Rûzmerre I-IV 

ve Târîh-i Ungurus, Hümâyûn-nâme, Fenn-i Terbiye, Üsûlûcyâ: Aristoteles'in Teolojisi, 
Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi ve Bazı Filolojik Notlar, 

es-Sahâifü’l-İlâhiyye, Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk, Ferîdüddîn 
Attâr'ın Tezkeretü'l-Evliyâ'sının Eski Anadolu Türkçesi Tercümesi ve Ferec Ba’d  

eş-Şidde” başlıklı eserler yayımlandı.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ

ALLEA 2021 GENEL KURUL TOPLANTISIALLEA 2021 GENEL KURUL TOPLANTISI




