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Предисловие 

 

Система подготовки студентов магистратуры МГИМО, 

обучающихся по направлениям «Зарубежное регионоведение»  

и «Международные отношения» и изучающих турецкий язык как 

иностранный, предполагает профессиональное овладение как вопросами 

общей системы международных отношений, так и широким комплексом 

актуальных региональных проблем. В связи c этим основная цель 

настоящего учебника заключается в том, чтобы выделить, а также 

корректно систематизировать актуальный тематический блок вопросов 

общей сферы системы международных отношений и аспектов 

региональной проблематики. Это стало возможным путем логического 

соотнесения данных вопросов с внешне- и внутриполитической 

деятельностью России и Турции, а также с многовекторной системой 

двусторонних отношений обеих стран. 

Третья часть учебника состоит из двух разделов, первый  

из которых посвящен крайне актуальной теме — вопросам борьбы  

с международным терроризмом. Данный вопрос является настолько 

ёмким и глобальным, что несет в себе целую парадигму более частных, 

но не менее важных содержательных составляющих. Второй раздел, 

являясь в значительной степени продолжением первого, содержит 

актуальные учебные материалы по таким вопросам, как атомная 

энергетика и ядерное оружие, а также глобализация и её последствия  

в современном мире. 

Тематический корпус учебника включает аутентичные материалы 

и дополняется широким спектром периферийных тем, главным образом 

расширяющих кругозор обучающихся, необходимый для формирования 

профессиональных компетенций: понятие терроризма; причины, цели  

и виды терроризма; вероятные последствия терроризма; белая, серая, 

чёрная пропаганда и терроризм; виды террористических атак; 

международная договорная база по вопросу борьбы с терроризмом и его 

проявлениями; вопросы демократии и терроризм; проблемы 

национальной безопасности и терроризм; стратегии борьбы  

с терроризмом; терроризм и ислам; радикализация и радикальные 

идеологии; гибридные режимы; структурный расизм; эхо-камера; режим 

черноморских проливов; плюралистическая демократия; политика 

дискриминации; цивилизационный код; психологическая война; 

сепаратистские организации; атомная энергия; ядерное оружие; 

международная договорная база по вопросам ядерного оружия; атомная 

электростанция; строительство атомной электростанции Аккую  

в Турции; МАГАТЭ; контроль за вооружениями и вопросы разоружения; 

поражающие факторы ядерного взрыва; баллистическое оружие; ядерная 
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триада; ядерный щит; гонка ядерных вооружений; ядерное сдерживание; 

гарантированное взаимное уничтожение; теория ответного удара; 

тактическое ядерное оружие; стратегическое наступательное 

вооружение; глобализация и её виды; глобализация международных 

отношений; Россия в условиях глобализации; глобальная конкуренция; 

однополярная глобализация. 

Отдельное внимание уделено лексическому корпусу учебника —  

по каждому материалу составляется актуальный словник в целях 

формирования и развития системы закономерных соответствий, которые, 

во-первых, являются важным компонентом общественно-политического 

дискурса, и, во-вторых, представляют собой необходимую основу для 

принятия корректного переводческого решения. 

Все материалы учебника максимально полно снабжены 

видеороликами, представленными в мультимедийном приложении, для 

углубленного самостоятельного изучения лингвострановедческого 

материала. Видеоролики можно также использовать и в ходе аудиторной 

работы в целях развития навыков устной и письменной речи языка 

профессии, а также переводческих навыков и умений. 

Уроки снабжены необходимыми речевыми комментариями, 

ориентированными на отработку соответствующих компонентов 

политического дискурса турецкого языка, а также на формирование 

необходимых параллелей с регулярными способами выражения 

стереотипного содержания в рамках политического дискурса русского языка. 
Являясь составной частью дидактического обеспечения аспектов 

«Язык профессии» и «Политперевод», учебник вносит свой вклад  
в реализацию задачи по формированию и развитию речевой 
компетентности в пределах специальных тем профессионального 
характера. Эта задача сформулирована в рабочей программе дисциплины 
«Иностранный язык (турецкий)» (направление подготовки 41.04.05 
«Международные отношения»), а также в рабочей программе 
дисциплины «Иностранный язык региона специализации (турецкий)» 
(направление подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение»), 
подготовленных в соответствии с Образовательным стандартом высшего 
образования МГИМО МИД России.  

Материалы учебника прошли успешную апробацию в ходе 
практических занятий по турецкому языку в группах магистратуры 
МГИМО и показали свою эффективность. 

В соответствии со ст. 1274 Гражданского кодекса Российской 
Федерации авторы данного учебника использовали в своей работе  
с обязательным указанием имени автора, произведение которого 
цитируется, и источника заимствования правомерно обнародованные 
произведения и отрывки из них в качестве иллюстраций в объеме, 
оправданном поставленной целью. 
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Bölüm 1. Yaşadığımız dünyanın tehditleri — 1 

Ders 1(9) 

Terörizm ile mücadele 

1.1. Terörizm’in Tanımı 

Terörizmin toplum düzenini bozan ve masum kişilerin zarar görmesine 

yol açan bir suç olması, dünya çapında tartışmasız olarak kabul görmesine 

rağmen tanımı konusunda bir fikir birliğine varılabilmiş değildir. Bu 

tanımsızlık, terörizmle evrensel boyutta mücadele edilmesi önündeki en büyük 

engeldir. 

Terörizmi tanımlamak sadece teorik bir çalışmanın konusu olarak değil, 

operasyonel ihtiyaçların karşılanması maksadıyla da yapılmalıdır. Terörizm 

artık yerel bir sorun olmaktan çıkarak uluslar arası bir karakter kazanmıştır. 

Terörist örgütler, bir çok ülkede eylem yapmakta, saldırılarına değişik 

ülkelerin vatandaşları hedef olmakta, terör örgütlerinin ofisleri, karargahları 

veya eğitim kampları değişik ülkelerde faaliyet göstermekte, terör örgütleri 

değişik ülkelerden dolaylı veya dolaysız yardım almakta, militanları değişik 

etnik gruplardan gelmektedir. 

Terörizm, uluslararası bir olgudur ve terörle mücadele uluslar arası 

ölçekte yapılmalıdır. Bu nedenle, uluslar arası bir mücadele stratejisi 

geliştirmek için terörizmin tanımlanmasına ihtiyaç vardır. Terörizmin 

tanımının uygun bir şekilde yapılamaması nedeniyle, terörizmle mücadele için 

gerekli uluslar arası anlaşmaların hazırlanması ve uygulanması da imkansız 

olmaktadır. Bunun yanında terörü destekleyen ülkelere karşı da etkin 

tedbirlerin alınmasını engellemektedir. 

Terörizmin, terörden zarar görenler ve onunla mücadele edenler, konu 

ile ilgili araştırmalar yapan sosyal bilimciler, yazarlar, akademisyenler ve 

gazeteciler tarafından yapılan yüzden fazla tanımı mevcuttur. 

Bir kısım bilim adamlarına göre terörizm; politik, kriminal ve kendine 

has sebeplerle gizli veya yarı gizli bireyler, gruplar veya resmi devlet organları 

tarafından toplumda korku uyandıran ve genellikle dolaylı hedeflere yönelik 

şiddet eylemleridir. Şiddetin yöneltildiği hedefler rastgele seçilir veya hedef 

toplumdan temsilci hedef olarak seçilir. 

Bazı sosyal bilimciler ise; terörizmin standart bir tanımının 

yapılmasından ziyade, bir eylemin terörizm olup olmadığına karar vermek için 

eylem şekillerinin, hedeflerinin ve başarı şansının analiz edilmesi gerektiğini 

savunmaktadırlar. Bu yaklaşımla, askeri yöntemlerin kullanılmadığı veya sivil 

hedeflere yönelik olan eylemlerin terörizm olarak algılanması gerekmektedir.   

Diğer bir tartışma konusu ise, eylemcilerin “gerilla” olup olmadığı, 

başka bir ifade ile, eylemlerin terör mü, yoksa “haksız şekilde özgürlükleri 

elinden alınan bir halkın yararına yürütülen bir “gerilla savaşı” mı olduğuna 

nasıl karar verileceğidir. Genellikle, halkın açıkça şikayet ettiği konuları 

https://asimetriksavaslar.wordpress.com/2011/03/30/terorizmin-tanimi/
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istismar eden, sivil hedeflerden ziyade hükümetin veya işgalci bir devletin 

askeri hedeflerine yönelik eylemler gerçekleştiren, etnik veya sosyal bir 

kesimin yararına savaştığı kabul edilen, askeri ve/veya yarı askeri taktik ve 

teknikler kullanan grupların “gerilla” kabul edilmesi, dolayısıyla bu grupların 

“Savaş Hukuku” kurallarından istifade ettirilmesi görüşü mevcuttur. 

Ancak, gerilla birliklerinin de karakterinde terörizm mevcuttur. Şöyle 

ki, gerilla birlikleri halk desteğine muhtaçtır ve bu desteğin sağlanması, 

ideolojisini kabul ettirmek, ajan ve işbirlikçileri tasfiye etmek, gizliliğini 

devam ettirmek ve lojistik destek sağlamak için gerekirse zor kullanmaktan 

kaçınmayacaktır. Sonuç olarak, gerilla birliğinin halk desteği azaldıkça, 

eylemlerindeki suç oranı arttıkça ve eylemlerini haklı kılan sosyal ve politik 

sebepler azaldıkça “terörist” sınıflandırılmasına daha çok dahil edilecektir. 

Terörün aşağıdaki gibi tanımını önermek mümkündür: terör; “tedhiş”, 

“dehşet salma”, “yıldırma” ve “korkutma” demektir. Terörist ise “tedhişçi”, 

terörü icra eden anlamındadır. “Terörizm, “tedhişi, siyasi fikrini yayma ve 

kabul ettirmede bir usûl olarak kullanma görüşü, tedhişçilik” veya “Devlet 

otoritesini ve düzenini yıkmak, değiştirmek, belli amaçları gerçekleştirmek 

için girişilen siyasal nitelikteki şiddet eylemlerinin tümü” olarak 

tanımlanmaktadır.  

Sonuç olarak diyebiliriz ki terörün birbirine yakın ve birbirini 

tamamlayan birçok tanımı yapılmıştır. Terörün uluslar arası kabul görmüş, 

genel bir tanımının olmamasının sebebi, farklı ülkelerin bu silahı, birbirine 

karşı kullanmış olmalarıdır. Dolayısıyla yükledikleri anlam da 

farklılaşmaktadır. Bir başka neden ise, terör ve terörle ilgili kavramların 

tanımının farklı bilim dallarına bağlı olarak, sosyolojik, siyasal, askeri, 

tarihsel, psikolojik, değer yargıları, insan hakları, kültürel, ideolojik, ceza 

hukuku açılarından ele alınıp yapılmasıdır. O nedenle de tanım, ülkeye ve 

bilim alanına göre değişmektedir.  

1.2. Terör ve Terörizmin Amaçları 
Terörün asıl amacı, “hedef kitleyi yıldırmak, yönlendirmek, yönetmek 

ve bunun için yapılacak eylemlerle dikkat çekmek suretiyle bir davayı ya da 
anlaşmazlığı yerel, bölgesel ya da küresel alanda sorun haline getirmek ve 
çözümünü sağlamaktır”. Terörün amaçlarını, aşağıdaki başlıklar halinde 
özetleyebiliriz: 

− Örgütün ismini duyurmak, 
− Toplumun, bölgenin ve küresel güçlerin ya da kamuoyunun dikkatini 

çekmek, 
− Kargaşa meydana getirmek, 
− İnsanları taraf olmaya zorlamak, fay hatları meydana getirmek ve var 

olan fay hatlarını derinleştirmek, toplumu sosyolojik olarak ayrıştırmak, 
− Toplumun/Siyasal İktidarın/Devletin direncini zayıflatmak, baş 

eğdirmek, 
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− Varsa, siyasal hedeflerine ulaşmak. 

Günümüzdeki terör örgütleri, bu amaçları elde etmek için psikolojik 

savaş, sosyolojik savaş, propaganda ve dehşet meydana getiren çok farklı 

şiddet eylemlerini metod olarak kullanmaktadır. Şiddet eylemleri, onlar için 

aynı zamanda “silahlı propaganda” vasıtasıdır.  

Eğer terörü metod olarak benimsemiş, hedef ülkede sadece kendi 

amaçlarını gerçekleştirmek için çalışan bağımsız bir örgüt söz konusu ise, 

terörün amaçları yukarıdakilerle sınırlıdır. Eğer bir terör örgütü, bölgesel ya da 

küresel güçlerin taşeronu ise, o takdirde bölgesel ya da küresel güçlerin, hedef 

ülkeden istediklerini alabilmeleri, terör eylemlerinin ana amacını belirler. 

Halihazırda neredeyse tüm örgütler, bölgesel ve küresel güçlerin birer 

taşeronu olarak çalışmakta ve onların stratejilerine hizmet etmektedir. O 

nedenle Türkiye’deki terör olayları, sadece terör örgütlerinin amaçları 

açısından değil; aynı zamanda da, Şer İttifakının stratejik ve taktik amaçları 

açısından, ele alınıp değerlendirilmeli. 

1 Nolu video parçası 

1.3. Türkiye’nin terörle mücadeleye yaklaşımı 

Türkiye’nin terörle mücadeleye yaklaşımı 3713 sayılı Terörle Mücadele 

Kanunu’na dayanmaktadır. 

Terör, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1’inci maddesinde 

aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, 

korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa’da 

belirtilen Cumhuriyet’in niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik 

düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 

bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, 

Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak 

ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya 

genel sağlığını bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından 

girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir. 

Tanımdan da anlaşıldığı üzere; Türk hukukunda terör, Türkiye aleyhine 

gerçekleştirilen eylemlerle sınırlı tutulmuş ve yabancı bir devlete veya uluslar 

arası bir örgüte karşı girişilecek eylemler terör tanımı kapsamında 

değerlendirilmemiştir. 

3713 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde yer alan Terör suçları aşağıda 

sıralanmıştır: Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, Askeri tesisleri 

tahrip etmek ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma yapmak, 

Anayasa’yı ihlal etmek, Yasama Organına karşı suç işlemek, Hükümete karşı 

suç işlemek, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan, Silahlı 

Örgüt, Örgüte silah sağlamak, Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma, 

Cumhurbaşkanına suikast. 
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3713 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde sayılan terör amacıyla işlenen 

suçlar ise şu şekilde sıralanabilir: göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, kasten 

öldürme, başkasını intihara teşvik, kasten yaralama, eziyet; bir başkasını 

kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına bir 

saldırı gerçekleştireceği şeklinde tehdit etme, şantaj, cebir; kişiyi 

özgürlüğünden yoksun bırakma, eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu 

kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin, 

siyasi hakların, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının 

engellenmesi, konut dokunulmazlığının, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, 

sendikal hakların engellenmesi, nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, mala 

zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, radyasyon yayma, 

atom enerjisiyle patlamaya neden olma, tehlikeli maddelerin izinsiz 

bulundurulması veya el değiştirmesi, içilecek sulara, her çeşit besine zehir 

katarak veya başka şekillerde bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye 

düşürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, para ve kıymetli 

damgaların üretiminde kullanılan alet ve malzemenin izinsiz üretimi, mühürde 

sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, halk arasında korku ve panik yaratmak 

amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu veya suçluyu övme, ulaşım 

araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, kıta sahanlığında veya münhasır 

ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali, bilişim sistemine girme, sistemi 

engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, görevi yaptırmamakta 

direnme, kaçmaya imkân sağlama, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, 

suç için anlaşma, askeri komutanlıkların gaspı, halkı askerlikten soğutma ve 

askerleri itaatsizliğe teşvik ve cumhurbaşkanına suikast dışındaki fiili 

saldırılar, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 

Kanunda tanımlanan suçlar (ateşli silah kaçakçılığı vb.), 6831 sayılı Orman 

Kanununda yer alan orman yangını çıkarmak, 4926 sayılı Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanununda yer alan hapis cezası gerektiren suçlar (teşekkül halinde 

kaçakçılık vb.), olağanüstü hal ilanına neden olan suçlar (şiddet olayları vb. 

nedenlerle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması), 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarının Korunması Kanununda yer alan kültür ve tabiat 

varlıklarının yurt dışına çıkarılması. 

Terörle Mücadele Kanunu’nun 8’inci maddesinde düzenlenen terörün 

finansmanı suçu aşağıdaki şekildedir: Her kim tümüyle veya kısmen terör 

suçlarının işlenmesinde kullanılacağını bilerek ve isteyerek fon sağlar veya 

toplarsa, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Fon, kullanılmamış olsa dahi, fail 

aynı şekilde cezalandırılır. 

Bu maddenin birinci fıkrasında geçen fon; para veya değeri para ile 

temsil edilebilen her türlü mal, hak, alacak, gelir ve menfaat ile bunların 

birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri ifade eder. 

Söz konusu maddede terörün finansmanı suçunu işleyenlerin örgüt üyesi 

olarak cezalandırılacağı belirtilmiş, anılan Kanunun 7’nci maddesinde de örgüt 
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üyelerinin Türk Ceza Kanunu’nun 314’üncü maddesi hükümlerine göre 

cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Türk Ceza Kanununun 314’üncü 

maddesinde ise örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası 

verileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla Türk hukukuna göre terörün finansmanı 

suçunun cezası 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır. 

Diğer taraftan, 3713 sayılı Kanunun 8/A maddesinde; anılan Kanun 

kapsamına giren suçların kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 

suretiyle işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı 

belirtilmiştir. Aynı Kanunun 8/B maddesinde ise; bu Kanun kapsamına giren 

suçların bir tüzel kişiliğin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, Türk Ceza 

Kanunu’nun 60’ıncı maddesine göre iznin iptali ve malvarlıklarının 

müsaderesi gibi yaptırımlara hükmolunacağı ifade edilmiştir. 

2-3 Nolu video parçaları 

Ödev 1. Yukarıda sunulmuş yazıyı okuyup sözleri ezberleyiniz: 

Sözlük 

toplum düzeni общественный строй, порядок 

tanımsızlık  отсутствие чёткого определения, 
понятия 

evrensel boyutta в мировом масштабе 

operasyonel (işlevsel) функциональный 

karakter (nitelik) характер, качество, свойство 

eylem шир.: действие, акция, акт 
terör eylemi (saldırısı) террористический акт 

dolaylı veya dolaysız yardım опосредованная или прямая помощь 

militan боевик; ополченец, борец 

sosyal bilimci социолог 

korku uyandırmak вызывать страх 
şiddet eylemi акт насилия 

Gerilla партизан 

tasfiye etmek ликвидировать, зачищать 

Tedhiş запугивание, устрашение 

dehşet salmak сеять ужас 
Yıldırma запугивание 

Korkutma устрашение 

Sindirme подавление 

değer yargıları оценка ценностей 

ceza hukuku уголовное право 

Kargaşa смута, беспорядки, волнения 
fay hatları линии разлома 

Ayrıştırmak разлагать на составные части 

baş eğdirmek подчинять, подавлять 
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Taşeron (суб)подрядчик; контрактник;  
зд.: пособник 

Şer İttifakı силы зла 

cebir,-bri насилие, сила, принуждение 

zaafa uğratmak ослаблять 

silahlı isyan вооружённый мятеж 
Suikast покушение 

göçmen kaçakçılığı незаконный ввоз мигрантов 

insan ticareti торговля людьми 

kasten öldürme умышленное убийство 

İntihar самоубийство 
Teşvik подстрекательство, поощрение 

kasten yaralama умышленное нанесение телесных 
повреждений 

Eziyet истязания 

bireyin vücut veya cinsel 
dokunulmazlığına saldırı 

покушение на телесную или половую 
неприкосновенность личности 

başkasını intihara teşvik склонение к суициду 

konut dokunulmazlığı неприкосновенность жилища 

yoksun bırakmak лишать 

Yağma грабёж, разбой 
nitelikli yağma разбой при отягчающих 

обстоятельствах 

uyuşturucu ve uyarıcı madde наркотические и психотропные 
вещества 

para ve kıymetli damgalar деньги и ценные платёжные 
документы 

Sahtecilik фальсификация 

suçu veya suçluyu övme апология (восхваление) 
преступления (преступника) 

bilişim sistemi ИТ-системы / IT-система 
(информационная система) 

devletin egemenlik alametlerini 
aşağılama 

надругательство над символами 
государственного суверенитета 

suç için anlaşma преступный сговор 

İtaatsizlik неповиновение 

teşekkül halinde kaçakçılık организованная контрабанда 

Fail действующее лицо; исполнитель 

hasıl olmak возникать, появляться 
nüfuzu kötüye kullanmak злоупотреблять авторитетом 

tüzel kişi юридическое лицо 

müsadere конфискация 

Haşhaşiler ассасины 
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maşa  орудие, инструмент 
mazur görmek (affetmek; 
bağışlamak)  

прощать 

direnç (mukavemet)  сопротивление 

odaklanmak (konsantre olmak)  сосредотачиваться 

toplumsal (sosyal) sınıf  социальный класс 
ayrılıkçı gruplar  сепаратистски настроенные 

группировки  

devlet destekli terörizm  терроризм с поддержкой государства 

devlet terörizmi  государственный терроризм 

yumuşak hedef  мягкая цель 
fidye  выкуп 

marjinal örgüt  маргинальная организация 

lanetlemek  проклинать  

eşkıya  бандитская группировка 

patlayıcı kemer  пояс смертника 
sofistike olmak  быть изощрённым 

metal detektörü  металлодетектор 

suçu teşkil eden şiddet eylemleri  противоправные насильственные 
действия 

vurgunculuk (ihtikârcılık, 
spekülasyon)  

спекуляция 

yıpratma savaşı  изматывающие боевые действия 

tutsak edilen  удерживаемый в плену 

rehin alınan  взятый в заложники 

gayrimeşru silahlı gruplar  незаконные вооруженные 
формирования 

anti terör faaliyetleri 
(operasyonları)  

контртеррористические мероприятия 

ideolojik endoktrinasyon  идеологическая обработка 
sabotaj eğitimi  диверсионная подготовка 

vergi kaçakçılığı  уклонение от уплаты налогов  

kayıtdışılık  теневая экономика  

ahlaki aşınma  нравственное разложение 

aile içi şiddet  домашнее насилие 
bilinç (şuur)  сознание, разум, рассудок; 

сознательность, самосознание 

bilinçaltı (şuuraltı)  подсознание, подсознательный 

hedef grup  целевая группа 

empoze etmek (dayatmak)  навязывать 
yalan  ложь, фейк 

iftira  клевета 

sahte delil  ложные доказательства 
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manipüle etmek (yönlendirmek)  манипулировать, направлять 
insanın aklından çok ruhuna ve 
manevi yönlerine hitap etmek  

взывать в большей степени не к 
разуму человека, а к его душе и его 
духовным составляющим 

insanları manevi ve duygusal 
yönden etki altına almak  

оказывать влияние на человека в 
моральном и эмоциональном плане 

Sahel  Сахéль (географический регион в 
Африке между Сахарой на севере и 
регионом Судан на юге, который 
включает в себя такие страны, как 
Сенегал, Мавритания, Мали, Алжир, 
Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Чад, 
Судан, Эритрея) 

kaçınılmazlık ilkesi  принцип неотвратимости 

silah kaçakçılığı  незаконный оборот оружия 

mühimmat  боеприпасы 

patlayıcı madde  взрывчатое вещество 

uyuşturucu ve psikotrop 
maddeler  

наркотические средства и 
психотропные вещества 

öncül  прекурсор 

biyolojik ajanlar  биологические вещества 

kimyasal reaktifler  химические реагенты 

terörizmin finansmanı  финансирование терроризма 
bilişim ve iletişim sistemleri  информационно-коммуникационные 

системы 

kritik altyapılar  критически важные объекты 
инфраструктуры и жизнеобеспечения 

kısa çalışma ödeneği  компенсационная выплата за 
неполный рабочий день 

israf  нерациональное расходование 

atıkların kaynağında ayrı 
toplanması  

раздельный сбор отходов 

atığın geri kazanımı (geri 
dönüşümü)  

переработка отходов 

borçlanma maliyeti  ссудный (долговой) процент 

bulgu  подтверждение; находка; симптом 
nas  догма 

kasıt ve ağır ihmal halleri  умысел и халатность с отягчающими 
обстоятельствами 

devamsızlık  прогул (работы) 

Ödev 2. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız: 
1. Terörizm yerel sorun mu olmakta yoksa uluslar arası mahiyeti mi 

taşımakta? 2. Terörizmin tanımının uygun bir şekilde yapılamamasının 
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sonuçları neler? 3. Terörizmin her hangi bir tanımı mevcut mu? 4. Terörizm 
ile şiddet eylemleri arasında bir bağlantı var mı? 5. Bir eylemin terörizm olup 
olmadığına karar vermek için ne gibi olguları göz önünde bulundurulmalı? 
6. “Gerilla savaşı” hakkında ne söyleyebilirsiniz? 7. “Tedhiş”, “dehşet salma”, 
“yıldırma” ve “korkutma” ne anlama gelir? 8. Terörün asıl amacı nedir? 
9. Terörün amaçlarını nasıl sıralayabiliriz? 10. Günümüzdeki terör örgütleri, 
bu amaçları elde etmek için ne tür metod kullanmaktadır? 11. “Silahlı 
propaganda” ne anlama gelir? 12. Hedef ülke nedir? 13. Taşeron kelimesinin 
gerçek ve mecaz anlalarını nasıl açıklayabilirsiniz? 14. “Şer İttifakı” deyimini 
açıklar mısınız? 15. Türkiye’deki terör olayları nasıl değerlendirilmektedir? 
16. Terör, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda nasıl tanımlanmıştır? 
17. Terörle Mücadele Kanunu’nda terör suçları ne şekilde sıralanmıştır? 
18. Terörle Mücadele Kanunu’nda terör amacıyla işlenen suçlar ne şekilde 
sıralanabilir? 19. Terörle Mücadele Kanunu’nda terörün finansmanı nasıl 
belirlenir? 20. Türk hukukuna göre terörün finansmanı suçunun cezası nedir? 
21. “Nüfuzu kötüye kullanmak” ifadesi ne anlama gelir? 

Ödev 3. Yazıyı özetleyerek anlatınız. 

Ödev 4. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Вести глобальную борьбу с терроризмом; тренировочные лагеря, 

лагеря подготовки; народ, незаконно лишённый свобод; акты насилия 
политического характера; определять основную цель терактов; 
профессиональные сообщества, имеющие статус общественных 
организаций; один из методов устрашения; нарушать общественный 
порядок; перестать быть локальной проблемой; проводить в между-
народном масштабе; государство-оккупант; в локальном, региональном 
или глобальном пространстве; ослабить государственную власть; 
преступление, связанное с финансированием террористической 
деятельности; нанесение вреда имуществу; принимать безоговорочно; 
быть объектом терактов; быть направленным против гражданских целей; 
подрывать государственную власть и государственный строй; пособник 
региональных или глобальных акторов; разрушать военные объекты; 
применяя принуждение и насилие. 

Ödev 5. Rusça karşılıkları veriniz: 
Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması; tehdit yöntemlerinden 

biri; halk arasında korku ve panik yaratmak; masum kişilerin zarar görmesine 
yol açmak; yerel sorun olmaktan çıkmak; değişik etnik gruplardan gelmek; 
haksız şekilde özgürlükleri elinden alınan halk; devlet otoritesini ve düzenini 
yıkmak; toplumu sosyolojik olarak ayrıştırmak; devletin genel sağlığını 
bozmak; terörün finansmanı suçu; Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek; 
tartışmasız olarak kabul görmek; eylem yapmak; uluslar arası mücadele 
stratejisi geliştirmek; işgalci devlet; kitleyi yönlendirmek; terör eylemlerinin 
ana amacını belirlemek; askeri tesisleri tahrip etmek; askeri komutanlıkların 
gaspı; malzemenin izinsiz üretimi. 
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Ödev 6. Aşağıdaki savları ya doğrulayıp kanıtlayınız, ya da yalanlayıp 

doğru ve gerekçeli cevap veriniz: 

1. Terör bağlamında artık iç ve dış ayrımı yapılamamakta; kara, hava ve 

deniz orduları gibi klasik ordu çeşitlerinin yanı sıra yeni ordu veya savaş 

yöntemleri bulunmaktadır. Yeni ordu çeşitlerinden biri olan siber ordu/dijital 

ordulardır. Siber orduların klasik ordu tiplerinden daha önemlidir, örneğin 

Pentagon’a bir siber saldırı yapılabilir ya da İran’ın nükleer tesislerine yönelik 

siber çökertme gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda terör de yeni ordular ya da 

araçlar kapsamında değerlendirilebilir. 

2. Terör, daha önceleri korku üreten ve dikkat çekmeye çalışan bir 

hareket tarzıyken, sonraları dikkat çekmekten çok taşeron olarak kullanılan bir 

yapıya dönüştü. 

3. Eskiden terör, daha çok ideolojik olarak anlaşılırdı. Sosyalizm, 

faşizm, kapitalizm ve son olarak İran’ın Şii yayılmacılığı politikası gibi 

örnekler sunulabilir. Bugün gelinen noktada dünyada yeni bir sistem arayışı 

var, örneğin küreselleşme, yeni dünya düzeni, tek kutupluluk gibi isimler 

kullanılır.  

4. Terörün yeni ideolojisi dini istismar etmektedir ve kullanılacak başka 

bir ideoloji kalmamıştır. Meselâ El Kaide, Taliban, DEAŞ hep dini istismar 

eden terör örgütleridir. 

5. Küresel terör tarihsel bir olgudur. Tarihte de Haşhaşiler ya da Roma-

Yahudiler mücadelesi gibi terör örnekleri vardır. Terör, modern dönemde 

emperyalizme karşı bir metod olarak yaygınlaştı, daha sonra bağımsızlık 

savaşlarında kullanıldı, Soğuk Savaş döneminde devletler terörü kullandı ve 

günümüzde yeni bir terör dalgası mevcuttur. 

6. Terör, bir mücadele metodunun adıdır. Terör, güçlü ile zayıfın 

mücadelesinde zayıfın kullandığı bir yöntemdir ve zayıfın güçlü ile 

mücadelesinde “düello” yerine “pusu” yöntemi tercih edilmektedir. Bu 

çerçevede zayıf, güçlüyü yenemeyeceğini bilmekte, güçlü de kendisini 

yenemeyeceğini anlayacağı bir platform oluşturmaya çalışmaktadır.  

Ödev 7. Terörizmin aşağıdaki tanımlarını değerlendirip yorumlayınız: 

1. Meydan Larousse’de terörizm; “ihtilalci grupların giriştiği şiddet 

eylemlerinin tümü, tedhişçilik, bir hükümet tarafından uygulanan şiddet 

rejimi” olarak tanımlanmaktadır.  

2. Encylopedia of Sciences’a göre terörizm; “önceden belirlenmiş 

amaçlarına ulaşmak için, sistematik olarak şiddete başvuran bir örgütlenmiş 

grup ya da partinin kullandığı yöntem” olarak ifade edilmektedir. 

3. İngiliz araştırmacı ve terör uzmanı Thackrah, terörizmi; “yeni bir 

siyasal sistemin kurulmasına destek sağlamak için, devrimci hareketlerde 

korku ve şiddetin sistematik bir şekilde kullanılmasıdır.” şeklinde tanımladı. 

4. İsrailli araştırmacı Natenyahu, terörizmin “kasıtlı ve sistematik bir 
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şekilde suçsuz insanları öldürme, sakat bırakma ve tehdit etmek suretiyle, 

siyasi hedeflere ulaşmak için korku salma” olduğunu ifade etmektedir. 

5. Mahir Kaynak’a göre “terörist; çok daha büyük bir organizasyonun 

küçük bir parçasıdır. Bir teröristin karşısındaki güçleri yenmesi hiçbir şekilde 

mümkün değildir. O bakımdan terörist, bilinen siyasi amaçlara ulaşmak için 

büyük güçlerin kullandığı küçük maşadır.” 

6. Terör uzmanı İhsan Bal’a göre “Terör, silahlı eylemler marifetiyle 

kendisini ve davasını duyurma; terörizm ise bu eylemleri savunan, stratejilerini 

anlatan, aktaran, geliştiren bir düşünce disiplini veya akımıdır. Teröristler yer 

altına girerler, gizlilik içerisinde çalışır, eylemlerini yaparlar ve sonuçta bu 

eylemlerinin amaçları doğrultusunda (Açıklama 1) propagandaya 

yönelirler. Terörizm ise bu aşamadan sonra devreye girer. Terör ve terörizm 

çoğunlukla karıştırılır, ancak birincinin stratejik eylem, ikinci kavramın ise 

stratejik söylem olduğunu belirtmek gerekir.” 

Ödev 8. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Сеять панику и страх среди населения; приводить к страданиям 

невинных людей; приобрести международный характер; разработать 

стратегию международной борьбы; нормы военного права; придать 

известность организации; нарушить общее благополучие государства; 

любое имущество, стоимость которого может иметь денежное 

выражение; незаконное производство материала; достичь единства 

взглядов; происходить из разных этнических групп; война, которая 

ведётся во благо народа; направлять, координировать деятельность масс; 

неделимая территориальная и национальная целостность государства; 

незаконное хранение опасных веществ; подвергать опасности 

существование республики; в масштабах всего мира, в глобальных 

масштабах; осуществлять теракт; применять военные методы; навязать 

свою идеологию; создавать социальное расслоение общества; деяние 

преступного характера; захват воинских частей; подделка печати. 

Ödev 9. Rusça karşılıkları veriniz:  

Dünya çapında; uluslar arası karakter kazanmak; uluslar arası ölçekte 

yapmak; halkın yararına yürütülen savaş; siyasal nitelikteki şiddet eylemleri; 

bölgesel ya da küresel güçlerin taşeronu; suç teşkil eden eylem; değeri para ile 

temsil edilebilen her türlü mal; mala zarar verme; terörizmle evrensel boyutta 

mücadele etmek; saldırılara hedef olmak; askeri yöntemlerin kullanmak; Savaş 

Hukuku kuralları; yerel, bölgesel ya da küresel alanda; devletin ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bütünlüğü; kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları; cebir ve şiddet kullanarak; mühürde sahtecilik; toplum düzenini 

bozmak; fikir birliğine varmak; eğitim kampları; sivil hedeflere yönelik olmak; 

ideolojisini kabul ettirmek; örgütün ismini duyurmak; devlet otoritesini zaafa 

uğratmak. 
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Ödev 10. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

Terörle mücadelede ülkeler Türkiye ile birlik içerisindedir 

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Fransa’daki terör saldırısına 

ilişkin, “Terör global bir beladır ve global iş birliği gerektirir.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve OECD Genel Sekreteri’nin katıldığı 

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki “OECD Türkiye Ekonomik 

İnceleme Raporu Tanıtımı” toplantısında, Fransa’daki terör saldırısında 

hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 

Fransa’daki terör eyleminin herkesi son derece üzdüğünü belirterek, 

“Fransa’nın acısını, gönlümüzde hissediyoruz. Fransa ile biriz, beraberiz.” 

diye konuştu. 

Terörün global bir bela olduğunu ve global iş birliği gerektirdiğini 

vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, şunları kaydetti: 

“Her zaman söyledik, teröristlerin, terörün milliyeti, mezhebi, nerede 

olduğu hiç önemli değildir. Terör terördür ‘ama’, ‘veya’ hiçbir şekilde mazur 

görülemez. Dün Fransa’daki terör eyleminde hayatını kaybedenlere rahmet, 

ailelerine de baş sağlığı diliyoruz. Terörle mücadelede bütün dünya ile Türkiye 

gönül birliği içerisindedir ve en güçlü bir şekilde de mücadele etmeye 

hazırdır.” 

Fransa’nın durumunu en iyi anlayacak ülke Türkiye 

OECD Genel Sekreteri de “Bu durumu anlayacak, Fransa’nın bu 

acılarını paylaşabilecek dünyada tek bir ülke var belki o da Türkiye.” 

ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin yakın geçmişte İstanbul, Ankara ve bazı başka şehirlerde 

terör saldırıları ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Genel Sekreter, Ankara’daki 

terör saldırısı sırasında kendi kızının da bir konferans nedeniyle Ankara’da 

bulunduğunu anlattı. Genel Sekreter, “Paris, Fransa ve Fransız halkı bu 

düşmanlardan daha güçlü, Türk halkı gibi.” değerlendirmesinde bulundu. 

İnsanların hayatının terör nedeniyle değiştiğine işaret eden Genel 

Sekreter, şöyle devam etti: 

“Ülkemiz, hükümetler, yetkililer özellikle de halk güçlüdür ve her 

zaman bu duruma karşı direnç gösterir. Bugün olduğu gibi çok zor durumlara 

karşı da güçlü duruşlarını sergilerler. Biz artık hep birlikte konsantre oluyoruz, 

hep birlikte odaklanıyoruz. Geleceği daha iyi nasıl inşa edebiliriz, hep birlikte 

düşünüyoruz. Bu, Türkiye açısından da bütün diğer üye ülkeler için de aynı 

şekilde, üye olmayan ülkeler de aynı şekilde gündemimizde. Çünkü daha iyi 

bir dünya inşa etmek istiyoruz. Bizim amacımız daha iyi politikalar, daha iyi 

yaşamlar inşa etmek.” 
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Ödev 11. Gerekçeli olarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız, 

değerlendirme yapınız:  

1. Terörizm ile evrensel boyutta mücadele edilmesi önündeki en büyük 

engel nedir ve bu engel nereden kaynaklanmaktadır?  

2. Terörizmin hangi tarafı, dünya çapında tartışmasız olarak kabul 

görmektedir ve neden? 

3. Terörizmin hangi boyutları bulunmaktadır ve bunların her birinin ne 

önemi var? 

4. Terörizm ile uluslar arası mücadele stratejisi geliştirmek için 

terörizmin tanımlanmasına ihtiyaç olmakla beraber ortak tanım konusunda 

görüş birliği söz konusu değil. Bunun ardında neler bulunmaktadır? 

5. Terörizmin tanımının uygun bir şekilde yapılamaması nedeniyle, 
terörizmle mücadele için gerekli uluslar arası anlaşmaların hazırlanması ve 
uygulanması da imkansız olmaktadır. Bunun yanında terörü destekleyen 
ülkelere karşı da etkin tedbirlerin alınmasını engellemektedir. — Uluslar arası 
anlaşmaların terörizmle mücadelede bir faydası var mı? Terörü destekleyen 
ülkeler arasında hangi ülkeler var ve bu ülkelerin terörizm bağlamında gerçek 
amaçları nelerdir? 

6. Hangi ülkeler terör sponsorları (terörizmin sponsorları) arasında 

sayılmaktadır? 

Ödev 12. Aşağıdaki savları değerlendiriniz: 
1. Şiddet eylemleri, terör örgüleri için aynı zamanda “silahlı 

propaganda” vasıtasıdır. 
2. Terörü metod olarak benimsemiş, hedef ülkede sadece kendi 

amaçlarını gerçekleştirmek için çalışan bağımsız bir örgüt söz konusu değil, 
her terör örgütü bölgesel ya da küresel güçlerin taşeronu olmaktadır.  

3. Uluslararası kamu hukuku (milletler hukuku)’nun bir parçası kabul 
edilen savaş hukukunun günümüzde ele aldığı konular arasında savaş ilanları, 
teslimiyetin kabulü ve savaş esirlerine muamele, ayrım ve orantılılık ile birlikte 
askeri gereklilik ve gereksiz yere acı çekilmesine neden olabilen bazı silahların 
yasaklanması bulunmakla beraber bütün bunların uygulanabilirliği yok 
denecek kadar azdır. 

4. Her savaşın sosyolojik sonuçları vardır fakat sosyolojik savaş 
doğrudan doğruya toplumsal yapıya yönelik plânlı, sistematik ve uzun vadeli 
bir saldırı şeklindedir. 

5. Eğer terörü metod olarak benimsemiş, hedef ülkede sadece kendi 
amaçlarını gerçekleştirmek için çalışan bağımsız bir örgüt söz konusu ise, 
terörün amaçları yukarıdakilerle sınırlıdır. Eğer bir terör örgütü, bölgesel ya da 
küresel güçlerin taşeronu ise, o takdirde bölgesel ya da küresel güçlerin, hedef 
ülkeden istediklerini alabilmeleri, terör eylemlerinin ana amacını belirler. 

6. Türk hukukunda terör, Türkiye aleyhine gerçekleştirilen eylemlerle 
sınırlı tutulmuş ve yabancı bir devlete veya uluslar arası bir örgüte karşı 
girişilecek eylemler terör tanımı kapsamında değerlendirilmemiştir. 
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4 Nolu video parçası 
Ödev 13. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 
Rusya Federasyonu Ulusal Anti-Terör Komitesi (NAK) 
15 Şubat 2006 yılında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın emriyle 

kurulan Ulusal Anti-Terör Komitesi (NAK), yurtiçi ve yurtdışı terör 
tehditlerinin önlenmesi, anti-terör faaliyetlerinin organize ve koordine 
edilmesi, yurtiçi ve yurtdışı terörle mücadele kapsamında istihbarat 
raporlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuş bir komitedir. Kurul, 
üyeleri, yapısı ve kuruluş amacı itibarıyla Rusya Federasyonu terörle mücadele 
faaliyetlerinde çok önemli bir yere sahiptir.  

Zira kurulun başkanlığını FSB Direktörü yürütmektedir. İçişleri Bakanı, 
FSB Direktör Yardımcısı, Rusya Federasyonu Hükümeti adına bir temsilci, 
Rusya Federasyonu Başkanlık İdaresi Başkanı, Rusya Federasyonu Federal 
Meclisi Federasyon Konseyi temsilcisi, Rusya Federasyonu Federal Meclisi 
Devlet Duma’sı temsilcisi, Rusya Federasyonu Sivil Savunma, Olağanüstü Hal 
ve Afet Yardım Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı komitenin 
üyelerini oluşturmaktadır.  

Üyelerin görevleri dikkate alındığında komite, terörle mücadele 
konusunda aktif rol alan bir üst organizasyon niteliğindedir. Komitenin 
inceleme ve değerlendirmeleri üzerine operasyon ve mücadele imkânlarının 
kullanılması adına karar verildiğinde, yine üyesi olan kolluk kuvveti 
liderlerinin imkân ve olanaklarına göre operasyon faaliyetleri daha hızlı ve 
başarı oranı daha yüksek sonuçlar vermektedir.  

Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı’nın NAK üyesi olduğu dikkate 
alındığında, komite hedef ve devlet çıkarları doğrultusunda (Açıklama 1) 
yurtdışı terörle mücadele faaliyetleri yine bu komitede kararlaştırılmaktadır.  

Terörizm, tüm büyük devletler için, ulusal güvenlik açısından bir iç 
sorun olmaktan çıkmış; uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, saldırılarının 
çoğunlukla yabancı uyruklu teröristler tarafından gerçekleştirildiği bir yapıya 
evrilmiştir. Terörle mücadelede, orduların ya da kolluk kuvvetlerinin tek 
başına çalışmalarının yeterli olmadığı ve tüm devlet dairelerinin ortaklaşa 
mücadele etmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca günümüz terör örgütlerinin 
siber güce sahip olduğu ve diğer elektronik imkânları usta bir istihbarat örgütü 
seviyesinde kullandığı düşünüldüğünde, alınan en ufak bir bilginin bile önem 
düzeyi dakikalar ile ölçülmektedir.  

Bu sebeple, günümüz şartlarında terörle mücadele kapsamında her 
bilginin hızlı ve doğru bir yöntemle analiz edilmesi gerekliliği hissedilerek 
2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan 
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı (KDGM) kurulmuştur.  

Müsteşarlığın amacı, “terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri 
geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu 
sağlamak” olarak ifade edilmiştir. Ancak müsteşarlık, kuruluş amacını, 
istenilen ve planlanan misyonunu gerçekleştirememiştir ve 9 Temmuz 2018’de 
kapatılmıştır.  

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/711880 



 
 

19 
 

Ödev 14. Dinleyerek Türkçeye tercüme ediniz:  
1. Несмотря на то, что терроризм в общепризнанном понимании  

в масштабах всего мира является преступлением, которое нарушает 
общественный порядок и приводит к страданиям невинных людей,  
не удалось достичь единого мнения относительно его определения.  

2. Неопределённость в понимании терроризма является самым 
большим препятствием в глобальной борьбе с ним. 

3. Терроризм перестал быть локальной проблемой и приобрёл 
международный характер. 

4. Террористические организации проводят теракты во многих 
странах. Целью их атак являются граждане разных стран. Офисы, штабы 
и тренировочные лагеря террористических организаций действуют  
в разных странах. Сами террористические организации получают 
прямую или опосредованную помощь из разных стран, а их боевики 
происходят из разных этнических групп. 

5. Терроризм является международным явлением, и борьба  
с терроризмом должна вестись в международном масштабе. Поэтому для 
формирования международной стратегии борьбы с терроризмом, 
существует потребность в определении того, что такое терроризм. 

6. Некоторые социологи считают необходимым именовать 
террористическими акты, в ходе которых не используются военные 
методы и которые направлены против гражданских целей. 

7. Целями терроризма являются: придать известность организации; 
привлечь внимание общества, региональных и глобальных игроков, 
общественного мнения; создать беспорядки; склонить людей на свою 
сторону; вбить клинья (создать линии водораздела) между людьми,  
а имеющиеся линии водораздела расширить; создать социальное 
расслоение общества; уменьшить сопротивляемость и подчинить себе 
общество, политическую власть, государство; достичь политических 
целей, если они имеются. 

8. В наши дни террористические организации для достижения своих 
целей используют методы психологической войны, социальных конфликтов, 
пропаганды, а также разнообразные акты насилия, сеящие страх. 

9. Акты насилия для террористов — это средство вооружённой 
пропаганды. 

Ödev 15. Rusçaya çeviriniz:  

Uluslararası Terörizm 

Değişik şekillerde tanımlanan terörizm, korku ve panik havası 
oluşturmak amacıyla bir veya birden fazla kişi tarafından zor ve şiddete 
başvurma eylemidir. Diğer bir tanım itibarıyla da terörizm, diğer birey ve 
gruplara karşı belli politik hedefler doğrultusunda (Açıklama 1) şiddet 
kullanarak veya şiddet kullanma tehdidinde bulunarak yıldırma ve korkutma 
eylemidir. Terörizmin amacı, devletlerin ve halkların rasyonel düşünmesini 
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engellemektir. Terörizm, halklar üzerinde korku salmayı amaçlar. İnsanlara 
sürekli olarak bir parkta, bir alışveriş merkezinde, bir tren istasyonunda, bir 
eğlence merkezinde ya da bir havaalanında saldırıya uğrayabilecekleri 
korkusunu yaşatır. 

Çoğu zaman yerel talepleri olan ve yerel düzeyde faaliyet gösteren terör 
örgütleri, zaman zaman uluslararası koruma imkânlarından yararlanarak 
eylemlerini uluslararası alana taşımaktadır. Terör örgütleri arasında para, 
lojistik destek, barınma, pasaport, haberleşme ve eylem konusunda 
yardımlaşmalar söz konusu olabilmektedir. 

Terörizm, bireysel ve devlet destekli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Ancak bu iki ana ayrımı da açmak gerekir. Çünkü bunlar, farklı amaç ve 
toplumsal temellere dayanan veya farklı koşulların ortaya çıkardığı grup ya da 
eylemler olabilir. Dolayısıyla bunlar içinde de yeni bir ayrıma gitmek gerekir. 
Bireysel terörizm, tek bir birey tarafından işlenen ve herhangi bir 
organizasyona sahip olmayan terör olabileceği gibi bir grup ya da 
organizasyona dayalı terör şeklinde de olabilir ki bu grup aynı zamanda terör 
örgütü olarak nitelenir. 

Terör örgütleri, belli bir toplumsal sınıfın taleplerini dile getirmek 
amacıyla olabileceği gibi bir etnik grubun talepleri adına da ortaya çıkmış 
olabilir. Bunların ortaya çıkışları, ya mevcut yönetimlerin 
karşılayamayacakları ölçülerde talepleri olmasından ya da mevcut koşulların 
demokratik araçlardan yararlanarak taleplerini dile getirmeye uygun 
olmamasından kaynaklanabilir. Bunlar arasından özellikle özerklik ya da 
bağımsızlık talepleri adına ortaya çıkan gruplara bazıları ayrılıkçı gruplar veya 
terör grupları derken, bazıları özgürlük savaşçıları ya da ulusal kurtuluş 
savaşçıları gibi adlar verebilmektedir. 

Diğer taraftan devlet destekli terörizm, devletin kendi istihbarat 
birimleri aracılığıyla yönettiği ve yönlendirdiği eylemler biçiminde olabileceği 
gibi bir başka terör örgütünün desteklenmesi şeklinde de ortaya çıkabilir. 
Bunların dışında bir başka devlet terörizmi de devletin doğrudan resmî 
araçlarıyla kendi halkı ya da bir başka halk üzerinde şiddet kullanmasıdır. Bu 
ikinci grupta yer alan terörizm çokça kullanılan bir yöntem olmakla beraber, 
devletin terörist olmayacağı ya da terörist tanımı dışında tutulması gerektiği 
tezinden hareketle karşı çıkılmakta ve bu nedenle genellikle tartışmaya açık bir 
kavram niteliğine bürünmektedir. 

Modern terörizmin temel özelliklerinden biri, oldukça sık ve sürekli hale 
gelmesidir. 1970’li yıllardan beri terör dolayısıyla binlerce insan hayatını 
kaybetmiştir. Terör, genellikle yumuşak hedeflere yönelmektedir. Yani iyi 
korunan hedeflerden ziyade istasyonlar, tesisler ve insanlar hedef 
seçilmektedir. Modern terörizmin bir diğer özelliği de, bu tür eylemlerin 
hazırlık ve uygulama aşamalarında yüksek miktarda para, silah ve patlayıcıya 
gerek duyulmaya başlamış olmasıdır. Olaylar, bunların terör örgütlerinin 
ellerinde bol miktarda olduğunu göstermiştir. 
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Modern terörizmin önemli bir özelliği, 1960’lar öncesinden farklı olarak 
yüksek bir örgütsel desteğe dayanmasıdır. Modern terörizmin medyanın 
sansasyonel haberleriyle etkisini artırma imkânına kavuşmuş olması da bir 
diğer önemli özelliğidir. Medya kuruluşları bilerek ya da bilmeyerek 
terörizmin temel amaçları arasında yer alan kendini duyurma, propaganda ve 
kitleler üzerinde korku salma amacına yardım etmektedir. 

Modern terörizmin diğer bir özelliği de devletler tarafından 
desteklenmeleridir. Bu destek para bakımından olduğu gibi diplomatik 
kolaylıklar sağlayarak, pasaport imkânlarıyla, uzmanlık yardımı, eğitim 
kampları sağlama, silah yardımı, patlayıcı temin etme ve eylemleri 
meşrulaştırıcı ideolojik destek sağlama gibi çok çeşitli şekillerde olmuştur ya 
da olmaktadır. Terörizmin hedefi olan ülke tarafından suçlu ve eşkıya olarak 
nitelenen bir terör örgütü, diğer bir devlet ya da devletler tarafından özgürlük 
için mücadele eden gruplar (freedom fighters) veya ulusal kurtuluş savaşçıları 
(fighters for national liberation) veyahut muhalif gruplar olarak 
tanımlanabilmektedir. 

Uluslararası toplum tarafından terörün her türlüsü kınanmakta ve 
lanetlenmektedir. Çünkü terörizm, ahlaki olmayan yöntemleri kullanmakta ve 
insanlığın standartlarını aşmaktadır. Ancak sadece bazı grupların değil, bazı 
devletlerin bile amaçlarına terörist yöntemlerle varmaya çalıştıkları da bir 
gerçektir. Devletlerin terörizmi bir araç olarak kullanmaları üç şekilde ortaya 
çıkmaktadır.  

Bunlar: 
 Devletin, doğrudan kendi halkı ya da bir başka halk üzerinde 

şiddet kullanması. 
 Devletin, doğrudan kendi istihbarat birimleri tarafından başka 

ülkelerde terörist faaliyetlerde bulunması. 
 Devletin, diğer terörist örgütlerle iş birliği yaparak ya da destek 

sağlayarak onlar aracılığıyla amaçlarını gerçekleştirmeye çalışması. 
Bu bağlamda terörizmin de devletler tarafından kullanılan diğer şiddet 

ve güç unsurları gibi bir tür savaş yöntemi olarak kabul edildiğini belirtmek 
gerekir. Burada asıl önemli fark rakibe hazırlık imkânı tanınmaması, kitleleri 
şok etmesi, rastgelelik içermesi ve çoğu zaman da masum ve silahsız insanların 
hedef seçilmesidir. Devlet terörizmini denetim altına almak kolay değildir. 
Çünkü korsan devletler denen terörizme başvuran zayıf devletler ya da bundan 
yararlanan büyük devletler, faaliyetlerini yine gizlilik içinde sürdürme 
eğilimindedirler. Bu konuda şimdiye kadar gösterilen çabaların bir işe 
yaramadığı görülmüştür. Sonuç almak için bu tür devletlerin bizzat 
kendilerinin terörizmi bırakmaya karar vermeleri gerekmektedir. 

Terörizmin amacı mevcut siyasal yapıyı, iktidar yapısını ve politikayı 
değiştirmekse bu amaçların pek gerçekleşmediği görülmektedir. Bu eylemlerin 
sonucunda çoğu zaman terörü düzenleyenlerin aleyhine olacak politikalar 
gündeme gelmektedir. Dolayısıyla teröristlerin nadiren başarılı oldukları 
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görülmektedir. Arkadaşlarını hapisten kurtarma, fidye karşılığı adam kaçırma, 
bir banka soyma veya bir uçak düşürme teröristler için taktik başarılar olarak 
görülürken; bir bölgenin bağımsızlığına ya da özerkliğine kavuşmasını veya 
hükümetin düşürülmesini sağlamak bir stratejik başarı olarak nitelenmekte 
fakat bu konuda amaca ulaşmak her zaman mümkün olmamaktadır. 

Terör örgütlerinin amaçları sadece adını duyurmak ve kamuoyunun 
dikkatini çekmek, yani propaganda olabilir. Bu tür eylemler özellikle iletişim 
araçları tarafından geniş kitlelere duyurulduğu için eylemi yapanlar amaçlarına 
ulaşmış sayılabilir. Terör örgütleri böylece eylemi gerçekleştirme nedenlerini 
duyurma ve kendi propagandalarını yapma imkânını elde etmiş olurlar. 

Terör eylemlerinin demokratik ülkelerde fazla başarılı olamadıkları 
görülmektedir. Konuşma, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün söz konusu 
olduğu ve siyasal katılımın eşit koşullarda herkese açık olduğu ülkelerde terör 
örgütleri halktan büyük bir destek görmemektedir. Bu tür ülkelerde terör 
örgütleri, kamuoyunun hükümetin yanında yer almasıyla marjinal bir örgüt 
olarak kalmaktadır. 

Her türlü eylemi göze almış insanları içinde barındıran terör örgütlerine 
karşı kesin bir mücadele ve etkili bir şekilde sonuç almanın zorluğu ya da 
imkânsızlığı ortadadır. Özellikle demokrasilerde ve açık toplumlarda 
insanların birçok özgürlükten yararlanmaları ve polis teşkilatının bir yığın 
kısıtlamaya tabi olması, terörizmi durdurmayı ulaşılamaz bir amaç haline 
getirmektedir. Yine de demokrasiler bu konuda bir avantaja sahiptir. Çünkü 
demokrasiler barışçıl değişime izin verir ve kamuoyu terörizm aleyhine 
girişimlerde hükümete destekte bulunur. 

Uluslararası birçok konuda iş birliği yapan devletlerin terörü önlemek 
için de daha fazla koordinasyon içinde olmaları gerekmektedir. Bu tür iş birliği 
girişimleri kesin bir çözüm olmamakla beraber yararlar sağlayabilir. Bu 
konuda geçmişten günümüze çalışmalar devam etmekle beraber bu bağlamda 
önemli bir sorun da kimin terörist olduğudur. Acaba bir devlet için terörist 
olan, diğerleri için özgürlük savaşçısı ya da ulusal kurtuluş savaşçısı olarak 
nitelenmeye devam edecek midir? Aşırılar kimler? Devletler, diğer devletler 
üzerinde bir politik baskı oluşturmak ya da politik amaçlarına ulaşmada bir 
pazarlık unsuru olarak kullanmak için terörizmi ve teröristleri desteklemeye 
devam edecek midir? 

5 Nolu video parçası 

Ödev 16. Terör çeşitleri piramidindeki her olası terör çeşidini, Piramidin 
sivri ucunda bulunan çeşitlerden başlayarak aşağıya doğru eleştirel olarak ve 
aşağıdaki yazılardan faydalanarak tek tek adım adım değerlendiriniz (aynı 
zamanda sonraki ödevlere geçerek ders kitabında ilerlemeye devam ediniz):  
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Terör çeşitleri piramidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/09/176-11.pdf 

 

Aşağıdaki yazıları sırayla inceleyiniz ve bunlar üzerindeki soruları 
yanıtlayınız, konuyu özetleyerek anlatınız: 

1.1. Politik Terör 

Piyasalar ABD yaptırımlarına kilitlenmiş... Ve AB Liderler 
Zirvesi’nden çıkacak yaptırım kararlarına... ABD tek taraflı bir dayatma 
stratejisiyle ülkeleri dize getirme alışkanlığını terk etmiyor... AB ise “Türkiye 
ile ilişkilerinin geliştirilmesinde stratejik çıkar” gerekçesiyle Fransa, 
Yunanistan ve G. Kıbrıs’ın yaptırım isteklerini Mart ayına kadar askıya aldı... 
Politik terörizmin zirvelerinde geziniyorlar... Bize tersine kürek çektiriyorlar... 
ABD ve AB’nin politik terör uygulamaları yüzünden yüreğimiz soğuyor... 

AB Liderler Zirvesi’nde alınan kararlara göre deniliyor ki: 
- Türkiye, Doğu Akdeniz’de yetkisiz bir şekilde gerçekleştirdiği sondaj 

faaliyetlerini kısıtlamalı... 
Fransa, Yunanistan, G. Kıbrıs ve İsrail Akdeniz’in her yerinde petrol ve 

- Politik-İdeolojik-Bölücü Terör 

- Etnik-Milliyetçi-Dinci Terör 

- Küresel-Ulusötesi Terör 

- Trafik Terörü 

- Gıda-İlaç Terörü 

- İktisadi Terör 

- Çevre-Doğa Terörü 

- Siber Terör 

- Töre Terörü 

- Mafya Terörü 

- Cinsel Terör 

- Medya Terörü 

- Asimetrik Terör 

- Devlet Terörü 

- Futbol Terörü 
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gaz sondajlarıyla aramalar yapıyor... Kimden yetki almış? Belli değil... Kendi 
kendilerine yetki vermişler! Türkiye arayınca da yetkisizlikle suçlanıyor... 
Politik terörizmin başka bir yüzüyle daha tanışıyoruz... 

Sonuç bildirgesine göre Türkiye’den şunlar isteniyor: 
- BM çatısı altında Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi görüşmelerine hız 

verilmeli. 
- Göçmen akınını sorumlu bir şekilde yönetmeli. 
- İnsan kaçakçılığı şebekeleriyle mücadele etmeli. 
Ne istediklerini tercümeye gerek var mı? 

*** 
Koronavirüs yüzünden aç kalan milyonlarca insan sokaklarda yatıyor. 

İşsizler ordusu çığ gibi büyüyor. Karantina günlerini maddi durumu iyi olanlar 
evlerinde geçiriyor. Ya iyi olmayanlar? Bir köprüye asılmış pankartta 
yazılanlar belki de dünyanın her yerindeki durumu özetliyor: “Biz işçiler neden 
evde kalamıyoruz!” 

Bu da yurt içindeki bir tür politik terörizm değil mi? 
*** 

Modern çağın ortasında yaşıyoruz güya. Politik, siber, finansal terörizm 
ile başlayan kötülükler hayatımızın her alanına bir virüs gibi girmiş. Aşısı da 
yok gibi. Herkes bir şeyler söylüyor. Bilen kaç kişi, bilmiyoruz. Sayısız kaos 
senaryolarıyla milletin aklını terörize etmek de suçtur. Modern ve bilimsel 
terördür bu. Daha aşı gelmeden kırk kulp takıldı. Milletin aklı alabora edildi. 
Özellikle, sosyal medya adresleri adeta bir cinnet kuyusu, dünya 
kahvehanesine dönüşmüş. Ne doğru, ne yanlış bilinmiyor. Yüreğimizi 
soğutuyorlar. Ve yüzü görünmeyen, adı bilinmeyenlerle savaşılmayacağına 
inanıyoruz... 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/mehmet-soysal/dusuncesiz-ofke-
41870483 

Soruları yanıtlayınız:  

1. ABD ve AB Türkiye’ye karşı ne tür politik terörizme başvuruyor? 

2. Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusundaki tavrı nedir ve niçin Fransa, 

Yunanistan, G. Kıbrıs ve İsrail’in yaptıklarını politik terör olarak görüyor?  

3. AB Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesine göre Türkiye’den neler 

isteniyor ve bütün bu talepler ne anlama geliyor? 

4. Koronavirüs konusunda da yurt içinde yaşanan eşitsizlikler niçin bir 

tür politik terörizm sayılabilmektedir? 

5. Sayısız kaos senaryolarıyla milletin aklını terörize etmek niçin suç 

sayılmaktadır? 

1.2. İdeolojik terör 

Bilindiği gibi dünyadaki bütün terör örgütlerini ayakta tutan bazı 

unsurlar vardır. Bunlar; ideoloji, iç ve dış destek, para, eleman ve eylemlerdir. 

Bir terör örgütünü ayakta tutan en hayati kaynak ise insandır. 
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Örgütün ideoloji doğrultusunda yayımlanan kitap, dergi ve gazeteler 

okutularak, grup içine çekilen kişilerin beyinleri yıkanır. Böylece, örgüt 

ideolojisi uğruna ölmeye hazır militanların yetiştirilmesinin ilk aşaması 

tamamlanmış olmaktadır. 

Terör örgütleri; ideolojileri uğruna, militanlarını ölmeye ve öldürmeye 

hazır hale getirebilmek için, o kimsenin kişiliğini parçalamakta, sonra yok 

etmekte ve nihayet hayatla hiçbir bağlantısı kalmamış, yüreği kin ve nefretle 

doldurulmuş robot haline dönüştürmektedirler. 

Teröristin ideolojik motivasyonu 

Terörün öncelikle bir ideolojik alt yapısının olması gerekmektedir. 

İdeolojik unsur, örgütün hareket noktasını oluşturmaktadır. Örgüt, benimsediği 

ideoloji doğrultusunda hareket etmekte, stratejisini buna göre belirlemektedir. 

Terör örgütlerinin faaliyetlerinin amacı, örgütün dayandığı temel ideolojiyi 

örgüt mensuplarına benimsetmek ve örgütün hedefleri doğrultusunda 

bilinçlendirmektir. İdeolojik eğitim ile örgüt mensuplarının örgüte bağlılıkları 

sağlanır. 

Günümüzde terör örgütlerinin dayandığı başlıca ideolojiler arasında, 

Marksist-Leninist-Maoist ideoloji, Milliyet (etnik) kaynaklı ideoloji, dini 

kaynaklı ideoloji gibi farklı kaynakları temel alan, ancak hedef olarak rejim 

değişikliğini veya bölünen topraklar üzerinde yeni bir devlet kurmayı 

amaçlayan ideolojiler yer almaktadır. 

İdeolojik terörizm, diğer bazı terörist grupların yapabildiği gibi 

potansiyel örgüt üyeleri arasında ayrım yapmamaktadır. İdeolojik terörist 

gruplara katılmanın tek koşulu, onların ideolojilerini takip etmek ya da politik 

değerlerini taşımaya istekli olmaktır. Komünizm ve anarşizm genellikle bu 

gruplar tarafından kullanılan ideolojilerdendir. İdeolojik terör saldırılarının 

büyük bir kısmı sol görüşlü gruplar tarafından yapılıyor olsa da Avrupa ve 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Neo-Naziler gibi radikal sağ görüşlü 

gruplar da bu kategoriye girmektedir. 

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/radikalle%C5%9Fmenin_%

C3%B6nlenmesi_ter%C3%B6rizm_olgusu.pdf 

Soruları yanıtlayınız: 

1. Dünyadaki bütün terör örgütlerini ayakta tutan unsurlar nelerdir? 

2. Örgüt ideolojisi uğruna ölmeye hazır militanların yetiştirilmesinin ilk 

aşaması nedir?  

3. Terör örgütleri; ideolojileri uğruna, militanlarını ölmeye ve 

öldürmeye hazır hale getirebilmek için neler yapmaktadır? 

4. Hangi unsur, terör örgütünün hareket noktasını oluşturmaktadır? 

5. Terör örgütlerinin ideolojileri kapsamındaki faaliyetlerinin amacı 

nedir? 

6. Örgüt mensuplarının örgüte bağlılıkları ne ile sağlanır? 
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7. Günümüzde terör örgütlerinin dayandığı başlıca ideolojiler arasında 

neler bulunmaktadır? 

8. İdeolojik terörizm, potansiyel örgüt üyelerine nasıl bakmaktadır?  

9. İdeolojik terörist gruplara katılmanın tek koşulu nedir? 

10. İdeolojik terör saldırılarının büyük bir kısmı kimler tarafından 

yapılmaktadır? 

2. Etnik terörizm 

2.1. Dinleyerek Rusça söyleyiniz, konuyu yorumlayınız: 

Etnik terörizm; faillerin hedeflerini ya da eylemlerini destekleyen ya da 

desteklemeyen bir etnik grup adına, hedef kitlede korku yaratıp onları 

etkileyen ve sivillere karşı şiddet tehdidi içeren bir örgütün ya da kişinin şiddet 

kullanımı olarak tanımlanabilir. Tanımlayıcı özelliği, etnik gruplar adına 

gerçekleştirilmiş olmasıdır. 

Bu gruplar, kendilerini bağımsız etnik uluslar olarak görmektedirler 

veya o ülke içinde kendilerine daha özerk bir statü verilmesine ya da o 

devletten ayrılma şeklinde statülerine ilişkin bir teyit aramaktadır. Söz konusu 

devlet tarafından öngörülen bir kimliğin aksine, etnik teröristler ayrılıkçı ortak 

kimlik derdine düşerler ve terör eylemleri aracılığıyla etnik hareketliliğin 

peşindedir. 

Etnik terör diğer terör türlerine göre daha radikal diyebileceğimiz bir 

terör türüdür. Çünkü diğer terör türlerine göre daha fazla şiddet içermektedir. 

Amaca ulaşmak için daha fazla şiddet kullanılmaktadır. 

Etnik terörizm kimliği, 1900’lü yıllarda etkisini gösteren bir yapıdır. 

PKK/PYD, DHKP/C, DAEŞ, IŞİD, EL KAİDE gibi farklı unsurlar siyasi 

ideoloji temelleri üzerine kurulmuş etnik terörizme örnek verilebilen 

örgütlerdendir. Bu tür gruplar siyasi davalarını öne sürerek mağdur psikolojisi 

yaratmaktadır. Kendilerini bu mücadele uğurunda gerilla savaşçıları olarak da 

tanımlayan bu örgütler halka karşı baskı, şiddet veya propaganda kullanarak 

güçlü görünmeyi hedefler. Teröristler bulundukları grubun ideoloji veya 

savlarını benimseyip diğer bütün düşünceleri dışlar. Farklı ideolojileri olan 

kişileri veya grupları kabullenemez. Bununla birlikte grup giderek bir örgüt 

haline geldiğinde teröristlerin de artık birey kimliği yok olur ve örgüt adını 

temsil eden bir kimliğe bürünür. 

Dünyadaki terör örgütlerinin üçte birinden fazlası, etnik gruplar adına 

faaliyet göstermektedir. Saldırıların ve kayıpların sayısı bakımından ideolojik 

terörizmin tersine etnik terörizmin oldukça yaygın olduğu kabul edilmektedir. 

https://www.kureselsiyaset.org/politik-psikoloji-perpsektifinden-

terorizm/ 

https://politikakademi.org/2013/11/teror-ve-terorizm-turleri/ 
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6-7 Nolu video parçaları 

2.2. Soruları yanıtlayınız: 
1. Etnik terörizm nedir? 
2. Etnik terörizmin tanımlayıcı özelliği nedir? 
3. Etnik gruplar neye ilişkin bir teyit aramaktadır?  
4. Etnik terör diğer terör türlerine göre niçin daha radikal olmaktadır?  
5. Siyasi ideoloji temelleri üzerine kurulmuş etnik terör örgütleri 

nelerdir? 
6. Bu örgütler ne tür psikolojiyi yaratmaktadır? 
7. Bu örgütler neyi kullanarak güçlü görünmeyi hedefler? 
8. Bu örgütler farklı ideolojileri olan kişilere veya gruplara nasıl bakar 

ve hangi kimliğe bürünür? 
9. Etnik terörizm ne kadar yaygın olmaktadır? 

3. Dinleyerek Rusça söyleyiniz, konuyu değerlendiriniz:  

3.1. Ulusal Terör 

Devletin ülkesi içinde meydana gelen, dış kaynaklı hiçbir terör örgütü 
ile işbirliği içinde bulunmadan gerçekleştirilen ve başka bir devletin veya 
şahsın menfaatini veya zararını hedef almayan eylemlerdir. Devletin hukuki 
düzenini hedef almaktadır. 

3.2. Uluslarötesi Terör 

Devlet dışı aktörlerin uluslararası düzeyde şiddet eylemlerine 
karışmasını ifade eden terör türüdür. Uluslarötesi Terörü uluslararası terörden 
ayıran nokta gerçekleştirilen eylemlerin herhangi bir devlet tarafından 
yönetilememesi ve kontrol edilememesidir. 

a) Devlet Destekli Uluslararası Terör: Devletler veya devletlerle 
ilişkili ulus altı gruplar tarafından stratejik, politik, dini amaçlara ulaşmak için 
hedef toplum üzerinde korku ortamı yaratmaya yönelik şiddet eylemleridir. 

b) Devlet Destekli Olmayan Uluslararası Terör: Terörist eylemde 

saldırgan ve mağdurun farklı tabiiyete sahip olması, eylemin birden fazla 

devlet ülkesinde gerçekleştirilmesi, terörist eyleme yabancılık unsuru katsa da 

devlet desteği olmadığı için devlet destekli sayılmamaktadır. 

3.3. Rusça karşılıkları veriniz: 
Yaptırım isteklerini askıya almak; göçmen akınını sorumlu bir şekilde 

yönetmek; maddi durum; beynini yıkamak; örgütün dayandığı temel ideoloji; 
başka devletin menfaatini hedef almak; siyasi davalar; özerk statü; tek taraflı 
dayatma stratejisi; sondaj faaliyetleri; insan kaçakçılığı şebekeleri; aklını 
alabora etmek; kişiliğini parçalamak обеспечить; ideolojiyi takip etmek; birey 
kimliği; tersine kürek çekmek; tabiiyet; BM çatısı altında; kulp takmak; 
ölmeye ve öldürmeye hazır hale getirmek; ideolojiyi bilinçlendirmek; gerilla 
savaşçısı; siyasi ideoloji temelleri üzerine kurulmuş etnik terörizm; ülkeleri 
dize getirme alışkanlığı; yetkisizlikle suçlanmak; çığ gibi büyümek; devlet dışı 
aktör; cinnet kuyusu; yüreği kin ve nefretle doldurulmuş robot haline 
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dönüştürmek; sol (sağ) görüşlü gruplar; hedef kitle; politik terörizmin 
zirvelerinde; ulus altı grup; görüşmelere hız vermek; kaos senaryoları; 
ideolojileri uğruna; örgüt mensuplarına benimsetmek; mağdur psikolojisi; 
etnik hareketlilik. 

3.4. Soruları yanıtlayınız:  
1. Ulusal terör nedir?  
2. Ulusal terör neyi hedef almaktadır?  
3. Uluslarötesi terör nedir?  
4. Uluslarötesi Terörü uluslararası terörden ayıran nokta nedir? 
5. Devlet destekli uluslararası terör nedir?  
6. Devlet destekli olmayan uluslararası terör nedir? 

3.5. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Геологоразведочные работы; сценарии хаоса; приводить в состоя-

ние робота с сердцем полным злобы и ненависти; партизан, повстанец; 
субнациональная группировка; привычка ставить страны на колени;  
под эгидой ООН; промывать мозги; исповедовать идеологию; этническая 
активность; ответственным образом управлять потоком беженцев; 
вынести кому-л. мозг; насаждать среди членов организации; целевая 
аудитория; на вершине (на пике) политического терроризма; расти как 
лавина; доводить до состояния готовности умереть и убить; дело 
политической борьбы; быть обращённым против интересов другого 
государства; стратегия одностороннего принуждения; давать ускорение 
переговорам, педалировать переговоры; колодец безумия; загружать  
в мозги идеологию; автономный статус; обвиняться в неправомочности; 
найти повод для обвинения кого-л., взвалить вину на кого-л.; базовая 
идеология, на которую опирается организация; индивидуальное 
самосознание; гражданство, подданство; откладывать, держать в подве-
шенном состоянии требования о введении санкций; сети по торговле 
людьми; во имя своих идеологий; группировки левого (правого) толка; 
этнический терроризм, построенный на фундаменте политической 
идеологии; грести в обратном направлении, давать задний ход; 
материальное положение; обеспечить расщепление чьей-л. личности; 
психология жертвы; негосударственный актор. 

4. Trafik terörü, genellikle kural tanımazlık yüzünden ortaya çıkan, 
ağır maddi hasarla ve çok sayıda insanın ölümüyle sonuçlanan trafik 
karmaşası. 

4.1. Aşağıdaki yazıyı Türkçe yorumlayınız: 

Ankara’da magandalar trafiği kesip drift yaptı  
Ankara’da araçlarıyla yol kesip drift yapan trafik magandaları, terör 

estirdi. Olay, akşam saatlerinde Keçiören’de meydana geldi. Halil Sezai Erkut 
Caddesi üzerinde seyreden iki otomobildeki şahıslar, akan trafiğe 
aldırmayarak cadde ortasında drift yapmaya başladı. 
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Yaşanan olay sırasında caddeye çıkan bazı otomobiller kazaya 

karışmamak için geri geldi. Bir otomobil sıfır çizerken diğer otomobilin de 

caddeyi kapattığı, daha sonra da diğer aracın caddenin ortasında geçerek sıfır 

çizdiği görüntülere yansıdı. Caddeden geçen vatandaşların korku dolu 

bakışlarına aldırmayan şahıslar, tehlikeli eğlencelerini dakikalarca sürdürdü. 

https://www.cnnturk.com/turkiye/secim-tarihini-belirleyecek-gelisme-

abdulkadir-selvi-yazdii 

5. Gıda ve ilaç terörü, gıda ürünleri üretici ve satıcılarının bu ürünlerde 

yaptığı düzenli tağşiş ve girişimsel tıbbi standartlara uyulmadan ilaçların 

hazırlanması ve satılması gibi yasadışı faaliyetler. 

5.1. Aşağıdaki yazıyı Türkçe özetleyerek yorumlayınız: 

Gıda ve İlaç terörü 

ABD’de yapılan araştırmalarda, yeni doğmuş çocukların göbek bağında 

300’e yakın kimyasal madde bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu demektir ki, 

bizim hayatımızı kolaylaştırmak ve daha çok para kazanmak için 

kullandığımız kimyasallar hava, su ve gıda yoluyla bizi olumsuz etkilemekte 

ve anne karnındaki çocukları bile zehirlemektedir. Bu büyük bir sağlık 

terörüdür. 

Dünyada insan sağlığı açısından en büyük sorun, bütün dünyada insan 

sağlığını güvenceye almak için gıdalar ve ilaçlar üzerine kurallar koyan, 

denetleme yapan kurumların sağlıklı çalışmadığı, ekip olarak yetersiz 

bırakıldıkları ve çeşitli baskılar altında işlerini tam yapamadıklarıdır. Bu, insan 

sağlığını terörize eden büyük bir felakettir. 

“Herhangi bir politikacı veya bilim adamı, genleri değiştirilmiş 

gıdaların/organizmaların (GDO) güvenli olduğunu söylüyorsa ya geri zekalıdır 

ya da bilerek yalan konuşuyordur.” Prof. Dr. David Suzuki (Gen Bilim Adamı) 

*** 

Toplumsal sömürüyü önlemek, insan sağlığını korumak için öncelikle 

neleri yiyeceğimizi ve kullanacağımızı değil nelerden uzak duracağımızı 

bilmemiz gerekir. 

Yasal terör örgütleri: FDA ve EPA 

Alkol için ‘bütün kötülüklerin anası’ demek komik olabilir ancak 

Amerika için bu tanımı kullanmak taşı gediğine oturtmak oluyor. Zira bu 

sürecin ilk adımlarından birisini ABD’nin dünya gıda piyasasındaki üretimin 

ve denetimin baş aktörü olması oluşturuyor. 

İki önemli kurumun onayını alan ilaçlar dünyadaki ülkelerce de kabul 

görüyor. Bunlar ABD Çevre Koruma Ajansı (US Environmental Protection 

Agency / EPA) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (Food and Drug Administration / 

FDA). 
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Piyasada tükettiğimiz gıdaların içindeki 3000’den fazla maddenin 

sağlığımızı nasıl etkilediğini denetlemekle yükümlü bu kurumlar eski 

ABD başkanlarından Ronald Reagan dönemi itibariyle siyasetin ve dolayısıyla 

firmaların kurbanı olmaya başlıyor. Günümüzdeyse bu kurumların başında 

ABD’deki büyük, güçlü firmaların eski üst düzey yöneticileri bulunuyor.  

Bilinmesi Gereken: %30 Süt Artışı... 

Bu yöneticilerin yarattıkları ‘E. coli’ adlı bakteri tehditlerden yalnızca 

biri. Tıpta rBGH ya da posilac hormonu olarak bilinen şeyse bu cinayetleri 

başlatan ilk kurşunlardan yalnızca biri. 

Bu hormon Amerikalı biyoteknoloji devi Monsanto’nun eseri. Bu eser 

ineklerdeki süt üretimini %30 gibi çok yüksek bir oranda arttırıyor. FDA’nın 

eski uzmanlarından Dr. Richard Lehmann 1998 yılında posilac hormonuyla 

ilgili araştırmaların yetersiz olduğunu belirtiyor. Yardımcısı Richard 

Burroughs ise hormonla ilgil yaptığı araştırmalar yüzünden kurumdan kibarca 

kovuluyor. 

Anlatılmak istenmeyen 

Ancak Monsanto’nun sakladığı gerçekse rBGH hormonunun ineklere 

enjekte edilmesiyle birlikte IGF-1 adlı hormonu arttırdığı... İneklerin hasta 

olmasına ve antibiyotik kullanmasına sebep olan bu hormonun insanlara olan 

yansıması erkeklerde prostat, kadınlarda meme kanseri şeklinde... Bu 

hayvanların sütünün ve etinin tüketimiyle yalnız kanser tetiklenmiyor: 

İneklerin iyileşmesi için yapılan antibiyotik yüklemesi insanların antibiyotiğe 

karşı direnç göstermeye başlıyor. (Antibiyotik kullanıcılarının %70’inin 

hayvanlar olması da ayrı bir dip not) 

Hükümet dışında kimsenin bu sonucu görmesine izin vermeyen 

Monsanto yetkililerine bir darbe Kanadalı bilim adamlarından yapılıyor. 

Sonraki süreçse tahmin ettiğiniz gibi: Bilim adamına 1,2 milyon dolarlık rüşvet 

teklifi, firmanın ürünlerinin Avrupa Birliği’ne girişinin yasaklanması, 

skandalla ilgili Amerika’nın ulusal kanallarından Fox TV’nin 1998’de 

hazırladığı rBGH dosyasının baskılarla yayınlanmasının engellenmesi ve bu 

dosyayı hazırlayanların işlerinden kovulması... 

Oyuna devam 

Türkiye’de dünya çapındaki fast-food şirketlerinin şubeleri (Burger 

King, Mc Donald’s vb.) en azından et anlamında yerel üreticilerle çalışıyor. 

Bu da en azından bir süreliğine bizim için bu firmaların ABD’deki ayaklarının 

tedarikçileriyle kıyasladığımızda ‘sağlıklı’ kalıyor.  

Rakamlarla ABD’de bugün 

- Gıda işleyen fabrikaların ancak % 5’i denetleniyor. 

- Her yıl gıda zehirlenmesi yaşayan birey sayısı 76 milyon.  

- Bu zehirlenmeler sonucu her yıl hayatını kaybeden kişi sayısı 5 bin. 

- İthal edilmekte olan sebze ve meyvelerin % 1’den daha azı FDA 

tarafından denetleniyor. 
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- Yeni doğan çocukların göbek bağında 300’e yakın kimyasal madde 

bulunuyor. 

- Üretilen antibiyotiklerin yüzde 70’ini hayvanlar tüketiyor. 

https://yazarcemiyeti.wordpress.com/2011/11/03/gida-ve-ilac-teroru-1/ 

5.2. Soruları yanıtlayınız:  

1. ABD’de yapılan araştırmalara göre yeni doğmuş çocukların göbek 

bağında 300’e yakın kimyasal maddenin bulunması, aslında ne demektir? 

2. Dünyada insan sağlığı açısından gıda ve ilaçlar konusunda en büyük 

sorun nedir? 

3. ‘Bütün kötülüklerin anası’ tanımı kullanmak niçin Amerika için taşı 

gediğine oturtmak oluyor?  

4. Bu kurumların gıdaların denetimi konusundaki ve siyaset içindeki 

rolü nedir? 

5. Posilac hormonunun zararlarını ve buna karşı çıkanların başlarına 

düşenleri anlatınız. 

6. Yazının “Rakamlarla ABD’de bugün” kısmında verilen rakamlar, 

gıda terörizminin bir göstergesi sayılabilir mi? 

8-10 Nolu video parçaları 

6. İktisadi Terör  

6.1. Aşağıdaki yazıyı özetleyerek anlatınız, gerekçeli ve eleştirel bir 

biçimde değerlendiriniz: 

İktisadi terör, kısacası ekoterör.  

Bu da ne diye soranları duyar gibiyim. 
Efendim terör, sadece, silah ile bomba ile yapılmaz. 
Bundan sadece 15 sene önce yapılan bir ankette, katılanların %77’si, 

ülkemizin en büyük sorununu terör olayları olarak görüyordu. 
Bugün, bu kimsenin aklına bile gelmiyor. 
Gelmiyor çünkü yurtiçinde örgüt nerede ise tasfiye edildi ve terör ile 

mücadele, kahramanca sınırlarımızın ötesinde, kaynağında yapılıyor ve bizzat 
da büyük bir başarı ile icra ediliyor. 

Terör kartları bitti, şimdi ekonomi kartını oynuyorlar. 
Hayır sadece dövizden bahsetmiyorum, o artık herkesçe malum, 

ekoterör daha ziyade market reyonlarında tatbik ediliyor. 
Çıkan dolar bahane edilip, en temel ve Türkiye’de imal edilen gıda 

maddelerine fahiş zamlar uygulanıyor, hatta “kimi tutarlarsa...” boyutundaki 
fiyat artışları, hiçbir argüman ile müdafaa edilecek, yenilip, yutulacak cinsten 
değil. 

İki, üç gün içinde %100, %150, hatta %200 artan fiyatlar, doların 
tırmanması ile bile asla açıklanamaz. 

Ancak aç gözlülük, fırsatçılık ve evet, ard niyet ile açıklanabilir. 
Terörün her türlüsünün hedefi, halkı tedirgin etmek, bezdirmek, 

sindirmek, isyana teşvik etmektir. 
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Bunun da günümüzde, kurumsal holdinglerin tekelcilik siyaseti, fiyat 

anlaşması ve ortak düzenlemesi ile yapıldığını görmek için ne kâhin olmaya 

gerek var ne de iktisat profesörü olmaya gerek var. 

İşin bir başka boyutunda ise, “kurtarıcı” rolüne girmek üzere, bu 

şirketlerin CEO’larına, bir merhamet mektubu gönderen Kılıçdaroğlu’dur. 

Bu, olayın yani ekoterörün kim ve kimler tarafından planlandığını, 

uygulandığını, apaçık göstermektedir. 

Sinir nöbetleri geçirdikleri konular, paradan para kazanan faiz lobisi, 

sadık uşakları Osman Kavala ve Demirtaş’dır. 

Tabii AK parti iktidarının bizatihi kendisi. 

Ve emin olun ki, ülke batmış falan da değil. 

Bunu en iyi bilen de CHP. 

Öyle olmasa, ülke yönetimine asla talip olmazlar, erken seçim için, bu 

kadar hararetli direnmezler. 

Nedense aklıma sürekli eski bir Yeşilçam klasiği olan “Bekçiler Kralı” 

geliyor. Türk sinemasının büyük ustası, merhum Kemal Sunal’ın başrolünü 

üstlendiği bu filimde olup bitenler, nerdeyse değil, düpedüz aynı şekilde bugün 

vuku buluyor: Var olan malı gizlemek, stokçuluk yapmak, el altından 

karaborsa ve fahiş fiyatlara satmak. Sebepsiz yere, zam üstüne zam yapmak, 

suçu sadece siyasete yıkmak. Ahlak dışı bir ticari ahlak sergilemek, haram 

kazancın dibine vurmak, insanları kale almamak. 

Bunların hepsi, bugünlerde yapılıyor, hem de organize bir şekilde 

yapılıyor, bilerek yapılıyor. 

Kısa günün karı da olmuyor, çünkü gördük ki, dolar yükselince, 

yükselen fiyatlar, dolar inince, inmiyor! 

Madem fiyatlar dolar endeksli idi de çıkınca artan fiyatlar, inince neden 

inmiyor?! 

Maalesef milletimizin içindeki bu fırsatçılık mendeburluğunu bir türlü 

yok edemedik gitti! 

Halbuki, yerli ve milli olmak, zor zamanda fedakârlık gerektirir, özveri 

gerektirir, dayanışma gerektirir. 

Siyasi görüşlerin önemi olmaz, bir ulus, bir millet olmak önemlidir. 

Milletçe kenetlenerek, zorluklara göğüs gerebilmektir esas olan. 

Ama nerede? 

Üretici fırsat kollar, tüccar fırsat kollar, esnaf fırsat kollar. 

Olan tüketiciye olur, müşteriye olur. 

Stokçuluk, dinimizde de haramdır! 

Dahi namussuzluktur, aşağılıktır. 

Devletin buna behemehal müdahale etmesi ve sorumlulara en üst 

perdeden, para değil, hapis cezaları uygulaması elzemdir. 

Evet bir tedarik zinciri krizi, tüm dünyada var. 

Ancak birkaç haftaya kadar olmayan şeyin, birdenbire ülkemizde baş 
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göstermesi de tesadüf değildir. 

https://www.ogunhaber.com/yazarlar/murat-yilmaz/ekonomik-teror-

102033m.html 

11 Nolu video parçası 

6.2. Aşağıdaki savları değerlendiriniz: 

1. Terörün her türlüsünün hedefi, halkı tedirgin etmek, bezdirmek, 

sindirmek, isyana teşvik etmektir. 

2. Ekonomik terörün arkasında kurumsal holdinglerin tekelcilik siyaseti, 

fiyat anlaşması ve ortak düzenlemesi bulunmaktadır.  

3. Var olan malı gizlemek, stokçuluk yapmak, el altından karaborsa ve 

fahiş fiyatlara satmak, sebepsiz yere zam üstüne zam yapmak, suçu sadece 

siyasete yıkmak, ahlak dışı bir ticari ahlak sergilemek, haram kazancın dibine 

vurmak, insanları kale almamak — bunların hepsi, bugünlerde yapılıyor, hem 

de organize bir şekilde yapılıyor, bilerek yapılıyor. 

4. Stokçuluk, dinimizde de haramdır! Dahi namussuzluktur, aşağılıktır. 

Devletin buna behemehal müdahale etmesi ve sorumlulara en üst perdeden, 

para değil, hapis cezaları uygulaması elzemdir. 

6.3. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

Türkiye’de siyasi ve ekonomik terör 

Türkiye’de ne olursa olsun faizleri indirin, biz destek veririz diyen 

muhalefet, bugün Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı sonrası artan döviz 

kurundan dolayı hükümeti eleştiriyor. Neymiş efendim iktidar ülkeyi 

yönetemiyor...  

Seçimle geldiğinde faizleri yükseltmeyi mi planlıyorsunuz acaba? Hani 

faizleri indirin biz destek veririz demiştiniz. Ne oldu şimdi?  

Muhalefet bugün Türkiye’de hem siyasi terörün hem ekonomik terörün 

oyuncağı haline geldi. Türkiye’de muhalefetin işi ne olursa olsun hükümeti 

eleştirmek değil...  

Bugün hükümetin ve Merkez Bankası’nın aldığı kararı olgunlukla 

karşılayıp destek vermesi gerekirdi. Siyasi terörün maşası olan bu muhalefet, 

Türkiye’de döviz kurunun yükselmesine, enflasyonun artmasına neredeyse 

göbek atacak...  

İktidar zayıflasın, düşsün de Türkiye’de ne olursa olsun fark etmek onlar 

için. Dış basına demeçler veriyorlar, Türkiye artık yönetilemiyor, müdahale 

edilmeli diye...  

Utanmadan bir muhalif vekil, NATO’yu bile Türkiye’ye müdahale 

etmesi için çağrıda bulunuyor. Ya muhalefetin başındaki zat ne yapıyor, Kanal 

İstanbul’a yatırım yapılmaması için büyükelçilere mektup yazıyor, Türkiye’de 

iş yapmayın diye...  
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Bu kadar zavallı ve aciz aynı zamanda ihanet içinde olan bir muhalefet 

var Türkiye’de. Uluslararası güçlerin döviz kuru üstündeki oyunlarını 

görmezden gelen bu muhalefet, maalesef bu durumu kendi lehine kullanarak 

siyaset yapıyor. Hem siyasi hem ekonomik terörün oyuncağı oluyor bilerek...  

Evet bilerek diyorum, çünkü muhalefet Türkiye’de olumlu hiçbir işe 

elini atmaz, Türkiye’de meydana gelen her türlü kötülüğe kucak açar...  

Dün Kandil’i yerle bir ederim diyen bu muhalefet, Irak-Suriye 

tezkeresine hazır diyor. Niçin gizli ortağı HDP’yi gücendirmek istemiyor. 

Oradan gelecek oylar var...  

Merkez Bankası’nın bugün aldığı karar yerinde ve doğru bir karardı. 

Sonuçları ne kadar kötü olursa olsun, Türkiye’deki faiz artışını durdurmak 

gerekirdi. Bu durum döviz kuruna kötü yansıda ama bu durum geçici...  

Dolar ne kadar artarsa artsın, Türkiye’nin önüne ne kadar en konulursa 

konulsun, bu yoldan dönüş yok. Türkiye’yi istedikleri gibi yönetemeyenler 

bugün bu döviz kurunu ip atlar gibi oynatıyorlar...  

Bugün Türkiye’de faiz indirimine alkış tutması gereken TÜSİAD, 

Merkez Bankası’nın faiz kararını eleştiriyor ve Türkiye’deki Kürt Sorunu’na 

dair bir rapor yayımlıyor. TÜSİAD’ın Kürt sorunu ile ne alakası var. 

TÜSİAD’ın görevi ne. Türkiye’deki sanayi ve iş alanları ile ilgilenmesi, 

yatırım konusuna değinmesi gerekmiyor mu?  

Esas garazları başta olan Erdoğan’a. Onu istemiyorlar. Onun iktidarını 

kabullenemiyorlar. Türkiye için yaptıklarını hazmedemiyorlar. Tıpkı 

muhalefet gibi onlar da siyasi ve ekonomik terörün oyunlarına alet oluyorlar. 

Bilerek veya bilmeyerek de olsa...  

Onlar istiyorlar diye Türkiye’yi onlara bırakacak değil bu millet. 

Türkiye’nin ilerlemesi, güç kazanması için onlara ihtiyaç yok. Esasında 

Türkiye’nin böyle bir muhalefete de hiç ihtiyacı yok. Türkiye muhalefetin 

köstekliğine rağmen bugünlere geldi. Onlar olmadan da Türkiye kendi ayakları 

üstünde durur...  

https://malatyasonsoz.com.tr/yazi/turkiyede-siyasi-ve-ekonomik-teror-

591.html 

12 Nolu video parçası 

7. Çevre-Doğa Terörü: aşağıdaki yazıları tek tek ve bağlantılı bir 

şekilde değerlendirerek çevre (doğa) terörü nedir anlatınız:  

7.1. Bunun adı çevre terörü! 

İçmeler-Turunç yolu, Marmaris-Muğla ve Marmaris-Datça Karayolu 

seyir tepelerinde atılan çöpler isyan ettirdi. 
Marmaris, tarihinin ikinci büyük yangını sonrası doğanın korunması ve 

yeşilin artması için seferber olurken ‘Çevre Teröristleri’ yaptıklarından geri 
kalmıyor. İlçe’nin dört bir yanında bulunan seyir tepelerine gelen bazı kişiler 
çöp konteynerleri olmasına rağmen atıklarını doğaya bırakıyor. Pet ve cam 
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şişelerin yanı sıra maske, sigara izmaritlerinin çoğunlukta olduğu alanlarda 
kirliliğin önüne geçilemiyor. Belediye ekiplerinin her gün üç defa seyir 
tepelerinde temizlik yapmasına rağmen duyarsız kişilerin attığı çöpler 
nedeniyle hiç el değmemiş gibi görünüyor. 

En acısı, yanan yerlere de çöp atılması 
İlçede bulunan 4 seyir tepesinde vandallar, bariyerleri ve trafik 

levhalarını boyuyorlar. Yanan alanları seyredip, fotoğraf çektikten sonra 
çöplerini doğaya atanlar isyan ettiriyor. Seyir tepesinde yanan alanların 
fotoğrafını çekmek için gelen vatandaşlar, “İnsanlar çok duyarsız olmuş. 
Sosyal medyada gitti doğa, yandı ormanlar diye yorum yapıp sonra çöplerini 
çevreye atıyor. Her şey sözde olmuş. İnsanlar elindeki çöpü 5 metre 
ilerisindeki konteynere atmaktan aciz” derken, Marmaris Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürü Suzan Zift ise “Zaten büyük bir doğa felaketi yaşayan cennet 
Marmarisimizde bir de bu görüntüleri görmek bizleri çok üzüyor. Ekiplerimiz 
canla başla günde 12 saat çevreyi ve doğayı temiz tutmaya çalışırken 
vatandaşlarımızı sadece biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” şeklinde 
konuştu. 

https://marmarismanset.com/haber/8309158/bunun-adi-cevre-teroru 

7.2. Dünyanın ilk ‘çevreci terör örgütü’, plastik poşeti yasakladı 
Afrika’yı kana bulayan Eş Şebab, plastik poşetlerin yanı sıra bazı ağaç 

türlerinin kesilmesini yasaklayan kararı radyodan duyurdu. 
Somali’de Eş Şebab adlı radikal terör örgütü, kontrolü altındaki 

bölgelerde insanlık ve çevre için ‘ciddi bir tehdit’ dediği plastik poşet 
kullanımını yasakladı. 

Örgütün bu yasakları nasıl uygulayacağı bilinmiyor. Ancak 
saldırılarında asker-sivil ayrımı yapmayan örgütün emirlerine genellikle itaat 
ediliyor. 

2011’de Somali’nin başkenti Mogadişu’dan tamamen sürülen örgüt, 
ülkede geniş bir bölgeyi hâlâ kontrolü altında tutuyor; komşu ülke Kenya’da 
da büyük çaplı saldırılar düzenliyor. 

İndependent gazetesine göre bazı yorumcuların ‘ilk çevreci terör örgütü’ 
diyerek ironi yaptığı Eş Şebab’ın Yemen kolu, 2016’da eski ABD Başkanı 
Barack Obama’yı iklim değişikliğiyle mücadelede yeterince çaba 
harcamamakla suçlamıştı. 

2017’de Taliban lideri de, halkı daha fazla ağaç dikmeye çağırarak, 
“Ağaçların çevrenin korunması, ekonomik kalkınma ve dünyanın 
güzelleşmesinde önemli bir rolü olduğunu” belirtmiş, bu yolla ‘Tanrı’nın 
buyruklarının da yerine getirilmiş olacağını’ söylemişti. 

Somali gibi Afganistan’da da onlarca yıldır devam eden savaş nedeniyle 
su ve ormansızlaşma sorunu yaşanıyor. 

(BBC Türkçe) 

https://pagev.org/dunyanin-ilk-cevreci-teror-orgutu-plastik-poseti-

yasakladi 
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7.3. Hatay yangınının hatırlattıkları: PKK ve çevre terörizmi 

Eylem kapasitesini her geçen gün daha fazla yitiren PKK’nın düşük 

maliyetli, kolay icra edilebilen çevre terörizmi yöntemlerini daha fazla 

benimseyeceği ve bunu propaganda malzemesi olarak kullamak isteyeceği 

ortada 

9 Ekim’de Hatay’ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde ormanlık 

alanda çıkan yangının şehir merkezine sıçraması gerek bölge halkı nezdinde 

gerekse ulusal düzeyde paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye güçlerinin hem 

havadan hem de karadan gerçekleştirdiği müdahalelerin yanı sıra vatandaşların 

da desteğiyle kontrol altına alındı. 

Hatay yangını ve PKK bağlantısı 

Yangının başlamasıyla, yaz dönemlerinde Türkiye’nin çeşitli illerinde 
orman, fabrika, depo, bina ve araç sabotajları yaparak terör propagandası 
yapan ve PKK’ya bağlı otonom bir yapıya sahip olan “Ateşin Çocukları 
İnisiyatifi” Hatay’daki orman yangınını “Hatay’daki kutsal ateşi selamlıyoruz” 
sözlerini kullanarak üstlendi. Örgüt yapmış olduğu açıklamada Hatay’ın 
özellikle seçildiğini belirterek Türkiye’nin Afrin’de gerçekleştirdiği 
operasyonda Hatay’dan Türk ordusuna yapılan yardımlara karşılık “intikam” 
almak amacıyla bölgenin yakıldığını açıkladı. Hatay yangınını PKK’ya bağlı 
söz konusu örgütün üstlenmesi ise kamuoyunda ve sosyal medyada büyük 
tepkilere neden oldu. 

Hatay yangını, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren gerek Türkiye’nin 
turistik bölgelerindeki ekonomik faaliyete zarar vermek gerekse toplumda ve 
uluslararası kamuoyunda örgütün her yerde eylem yapabilme kapasitesine 
sahip olduğuna dair algı oluşturmak amaçlarıyla PKK’nın sıklıkla başvurduğu 
orman sabotajları stratejisini akıllara getirdi. Zira Hatay’daki orman yangınına 
sebep oldukları nedeniyle iki kişinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesi de 
bu şüpheleri artırdı. 

Kamuoyunda Hatay’daki yangının arkasında PKK’nın bulunduğuna 
dair güçlü bir algının konusu olması nedeniyle siyasetçilerin de bu konuda 
açıklamalar yaptığı görüldü. Tarım ve Orman Bakanı tarafından yapılan 
açıklamada, yaklaşık 400 hektarlık bir alanın yandığı ve söz konusu yangının 
sabotaj olma ihtimalinin bulunduğu dile getirildi. İçişleri Bakanı tarafından ise 
Hatay’da çıkan orman yangınının bir terör eylemi olup olmadığı konusunda 
tahkikat yapıldığı kamuoyuna duyuruldu. Bakan, PKK’nın tarihsel süreçte sık 
sık orman sabotajları ile gündeme geldiğini dile getirdi ve Hatay yangınıyla 
ilgili “Bu yangınları bir terör örgütünün kampanyasına döndürmek isteyenler 
de var” açıklamalarını yaparak sabotajlardaki propaganda boyutuna vurgu 
yaptı. 

Elbette gerçekleşen tüm sabotajların PKK militanları tarafından 
yapıldığı yanılgısına kapılmamak gerekir. Zira terör örgütünün bir yandan 
çevre terörü kapsamında bu sabotajları gerçekleştirirken, bunların getireceği 
siyasi maliyetler ve kamuoyu tepkisi sebebiyle sorumluluğu reddettiği, diğer 
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yandan ise otonom grupların, tanıtım ve propaganda maksadıyla, gerçekte 
ilgileri olmayan sabotajları sahiplenebildikleri görülüyor. İçişleri Bakanı da “1 
Ocak’tan bugüne kadar, terör örgütünün çeşitli adlar altında üstlendiği, “Ateşin 
Çocukları” da dahil olmak üzere yaklaşık 850 olay var. Bu olayların 400’ü hiç 
yok; hiç vaki olmamış. Neden? Bunlar da bir çeşit terör propagandasıdır” 
açıklamalarıyla söz konusu propaganda boyutuna dikkat çekiyor. 

PKK neden çevre terörüne başvuruyor? 

Tam bu noktada PKK’nın neden çevre terörü yöntemlerine başvurduğu 

sorusu önem kazanıyor. “Terörizmin yeni yüzü” olarak değerlendirilen çevre 

terörü, doğanın politik ya da ideolojik amaçlar doğrultusunda bir silah olarak 

kullanılmasını ifade ediyor. Özellikle 2000’li yıllarda kavrama yönelik 

çalışmaların çoğaldığı ve terörizm çalışmalarında ön plana çıktığı görülüyor. 

Doğaya zarar vererek eylem gerçekleştirmenin terör örgütleri tarafından birçok 

getirisi olduğu bu çalışmalarda ifade ediliyor. Çevre terörü konusunda ise 

orman sabotajları en yaygın yöntem olarak ön plana çıkıyor. Can kayıpları, 

doğa turizmine ket vurulması, orman endüstrisine zarar verilmesi, sivil halkın 

ev ve iş yerlerinin tahrip edilmesi, hava kirliliği, ekosistemin yok olması, 

yangınla mücadele/sigorta giderlerinin artması gibi orman sabotajlarının 

birçok sonucu, terör örgütleri tarafından siyasi gündemlerine ve amaçlarına 

uygun görülüyor. Bunlardan çok daha önemli olan, çatışmadan uzak olan 

toplumu çatışmanın bir parçası haline getirmek ve siyasi iradeyi yıpratmak 

amacıyla çevre terörüne başvurulmasıdır. ABD, Fransa, Estonya gibi birçok 

ülkede çevre terörü yöntemi olarak orman sabotajlarının gerçekleştirildiği 

görüldü ve görülmeye de devam ediyor. 

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/hatay-yangininin-hatirlattiklari-pkk-ve-

cevre-terorizmi/2013660 

7.4. Rusça karşılıkları veriniz: 

Trafik kesmek; ABD Çevre Koruma Ajansı / US Environmental 

Protection Agency / EPA; gıda zehirlenmesi; ortak düzenleme; behemehal; 

kösteklik; -ı kana bulamak; kural tanımazlık; genleri değiştirilmiş gıdalar / 

organizmalar (GDO); prostat; isyana teşvik etmek; suçu yıkmak; kucak açmak; 

trafik levhaları; toplumu çatışmanın bir parçası haline getirmek; göbek bağı; 

IGF-1; ard niyet; sadık uşak; aciz; duyarsız kişi; ekosistem; kazaya karışmak; 

ABD Gıda ve İlaç İdaresi / Food and Drug Administration / FDA; fahiş zamlar; 

şirketlerin CEO’ları; stokçuluk; seyir tepesi / terası. 

7.5. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Дрифтовать; пуповина; Управление по санитарному надзору  

за качеством пищевых продуктов и медикаментов; рак груди; стремление 

воспользоваться ситуацией, рвачество; совместное регулирование; 

сваливать вину на кого-л.; орудие в руках политического терроризма; 
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злоба; равнодушный человек; диверсия; подрывать волю; игнорирование 

правил; подмешивание; сказав, попасть прямо в точку; инсулино-

подобный фактор роста; непомерное повышение цен; монополис-

тическая политика; процентное лобби; во что бы то ни стало; распахнуть 

объятия; пластиковые и стеклянные бутылки; самоотверженно; экосис-

тема; попадать в ДТП; умственно отсталый; бычий гормон роста; 

пищевое отравление. 

13-15 Nolu video parçaları 

8. Siber Terör: Okuyup tercüme ediniz, özetleyerek anlatınız: 

8.1. Siber Terörizm Nedir? 

Teknolojinin gelişmesiyle terör örgütleri bir yandan kırsalda ve 

şehirlerde terör faaliyetlerini devam ettirirken diğer yandan kendilerine yeni 

bir alan yaratmış, siber alanda da faaliyet göstermeye başlamışlardır.  

Bu çerçevede siber terörizm, belirli bir politik ve sosyal amaca 

ulaşabilmek için bilgisayar veya bilgisayar sistemlerinin bireylere ve mallara 

karşı, bir hükümeti veya toplumu yıldırma, baskı altında tutma amacıyla 

kullanılmasıdır. Siber terörizmde, ulusal bankacılık sistemlerinin çökertilmesi, 

insanlara ait hesapların ele geçirilmesi, devlete ait gizli bilgilerin bu yolla elde 

edilmesi, resmi ve sivil internet sitelerinin çökertilmesi gibi birçok faaliyet icra 

edilebilmektedir. 

Siber terörizm kavramının, ortak kabul edilmiş bir tanımı 

bulunmadığından, ucu açık bir kavram olarak kabul edilmektedir. Terörizm 

tanımı ve bu saldırıların sayısal ortamlarda gerçekleştirildiği göz önünde 

bulundurulduğunda siber terörizm; bireylerin veya toplumların can ve mal 

güvenliğini riske atmak/zarar vermek için etkileşimde bulundukları, sayısal 

teknolojilere ve/veya platformlara gerçekleştirilen saldırılar olarak 

tanımlanabilir. 

Başka bir bakış açısına göre siber terörizm, psikolojik, sosyal, siyasi ve 

dini güdülere sahip ya da bu güdüler ile hareket eden, bilgisayar ağı ve 

teknolojisi kullanarak ulusal savunma sistemlerine, hükümete ait varlıklara 

saldırarak, bireylere ya da değişik gruplara yönelik olarak zarar verici faaliyet 

içinde bulunan bir terörizm şeklidir.  

Siber terörizm kapsamındaki saldırılar genel olarak beş farklı kategori 

altında incelenmektedir. 

1- Saldırı: Siber teröristin temel amacı bir ağa erişerek bilgi elde etmek 

ya da sistem içerisindeki bilgileri değiştirerek diğer tarafa karşı avantaj elde 

etmek istemektir (Gizli hükümet bilgilerini ve kişisel bilgileri çalmak gibi). 

2- Tahribat: İsminden de anlaşılacağı üzere asıl amaç bilgisayar 

sistemlerini yok etme veya zarar vermektir.  

3- Dezenformasyon: Bu tip saldırıların amacı söylentiler aracılığıyla 

hedef devlet içerisinde korku ve kaos ortamı yaratmaktır. 
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4- Hizmet Dışı Bırakma: Bu tip saldırıların amacı çevrimiçi bilgisayar 

sistemlerini kilitlemektir. 

5- Web Sitelerini Tahrif Etme: Bu tip saldırılarda ise amaç web sitelerini 

bozmak ya da tahrif etmektir. Temel amaç web sitesi içerisindeki bilgileri 

tahrif ederek terör örgütlerinin propagandasını yapmak için elverişli hale 

getirmektir. 

Siber terörizm, siyasi ve sosyal mercilere, kişi ve kurumlara gözdağı 

vermek, baskı oluşturmak amacıyla resmi kuruluşların bilgisayarlarına, 

network sistemlerine, bilgi ve veri tabanlarına yapılan yasadışı tehdit ve zarar 

verici saldırılardır. Üzerinde durulması gereken önemli noktalardan biri de bir 

saldırının siber terörizm olarak tanımlanması için bireye ya da mala karşı 

şiddet içermesi ve/veya en azından korku yaratacak kadar hasara yol açması 

gerekmektedir. Ülkelerin kritik alt yapı sistemlerine yapılan saldırılar da, 

yarattığı etkiye göre, siber terörizm olarak tanımlanabilir. 

Siber terörizm, devletlerin bilişim sistemlerini yasa dışı yollarla ele 

geçirmesi veya nüfuz etmesi sonucunda devlet kurumlarının alt yapılarına 

zarar vererek, toplum düzenini bozacak ekonomik ve sosyal alanda toplumun 

huzuru bozacak eylemler olarak tanımlanabilir.  

Siber saldırı yönteminin terör grupları tarafından kullanılmasının en 

önemli nedenlerinden biri saldırıyı düzenleyen kişilerin takip edilmesinin 

oldukça zor olmasıdır. Siber saldırı yöntemi, gerçek dünyada meydana gelen 

saldırı yöntemlerine göre daha anonim bir kimlikle yapıldığı için saldırıyı 

düzenlemekte olan gruplar bir gümrük noktası veya havaalanı kontrolünden 

geçmeden hedef ülkeye ulaşabilmektedirler. 

Siber terörizmin sadece fiziksel saldırı değil aynı zamanda psikolojik 

saldırı amacıyla kullanıldığı da iddia edilmektedir. İslam dinini meşruiyet 

kaynağı olarak kullanan terör grupları, interneti ayrıca Batı karşıtlığı ve anti 

İsrail propagandaları için kullanmakta ve yaymaktadır.  

Bazı İsrail ve ABD resmi kaynakları, teröristlerin patlayıcıların nasıl 

kullanılacağı hakkında, yoldaşlarını harita, fotoğraf, talimat, kod ve teknik 

detaylar aracılığıyla eğittiğine inanmaktadır. 

Siber terörizmde altı çizilmesi gereken beş nokta bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki, siber terörizmin yöneldiği hedeftir. Bu hedefler, ülkenin askeri 

gücü, hükümet, bireyler, şirketler, ülkenin önemli altyapı tesisleri gibi birçok 

şey olabilir. İkinci nokta ise, siber terörizmin hangi saiklerle hareket ettiğidir. 

Bu saikler ya da güdüler dini, politik, sosyal, kültürel ve ideolojik vb. olabilir.   

Üçüncü nokta, siber terörizmde hangi vasıtaların kullanıldığıdır. Buna 

göre siber terörizmde kullanılan araçlar; bilgisayar, iletişim ağı ve 

teknolojisidir. Dördüncü önemli nokta ise, alt yapının yok edilmesi, askeri ve 

önemli bilgilerin ele geçilip sızdırılması, insanlara ya da şirketlere ait varlıların 

teröristlere ait hesaplara geçirilmesi gibi verilen zararla oluşturdukları etkidir. 



 
 

40 
 

Son nokta ise, elde edilmek istenen amaçtır. Bu amaçlar her türlü politik, dini, 

askeri amaçlar olabilir.   

Siber terörizm yöntemlerini kullanarak terör örgütlerinin bir barajın 

kapaklarını açarak tarım alanlarını kullanamaz hale getirecekleri, güvenlik 

güçlerinin haberleşme ağlarına sızarak yanıltıcı bilgiler yayabilecekleri, kentin 

bütün trafik ışıklarını durdurarak normal hayatı alt üst edebilecekleri, telefon 

şebekelerini kullanılmaz hale getirebilecekleri, elektrik ve doğalgaz hatlarını 

kapatabilecekleri ifade edilmektedir. Siber terörizm tanımlarından ve eylem 

alanlarından bu terörizm türünün gelecekte daha da etkin hale gelebileceği 

anlaşılmakta ve terörizmin silahlı kanadına yönelik tedbirlerle birlikte siber 

alandaki faaliyetlerine yönelik de tedbirler geliştirmekte fayda görülmektedir. 

https://www.teram.org/Icerik/siber-terorizm-nedir-91 

16-19 Nolu video parçaları 

8.2. Yukarıdaki yazıya dayalı olarak soruları yanıtlayınız: 

1. Teknolojinin gelişmesi, terörü de nasıl etkiledi? 
2. Siber terörizm nedir? 
3. Siber terörizmde ne tür faaliyetler icra edilebilmektedir? 
4. Siber terörizm, ne tür saldırıları ihtiva etmektedir? 
5. Siber terörizm, hangi güdüler ile hareket eden bir terörizm şekli 

olmaktadır?  
6. Siber terörizm kapsamındaki saldırılar genel olarak ne gibi kategoriler 

altında incelenmektedir? 
7. Siber terörizm kapsamındaki saldırının amacı nedir?  
8. Siber terörizm kapsamındaki tahribatın amacı nedir? 
9. Siber terörizm kapsamındaki dezenformasyonun amacı nedir? 
10. Siber terörizm kapsamındaki hizmet dışı bırakmanın amacı nedir?  
11. Siber terörizm kapsamındaki Web Sitelerini Tahrif Etmenin amacı 

nedir? 
12. Saldırının siber terörizm olarak tanımlanması için neler içermesi ve 

nelere yol açması gerekmektedir? 
13. Sözü geçen saldırıların yanısıra daha ne gibi saldırılar, yarattığı 

etkiye göre, siber terörizm olarak tanımlanabilir?  
14. Devletlerin bilişim sistemlerini yasa dışı yollarla ele geçirmesi veya 

nüfuz etmesi açısından ne tür eylemler siber terörizm olarak tanımlanabilir?  
15. Siber saldırı yönteminin terör grupları tarafından kullanılmasının en 

önemli nedenlerinden biri nedir?  
16. Siber saldırıyı düzenlemekte olan gruplar niçin bir gümrük noktası 

veya havaalanı kontrolünden geçmeden hedef ülkeye ulaşabilmektedir? 
17. Siber terörizm fiziksel saldırı olmakla beraber aynı zamanda ne tür 

saldırı amacıyla kullanılmaktadır? 

18. İslam dinini meşruiyet kaynağı olarak kullanan terör grupları, 

interneti ayrıca ne için kullanmakta ve yaymaktadır? 
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19. Bazı İsrail ve ABD resmi kaynakları, teröristlerin patlayıcıların nasıl 

kullanılacağı hakkında, neler aracılığıyla eğittiğine inanmaktadır. 

20. Siber terörizmde altı çizilmesi gereken hangi beş nokta 

bulunmaktadır? 

21. Siber terörizmin yöneldiği hedef nedir?  

22. Siber terörizm hangi saiklerle hareket etmektedir?  

23. Siber terörizmde hangi vasıtalar kullanılmaktadır?  

24. Siber terörizm ne gibi zararlar aracılığıyla etki oluşturmaktadır?  

25. Siber terörizmde elde edilmek istenen amaç nedir? 

26. Siber terörizm yöntemlerini kullanarak terör örgütleri neler 

yapabilmektedir?  

27. Siber terörizm tanımlarından ve eylem alanlarından neler 

anlaşılmakta ve neler yapmakta fayda görülmektedir?  

8.3. Aşağıdaki yazıları esas alıp “Siber Terör” konulu müzakere 

toplantısını yapınız, moderatörlük yapınız, iki karşıt taraf rolünü alınız: 

Siber Terör ve Siber İstihbarat 

Modern dönemde, ‘olamaz’ diye düşündüğümüz birçok olayın 

gerçekleştiğini görmekteyiz. Buna en basit örnek olarak cep telefonunu 

verebiliriz.  

Bugün cep telefonlarından faydalanarak insanların bulundukları yerleri 

belirlemek, onları izlemek hatta açık olduğu durumda bulunduğu ortamdaki 

konuşmaları dileyebilmek mümkündür. Konuşulmayan hatta kapalı bir cep 

telefonu ile dahi dinleme ve izleme yapılabilmektedir. Bu bir bilgisayar ve 

uydu korelasyonunun ürünüdür. Ancak bu yöntem giderek sıradanlaşmış ve 

karşı tedbirler alınmaya başlanmıştır. 
Günümüzde istihbarat örgütleri ve ordular tüm savaşın kaderini 

değiştirebilecek yeni bir silahla tanışmışlardır. Bu silahın adı bilgidir. 
İstihbarat entelektüalizmi açısından bu yeni silah tamamı ile stratejiktir. 
Enformasyonun stratejik bir değer olarak kabulü ve kullanımı, istihbaratın 
bugüne kadarki evrimi içerisinde bilinen ve amaç edinilen bir öge olsa da; 
bilgiyi bu yüzyıla her mücadeleyi kazandırabilecek bir argüman olarak getiren 
işte bu bilgisayar-uydu korelasyonudur. Bunun bir sonucu olarak da teknolojik 
istihbarat kavramı ortaya çıkmıştır. 

Hâlihazırda küresel iletişim ağlarından yararlanan gizli servisler, 
neredeyse istedikleri bütün kapalı veri bankalarına girerek gizli ve özel 
bilgilere ulaşabilmektedirler.  

Firmalar, bankalar, telefon şirketleri, maliye ve sağlık daireleri, 
sigortalar, trafik kurumları, emniyet güçleri birbirlerine elektronik ortamda 
bağlanan ve devlet adına çalışan uzman casuslara karşı genellikle çok az 
korumaya sahiptirler. Çünkü uzman casuslar ya bir kod çözücüye ya da ayrı 
bir giriş kanalına sahiptirler. 
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Dünyadaki mevcut haberleşme alt yapısının omurgasını sabit telefon 

şebekesi oluşturduğundan, internet büyük ölçüde mevcut alt yapıya bağlıdır. 

Geniş bantlı hizmetlerle birlikte internet daha hızlı olacağından internet 

üzerinden ses ve görüntü iletimi daha da önem kazanacaktır. Geniş bantlı 

haberleşmeyi sağlayacak tekniklerden bazıları; sayısal abone hattı modelleri 

(DSL), kablo modemleri, sabit telsiz erişim (FWA) ve alçak yörünge uyduları 

(LEO)’dır. DSL modemleri mevcut telefon hatlarında, kablo modemleri ise 

kablolu televizyon hatlarından yüksek hızlı veri iletimini mümkün kılmaktadır. 

İnternet ve mobil haberleşmenin bütünleşmesiyle, insanlık önümüzdeki 

yıllarda her türlü haberleşmeyi (veri, ses, görüntü) her zaman ve her yerde 

yapabilir hale gelecektir.  

1. Siber Terör  

Siber terör, enformasyona, bilgisayar programlarına ve doğrudan savaş 

içerisinde olmayan hedeflerin verilerine karşı önceden planlanmış politik 

nedenlerden kaynaklanan bir saldırıdır. 

Bir başka tanımda ise siber terör, kriminal gruplarca ilke olarak bir 

politik ideoloji çerçevesinde, terör veya başka bir aşırı amaçla siyasal şantaj 

eylemleri, farklı bir düşünce ile ya da grubun savunulması amacıyla hükümetin 

kaynaklarına karşı girişilen amaçlardır. Nihayetinde siber terörü; politik, dini 

veya ideolojik sebeplerle, bir devletin ya da önemli kurumsal girişimlerin 

bilişim ve iletişim sistemlerinde zarar vermek amacıyla her türlü veri ya da 

bilginin değiştirilmesi, yok edilmesi veya zarar verilmesi eylemleri olarak 

tanımlayabiliriz.  

Siber terör ataklarının birinci kategorisi, “basit ve yapılandırılmamış” 

olanlardır. Genelde, kişisel zevk için üretilen, hedef ayrımı yapmayan, çok 

hızlı ve etkili yayılarak büyük zararlar veren kurtçuk (worm) ve virüsler, bu 

kategori altında toplanmaktadır.  

İkincisi, çoklu sistemlere karşı, daha karmaşık atakları içeren “ileri 

düzeyde yapılandırılmış olanlardır”.  

Üçüncü olarak ise, “karmaşık koordinasyona sahip ataklar” sayılabilir. 

Bu ataklar, çok ileri düzeyde yapılmış hedef analizlerine, üstün zekâ ve 

denetime sahiptir. Uzman araştırmacılara göre, ileri düzeyde yapılandırılmış 

bir atağın gerçekleştirilebilmesi için, bir grup insanın 2-4 yıl arasında çalışması 

gerekmektedir. Karmaşık koordinasyona sahip ataklar için ise, bu süre 6-10 yıl 

arası olarak ön görülmektedir. 

Ülkemizde Siber Terör 

Ülkemiz, tarih boyunca özellikle jeopolitik konumu gereği, her zaman 

için, çeşitli devletlerin ve terör örgütlerinin hedefi haline gelmiştir. 

Günümüzde, terör örgütlerinin kendilerine destek veren dış merkezli bilgisayar 

sistemleri aracılığıyla, ülkemize yönelik siber saldırı hareketlerinde 

bulunabilecekleri göz ardı edilmemelidir. Olası siber saldırılara karşı bu durum 

kurumlar koordinasyonunda her zaman yakından gözlemlenmeli ve siber 
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saldırı acil eylem planları ile hazırlıklı bulunmalıdır. Unutulmamalıdır ki, siber 

terörizme karşı hazırlıksız bir şekilde bulunmak günlük hayatın akışını da 

derinden felce uğratabileceği gibi, ülke güvenliğini ciddi bir şekilde tehdit 

edebilecektir. 

Ülkemiz, BOT yani zombi olarak adlandırılan zararlı yazılımların 

bulaştığı ülkeler sıralamasında ilk 10 içerisinde, bu zararlı yazılımları 

barındıran ülkeler sıralamasında 6. ülke, ve yine bu zararlı yazılımların 

aktiviteleri göz önüne alındığında dünyada ilk 10 içerisinde görülmektedir. Bu 

da ülkemizin bu konuda önemli bir güvenlik sorunu yaşadığını göstermektedir.  

Ülkemizde bilgisayar suçları ve bilgi güvenliği konularında araştırma 

yapılması için ve bu konudaki yasal boşlukların doldurulması amacıyla; 

Emniyet Genel Müdürlüğünde Bilgisayar Suçları ve Bilgi Güvenliği Kurulu 

18.04.1998 tarihinde kurulmuştur. Ayrıca; bilişim suçları, siber terör alanında 

çalışmalar yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı TADOC 

(Turkish Academy Against Drug and Organised Crime) Bilişim Suçları 

Araştırma Merkezi Başkanlığı kurulmuştur. 

1993 yılında İnternet ağına dâhil olan Türkiye, 2001 yılına kadar 

internete önemli bir müdahalede bulunmamıştır. Ancak internetin kullanım 

oranlarının ve buna bağlı olarak sosyal etkilerinin hızla artmasıyla birlikte 

internette yer alan hukuka aykırı ve zararlı içeriğe duyarsız kalmamıştır. 2001 

yılından itibaren çeşitli web sitelerine erişimi engellemiştir. Bu dönemde 

gerçekleştirilen erişim engellemelerinin internet içeriğine müdahale yetkisi 

veren özel bir kanuna dayanmayışı ve yalnızca genel hükümlerle 

gerçekleştirilmesi birtakım hukuki tartışmalara yol açmıştır. Bunun üzerine 

2007 yılında internet içerik politikası hukuki bir zemine oturtulmak istenmiş 

ve artan bilişim suçlarıyla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla 5651 

sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun yürürlüğe 

konmuştur. Bu kanun kapsamında ilk önce Youtube web sitesi engellenmiştir 

ve bunu binlerce web sitesi takip etmiştir. Bu durum da kanunun sansür olarak 

algılanmasına yol açmıştır. 

Siber Terör Suçlularının Hedefleri ve İşleniş Şekilleri 

Siber terör eylemlerini kimler ne için yaparlar: 

Devletler: Düşmanı zayıflatmak ve çökertmek, istihbarat ve sabotaj 

amaçlarıyla, 

Politik Örgütler: Ekonomik ve psikolojik çöküntü yaratmak, sosyal 

yapıyı ve düzeni bozmak, propaganda amaçlarıyla, 

Kurum İçi ve Dışı Düşmanlar: Haksız rekabet gücü sağlamak, sanayi 

casusluğu amaçlarıyla, 

Kiralık Saldırganlar ve Suç Örgütleri: Para ve güç amacıyla, 

Kriminaller: Kendilerini ispatlamak amacıyla siber terör eylemlerini 

yaparlar. 
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Siber terör saldırılarında hedefler aşağıdaki şekillerde ortaya 

çıkabilmektedir: 

- Bir telekomünikasyon yönetimine yerleşmek (telefon santralleri, GSM 

ulaşım noktaları, yer ve uydu istasyonları alıcı veya vericileri), 

- Enerji dağıtım merkezlerine yönelik saldırılar (nükleer ve termik 

santraller), 

- Ulaşım sisteminin işleyişine müdahaleler (hava alanları, hava ve deniz 

komuta kontrolü, garlar, demir yolları, otoyollar ve sinyalizasyon sistemleri), 

- Petrol üretim ve dağıtımına yapılan müdahaleler (rafineriler, depolar 

ve servis istasyonları), 

- Posta yönetim merkezine yapılan müdahaleler, 

- Su dağıtım sistemlerine ve sitelerine yapılan müdahaleler (fabrikalar, 

analiz merkezleri, dinlendirme istasyonları), 

- Banka ve finans merkezlerine yapılan müdahaleler, 

- Kamu güvenliği, sağlığı ve acil servislere yapılan müdahaleler (polis, 

itfaiye, hastaneler), 

- Sosyal servislere yapılan müdahaleler (sosyal güvenlik, hastalık 

sigortası), 

- Medya (televizyon kanalları, basın grupları gibi). 

Siber terör saldırıları bazen de politik ve askeri hedeflere yönelik 

olabilmektedir. Bütün bu saldırılara bakıldığında siber terör nitelik değiştirerek 

gelecekte de varlığını koruyacaktır diyebiliriz. 

2. Siber İstihbarat 

21. yüzyılda teknolojinin ulaştığı boyutlar Siber Güvenlik olgusunu 

ulusal güvenliğin korunmasında oldukça önemli bir noktaya ulaştırmıştır. 

Siber güvenlik anlayışı sadece siber yollarla elde edilen bilginin korunması 

yani koruyucu güvenlik kapsamının değil, ülkenin ihtiyacı olan karar verme 

sürecine doğru, zamanında ve faydalı bilgi ve değerlendirmeler sunma 

gayretinin de gereğidir. Kısaca böyle bir bütünleştirme hem bilginin üretilmesi 

yani siber istihbarat, hem de korunması gibi fonksiyonları içermektedir. 

Siber istihbarat faaliyetleri; istihbarat literatüründe yoğun olarak 

internet ve bilgisayarın kullanımını kapsayan ancak teknik ve elektronik 

istihbarat toplama faaliyetleri içinde uydular, hava ve uzay araçları ile yapılan 

istihbarat ile birlikte anılmaktadır. 

Siber istihbarat, elektronik ortamdaki tehdit ve saldırıların izlenmesi, 

analiz edilmesi ve karşı önlemlerin alınması sürecidir. Siber istihbarat, casus 

zekâsının modern bilgi teknolojilerinin savunma gücüyle birleştirilmiş halidir. 

Siber istihbarat çalışmaları elektronik ortamda özellikle de internet dünyasında 

hassas bilgilerin siber teröristler tarafından çalınmasına karşın en etkili 

yöntemleri kapsamaktadır.  

Siber istihbarat çalışanlarının en önemli görevlerinden biri elektronik 

ortamdaki tehditlere karşı güvenliği sağlayabilmektir. Ayrıca bu tehditlerin 
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analizini yapabilmeli ve gerekli önlemlerin alınmasında etkin rol 

oynayabilmelidir. 

Bilgi çağı teknolojisinin keskin uçlarını kullanmaya çalışan istihbarat 

örgütleri kendi içinde bilgiyi toplama ve analiz edecek daha iyi yöntemleri 

adapte etmeye uğraşmaktadır. Bugünün istihbarat organizasyonlarının bilgi 

çağı teknolojisini kullanımda öncelikli gayreti gizli bilgilerin aktarılabileceği 

bir internet bilgi ağı (Intelink) oluşturulmasına yönelmiştir. 

Bugün ABD’de kullanılan Intelink, istihbarat personelinin günlük 

olarak giriş yapabildiği ve bilgilerin toplandığı bir bilgisayar ağını temsil 

etmektedir. Dizayn edilen ağ internete benzer şekilde, ağ protokolleri ve 

oluşturulan önleme duvarları ile yetkisi olmayanların sisteme girişini 

engellemektedir. Kullanıcıları arasında savunma, hazine, enerji, adalet, dış 

işleri ve ulaştırma bakanlığı mensupları ile askerler bulunmaktadır. 

Gelişen bilgi altyapısı; bilginin depolanması, yeniden temini, 

sınıflandırılması, süzülmesi ve dağıtımı imkânlarını önemli ölçüde artırmıştır. 

Özellikle aşağıda sıralanan yeni sanal ağlar herhangi bir konuda bireylerin 

bilgiyi temini ve uzmanlığını kullanma veya geliştirme fırsatı sağlamaktadır: 

- Global sohbet odaları, 

- Gerçek zamanlı video konferans sistemleri ve ağa bağlı bilgisayarlar 

vasıtası ile video yayını, 

- Müşterek online çalışma ortamı vasıtası ile bireylerin problem 

çözmeye katılımı. 
The Washington Post’daki bir değerlendirmeye göre internet üzerinde 

(yani istihbarat ve güvenlik açısından açık sayılabilecek) 150 binden fazla 
askeri bilgisayar bulunmaktadır. 

Bilgisayar ve İstihbarat 
Bilgisayarlar akla gelebilecek her şeyden evvel bilgi işlemek içindir. 

Yüksek performanslı istihbarat bilgisayarlarının en önemli başarıları; ses ve 
resim analizleri, şifreleme ve şifre çözme, uydu kontrol ve yönetiminde 
görülmektedir. İstihbarat servislerinin ülkeleri ve ticari faaliyetleri izlerken 
başarılı şifre kırma çalışmalarının ardında ve temelinde üstün performanslı 
bilgisayarlar bulunmaktadır. 

Siber güvenlik, dinleme istihbaratı ile de yakından ilgilidir. Günümüzde 
geleneksel dinleme; karşı casusluk, örgütlü suçlarla mücadele ve ekonomik 
casusluk alanlarında, enformatik veri transferlerini izleme faaliyetini 
sürdürmektedir.  

20-21 Nolu video parçaları 
Echelon 
Elektronik istihbarat dünyasının en gizli ve en çok konuşulan sistemi 

Echelon; sinyal ve görüntü istihbaratı yapan elektronik istihbarat ağının adıdır. 
Echelon, 5 devletin (ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda) 
istihbarat örgütlerinin dünya üzerindeki iletişim sistemlerini denetlemek için 
kurdukları ortak projenin kod adıdır. Echelon projesinin temelleri 1947’deki 
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(The United Kingdom — United States of America Agreement) UKUSA 
anlaşmasıyla atılmış ve 1971’de hayata geçmesinden günümüze dek kapsamını 
ve kullandığı teknolojileri sürekli genişletmiştir. Liderliğini ABD Milli 
Güvenlik Dairesi NSA’in yaptığı Echelon’un bugün telefon görüşmeleri, e-
mailler, internet bağlantıları, uydu haberleşmeleri gibi akla gelebilecek tüm 
modern iletişim sistemlerini büyük oranda denetlediğine inanılmaktadır. 

Echelon sisteminin veri toplamak için kullandığı çeşitli yollar vardır:  

- gelişmiş anten sistemleriyle uydu haberleşmelerini dinlemek (ki çeşitli 

raporlara göre bu antenler ABD, İtalya, İngiltere, Türkiye, Yeni Zelanda, 

Kanada, Avustralya, Pakistan, Kenya topraklarında ve muhtemelen diğer bazı 

ülkelerde de faaliyettedir);  

- yeryüzündeki telefon hatlarını ve internet bağlantılarını dinlemek;  

- kıtalararası iletişim hatlarını dinlemek (ABD’nin okyanus tabanındaki 

telefon hatlarını kontrol altında tutabilmek için bu kablolara dinleme cihazları 

yerleştirdiği bilinmektedir)  

gibi çeşitli yöntemlerle, dünya üzerindeki iletişim sistemlerinden geçen 

veri paketleri Echelon tarafından düzenli olarak toplanmaktadır. Elde edilen 

bu veriler, DICTIONARY (sözlük) adı verilen bir filtreleme sisteminden 

geçirilir. Dictionary, dinlenen veriler içinde Echelon projesinin 5 ortak 

devletince belirlenen anahtar kelimeler, isimler, adresler, vs. gibi bilgileri 

tarayan bir bilgisayarlar ağıdır. Ayıklanan bu “tehlikeli” iletişim unsurları 

uzmanlarca incelenmek üzere takibe alınır. 

ABD hükümeti Echelon’un varlığıyla ilgili tüm iddiaları 

reddetmektedir. Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri Echelon’un varlığını 

kabul ettiler.  

22-23 Nolu video parçaları 

Sonuç 

Siber Terörizm kavramının yazılı ve görsel medyada, ulusal ya da 

uluslararası arenada çok fazla kullanılmaya başladığı görülmektedir. Çünkü 

internetin ve bilgisayar ağlarının toplumun her kesimine yayılması ve ülkelerin 

yaşamsal ve güvenlik sistemlerinde bu teknolojilerin kullanımına paralel 

olarak, terör grupları ve teröristler de bu teknolojilerden yoğun olarak 

yararlanma veya bu teknolojilere yönelik bombalama türü saldırılarda 

bulunma girişimlerinde bulunmaktadırlar. 11 Eylül 2001 tarihi, Amerika başta 

olmak üzere tüm dünya için önemli bir tarihtir. Bu tarihten sonra tüm dünya 

ülkeleri, teknolojik alt yapılarını ve internet güvenlik sistemlerini yeniden 

gözden geçirmek ve siber terör eylemlerine karşı hazırlıklı olmak gereksinimi 

duymuşlardır. Ayrıca, siber terör eylemleri yoğun olarak internet, e-mail, 

network teknolojileri üzerinden gerçekleştirildiğinden dolayı, konunun 

özelliği gereği ülkeler bu yeni terör durumu ile etkili mücadele edebilmek 

amacıyla işbirliği halinde bulunmaları gerekliliği üzerinde durarak, çeşitli 

etkinliklerle bu işbirliğini geliştirmeye çalışmaktadırlar. 
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Her hangi bir ülkedeki, özellikle güvenlik ve iletişim kurumlarının siber 

terör eylemlerine karşı gerekli önlemleri almaya ve diğer ülkeler ile işbirliği 

halinde olmaya çalıştığı kadar, bireylerin de bu tür siber terör eylemlerine karşı 

bilinçli olmaları veya bilinçli olmaları için eğitim faaliyetleri düzenlenmesi o 

ülkenin genel güvenliğine olumlu katkıda bulunacak ve ulusal savunma 

yapısını güçlendirecektir.  

Ülke çapında bilgi kaynaklarının organizasyonu için Merkezi bir birim 

kurulmalı ve bu birimde; ülke çapında bilgi varlıkların envanteri tutulmalı, 

bilgi varlıklarının kritiklik dereceleri belirlenmeli, söz konusu bilgilerin 

korunması için yöntemler geliştirilmedir. 

Ayrıca konu ile alakalı olarak gerekli yasa ve yönetmelikler 

çıkarılmalıdır; Web uygulamalarının güvenliğinin sertifikalandırılması, 

taşerona verilen yazılım projelerin sözleşmelerinde güvenlik ile ilgili maddeler 

eklenmesi, siber güvenlik şirketlerinin teşvik edilmesi, siber suçların 

cezalandırılması gibi... 

https://21yyte.org/tr/merkezler/islevsel-arastirma-merkezleri/terorizm-

ve-terorizmle-mucadele/siber-teror-ve-siber-istihbarat 

8.4. Aşağıdaki savları değerlendiriniz: 

1. Modern dönemde, ‘olamaz’ diye düşündüğümüz birçok olayın 

gerçekleştiğini görmekteyiz. 

2. Günümüzde istihbarat örgütleri ve ordular tüm savaşın kaderini 

değiştirebilecek yeni bir silahla tanışmışlardır. Bu silahın adı bilgidir. 

3. Enformasyon stratejik bir değer olarak kabul edilmektedir ve 

kullanılmaktadır. 

4. Hâlihazırda küresel iletişim ağlarından yararlanan gizli servisler, 

neredeyse istedikleri bütün kapalı veri bankalarına girerek gizli ve özel 

bilgilere ulaşabilmektedirler. 
5. Türkiye ve Rusya, tarih boyunca özellikle jeopolitik konumları 

gereği, her zaman için, çeşitli devletlerin ve terör örgütlerinin hedefi haline 
gelmiştir. 

6. Siber terörizme karşı hazırlıksız bir şekilde bulunmak, günlük hayatın 
akışını da derinden felce uğratabileceği gibi, ülke güvenliğini ciddi bir şekilde 
tehdit edebilecektir. 

7. Siber güvenlik anlayışı sadece siber yollarla elde edilen bilginin 
korunması yani koruyucu güvenlik kapsamının değil, ülkenin ihtiyacı olan 
karar verme sürecine doğru, zamanında ve faydalı bilgi ve değerlendirmeler 
sunma gayretinin de gereğidir. 

8. Siber istihbarat, casus zekâsının modern bilgi teknolojilerinin 
savunma gücüyle birleştirilmiş halidir. 

9. Bugünün istihbarat organizasyonlarının bilgi çağı teknolojisini 
kullanımda öncelikli gayreti gizli bilgilerin aktarılabileceği bir internet bilgi 
ağı (Intelink) oluşturulmasına yönelmiştir. 



 
 

48 
 

8.5. Dinleyerek Rusça söyleyiniz:  

İnternet üzerinde bir zararlı yazılımın yayılmasını sağlamak amacıyla 

internete bağlı her türlü cihazın “zombi”leştirilme yöntemi ile bir siber silaha 

dönüştürülmesi sağlanır. İşte bir cihaz zombiye dönüştürüldüğünde artık “bot” 

olarak adlandırılır. Botlar sayesinde zararlı yazılımlar cihazdan cihaza 

atlayarak bir ordu oluşturur. Bu orduya ise “botnet” adı verilir. Botnetler 

özellikle DDoS saldırılarında etkinin ve zararın daha fazla olabilmesi için 

saldırganlar tarafından tercih edilir. 

8.6. Rusça karşılıkları veriniz: 

Sabotaj; trafik magandaları; geri zekalı; meme kanseri; tekelcilik 

siyaseti; kale almamak; tezkere; vandal; iradeyi yıpratmak; girişimsel tıbbi 

standartlar; rBGH, posilac hormonu; fırsatçılık; faiz lobisi; göbek atmak; 

sigara izmariti; ket vurmak; tağşiş; ‘E. coli’ adlı bakteri; aç gözlülük; sinir 

nöbeti (krizi); siyasi terörün maşası; pet ve cam şişeler; tahkikat yapmak; drift 

yapmak; taşı gediğine oturtmak; kanser tetiklemek; fiyat anlaşması; 

mendeburluk; garaz; canla başla. 

8.7. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

Противодействие кибертерроризму 

Люди, совершающие незаконные действия, угрожающие 

государственной безопасности, личности и обществу с использованием 

современных информационных технологий, называются кибертер-

рористами. 

В отличие от хакеров, мотивация которых, в основном, корыстные 

побуждения, цель кибертеррориста заключается во взломе компьютер-

ных систем и получении доступа к личной и банковской информации, 

военным и государственным конфиденциальным данным, выводе  

из строя оборудования и программного обеспечения, создании помех, 

нарушении сетей электропитания либо нарушении работы связи, а также 

в использовании полученной информации преступным путём. 

В современном отечественном уголовном законодательстве 

понятия «кибертерроризм» не существует. Уголовная ответственность  

за совершение террористического акта предусмотрена статья 205 УК РФ. 

Однако, квалифицированного признака, связанного с совершением 

преступления, предусмотренного данной статьей УК РФ в киберпрост-

ранстве, российское уголовное законодательство не предусматривает. 

Как правило, условно выделяют три вида кибертерроризма: 

1. Простой — неструктурированный. При данном виде 

кибертерроризма используются программы, созданные кем-то другим. 

Данный вид атак считается самым простым, т.к. потери от него 

минимальны. 
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2. Расширенный — структурированный. Имеют место быть более 

сложные атаки против нескольких систем или сетей и, возможно, 

изменение или создание базовых инструментов взлома. Более того, 

участники таких группировок проводят обучение новоприбывших. 

3. Комплексный — координированный. Самый сложный вид 

кибертерроризма, т.к. в данном случае, террористы способны вызвать 

массовое нарушение систем безопасности страны. Они имеют 

возможность создания сложных инструментов взлома. Есть строгая 

структура, зачастую представляющая собой организации, способные 

анализировать свои действия, вырабатывать тщательные планы атак  

и прочее. 

В данный момент в РФ любому проявлению терроризма, включая 

кибертерроризму, противостоят органы государственной власти и сило-

вых структур различного уровня. Введен в действие Федеральный закон 

№ 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфра-

структуры Российской Федерации», создан орган ГосСОПКА (Госу-

дарственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак) и другие различные структуры. 

Государство пытается максимально обезопасить критически важные 

объекты инфраструктуры и граждан от любых проявлений терроризма. 

https://rtmtech.ru/articles/protivodejstvie-kiberterrorizmu/ 

8.8. Dinleyerek Türkçe söyleyiniz: 

1. Вместе с развитием технологий терроризм также нашёл для себя 

новые сферы и новые методы. 

2. Террористические организации, с одной стороны, активно 

продолжают террористическую деятельность в сельской местности  

и городах, с другой стороны, создали для себя новую сферу и приступили 

к деятельности в киберпространстве. 

3. Кибертерроризм — это использование компьютеров и компью-

терных систем против личности и его имущества для достижения 

определённых политических и социальных целей, а также для устрашения 

правительства страны или всего общества и оказания на них давления. 

4. В рамках кибертерроризма может осуществляться значительное 

количество видов деятельности, таких как: нарушение деятельности 

национальных банковских систем, присвоение банковских счетов 

населения, добыча данным путём принадлежащей государству секретной 

информации, нарушение деятельности официальных и неофициальных 

веб-сайтов. 
5. Кибертерроризм, если брать во внимание само определение 

терроризма, а также тот факт, что данный вид терроризма осуществля-
ется в цифровом (виртуальном) пространстве, может характеризоваться 
как атаки, осуществляемые в отношении цифровых технологий и/или 
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платформ, в ходе которых отдельные личности и целые общества 
осуществляют взаимодействие для того, чтобы подвергнуть риску / 
нанести ущерб безопасности жизни и имущества. 

6. Кибертерроризм представляет собой вид терроризма, в основе 
которого лежат психологические, социальные, политические и религиозные 
мотивы, или который движим данными мотивами, а также включает в себя 
деятельность в виде атак на объекты национальной системы обороны страны 
или правительственные объекты с использованием компьютерных сетей  
и технологий, имеющую своей целью нанести ущерб отдельным лицам или 
же различным группам людей.  

7. Кибертерроризм представляет собой незаконные атаки, несущие с 
собой угрозу и причинение вреда, проводимые на отдельные компьютеры 
государственных учреждений, компьютерные сети, базы информации  
и данных в целях запугать политические и социальные институты, людей  
и организации. Один из важных моментов, на котором следует 
остановиться, состоит в том, что для того, чтобы какую-либо атаку считать 
кибертерроризмом, необходимо, чтобы данная атака содержала насилие  
по отношению к человеку или имуществу, а также приводила к ущербу, 
который бы по крайней мере сеял страх. 

8. Цель кибертерроризма заключается в том, чтобы в рамках 
террористических актов, направленных на вывод из строя компьютерных 
сетей, используя подключенные к интернету персональные компьютеры, 
осуществлять интернет-атаки. Одна из самых важных причин того, что 
террористическими группировками применяется метод кибератак, 
обусловлена тем, что достаточно сложно отследить людей, которые 
осуществляют подобного рода атаки. Поскольку метод кибератак  
по сравнению с методами террористических актов, совершаемых  
в реальном пространстве, применяется в большей степени лицами  
с неустановленной личностью, проводящие теракт группировки, 
достигают страны-объекта, не пересекая таможенный пункт и не проходя 
досмотр в аэропорту. 

9. По вопросу кибертерроризма имеется пять положений, которые 
следует отдельным образом отметить. 

Первое из них — это цели, на которые направлен кибертерроризм. 
К данным целям может относиться многое, например: военная мощь 
страны, правительство, люди, коммерческие предприятия, важные 
объекты инфраструктуры страны.  

Второе положение — это то, какими мотивами движим 
кибертерроризм. Эти мотивы могут быть религиозными, политическими, 
социальными, культурологическими, идеологическими и т.д. 

Третье положение — это то, какие средства используются в данном 
виде терроризма. Средства, используемые в кибертерроризме, — это 
компьютеры, коммуникативная сеть и технологии. 
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Четвёртое положение — это тот эффект, который создаёт кибертер-

роризм за счёт нанесения такого вреда, как уничтожение инфраструк-

туры, захват военных и иных важных данных и организация их утечки, 

перевод на счета террористов имущества, принадлежащего гражданам  

и коммерческим предприятиям.  

Последнее положение — это желаемая конечная цель. К данным 

целям могут относиться всевозможные политические, религиозные, 

военные цели. 
10. Отмечается, что террористические организации, используя 

методы кибертерроризма, намерены, открывая шлюзы плотин, привести 
в непригодное состояние сельскохозяйственные угодья; могут, проникая 
в информационные сети сил безопасности, распространять 
недостоверную информацию; выключив все светофоры города, привести 
в полный хаос нормальную жизнедеятельность; могут вывести из строя 
телефонные сети и остановить деятельность линий электро- и газоснаб-
жения. Из самого понятия кибертерроризма и сфер его применения 
становится понятным, что данный вид терроризма может в будущем 
стать ещё более эффективным оружием, вследствие чего является 
актуальным наряду с принятием мер в отношении вооружённого крыла 
террористических организаций, совершенствовать меры в том числе  
и по отношению к террористической деятельности в киберпространстве. 

8.9. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Подстрекать к мятежу; нервный приступ, срыв; никчемность; 

беспомощный, немощный; смотровая площадка; вандал; вставлять палки 
в колёса; автохамы; инвазивные медицинские стандарты; Агентство  
по охране окружающей среды США; простата, простатит; алчность, 
жадность; ценовой сговор; верный слуга; накопление запасов; 
разрешение законодательного органа власти на применение 
вооружённых сил за рубежом; окурок; залить кого-л. кровью; ввергнуть 
общество в вооружённые столкновения; перекрыть движение; 
генетически модифицированные организмы (ГМО); кишечная палочка; 
провоцировать рак; дурное намерение; топ-менеджеры компаний;  
ни во что не ставить кого-л.; плясать от радости в связи с чем-л.; препона; 
дорожные таблички; провести расследование, следствие. 

8.10. “Siber istihbarat” konusunda aşağıdaki soruları yanıtlayınız: 
1. Siber istihbarat, ne tür süreç olmaktadır?  

2. Siber istihbaratın casus zekâsı ile ne ilgisi bulunmaktadır? 

3. Siber istihbarat çalışmaları hangi yöntemleri kapsamaktadır?  

4. Siber istihbarat çalışanlarının en önemli görevleri arasında neler 

bulunmaktadır? 

5. Bugünün istihbarat organizasyonlarının bilgi çağı teknolojisini 

kullanımda öncelikli gayreti neye yönelmiştir?  



 
 

52 
 

6. Gelişen bilgi altyapısı; bilgi konusunda hangi imkanları önemli 

ölçüde artırmıştır?  

7. Hangi yeni sanal ağlar bireylerin bilgiyi temini ve uzmanlığını 

kullanma veya geliştirme fırsatı sağlamaktadır?  

9) Töre terörü 

9.1. Aşağıdaki yazıyı esas alıp ek kaynaklara dayalı olarak “Töre 

terörü” konusunu değerlendiriniz: 

Töre ve namus cinayetleri, kan dâvâları, arazi ve tapu kavgaları, 

özellikle Doğu ve Güneydoğu eksenli olarak, ama başka bölgelerde de eksik 

olmayan ciddî sorunlarımız.  

Son olarak Mardin-Mazıdağı’nın Bilge köyünde meydana gelen ve 

resmî bilgiler çerçevesinde ‘töre katliâmı’ gibi görünen dehşet verici kanlı 

saldırı, tüm dünyanın gözünü üzerimize çevirdi.  

Olayda, saldırının maskeli kişilerce ve uzun namlulu silâhlarla 

gerçekleştirilmesi ve söz konusu köydeki tüm yetişkin erkeklerin korucu 

olması gibi noktalar, PKK-terör bağlantılı yeni bir provokasyon olma 

ihtimalini de hatıra getiriyor.  

Ama saldırı zanlılarıyla ölenlerin çoğunun aynı soyadını taşıması, talip 

olunan kızın başkasına verilmesi ve bunun diğer cenahı kızdırması gibi diğer 

detaylardan hareketle, hadisenin bir terör saldırısı olmadığı değerlendirmesi 

yapılıyor.  

Olayın, Kandil Dağından ‘Silâhlar sussun, diyalog başlasın’ mesajının 

verildiği ve Lice ilçesinde dokuz şehide mal olan mayın saldırısına ‘Merkezî 

bir planlama ile yapılmadı’ denilerek sahip çıkılmadığı bir ortamda 

gerçekleşmesi de, bu değerlendirmeyi teyid eden bir işaret gibi görünüyor.  

Yoksa yeni bir Başbağlar faciası mı söz konusu!  
Saldırı sonrası ortaya çıkan dehşet verici tablo, her halükârda korkunç 

bir vahşet manzarasını önümüze koyuyor. İki gencin hayatını birleştirmesi 
vesilesiyle tertiplenen düğün merasimi kana bulanıyor. Gelin, damat, imam 
başta olmak üzere, 6’sı çocuk, 17’si kadın, 44 kişi can veriyor.  

Saldırının, içeride cemaatle namaz kılınırken gerçekleşmesi de tüyler 
ürperten bir diğer nokta.  

Böyle bir gözü dönmüşlüğün izahı olabilir mi?  
Bu kadar insanlıktan çıkmış ve hunharlaşmış bir saldırganlığın dayanağı 

ve gerekçesi olur mu?  
İş dönüp dolaşıyor; Bediüzzaman’ın yüz sene önce cehalet ağa, oğlu 

zaruret efendi ve torunu husûmet bey olarak sıraladığı, ‘bizi mahveden’ üç 
düşmana gelip dayanıyor. Merkezinde ağalığın yer aldığı feodal düzenin de, 
fakirliğin de, gelir uçurumu ve adaletsizliğinin de, basit ve sıradan sebeplerle 
kapışma ve kavgayı netice veren ihtilâf ve anlaşmazlıkların da ardında bunlar var.  

İstibdat zihniyetine dayalı merkezî devlet uygulamaları da, maalesef bu 
hastalıkları azdırmış.  
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Kuvveti hakta değil, hakkı kuvvette gören bir anlayış, yerel ilişkilerinde 

de kuvveti elinde bulunduran unsurlarla iş görmeyi âdet edinip, zayıfları 

onların olmayan insafına terk etmiş. Birlikte çalışmayı tercih ettiklerini her 

türlü imkânla destekleyip donatırken, diğerlerini mahrumiyet ve sefaletleriyle 

yüz üstü bırakmış. Yargı mekanizmasını da bu mentalite üzerine bina edip öyle 

işletince, insanların sarılacağı bir dal kalmamış.  

Cehaleti izale edecek ilim ve eğitim seferberlikleri yerine, tek yanlı 

propagandalar dayatılmış.  

Aynı şekilde, ortak birleşme noktalarına vurgu yapılarak kardeşliğin ve 

kaynaşmanın tesisi gerekirken, tam tersine, var olan ihtilâflara yenilerini ilâve 

edecek fitneler tezgâhlanıp sahneye konulmuş. Kardeşlik için çalışanların da 

önü kesilmiş.  

Maalesef böyle bir arka plandan geliyoruz.  

Durum bu olunca, orada her türlü vahşet ve dehşetin boy göstermesine 

müsait bir zemin, bile bile ve kasten hazırlanmış demektir. Dolayısıyla, zaman 

zaman ortaya çıkan bu çeşit vahşet tezahürlerine şaşırmamak gerekir. Ekilen, 

biçiliyor.  

Ama madalyonun diğer yüzünde, ifsad için bu kadar uğraşılmasına, ardı 

arkası gelmeyen inanılmaz tertip ve tahriklere rağmen, bu tür olayların 

münferit düzeyde kalıp genelleşmemesi ise, olsa olsa toplumun mayasının 

sağlamlığı ve buna katkı sağlayan manevî hizmetlerle açıklanabilir.  

Ki, kan dâvâsı, töre cinayeti gibi toplumsal hastalıkların azaltılması ve 

izalesi noktasında da en çok söz konusu manevî dinamikler etkili oluyor.  

Keza, toplumsal dokuda nüfuz ve istismar edebilecekleri boşluklar 

arayıp fırsat kollayan, meselâ töre cinayetlerini bahane ederek toplumdaki iffet 

hassasiyetini aşındırmaya çalışan birtakım mihrakların hesaplarını da yine 

onlar bozuyor... 

https://www.timeturk.com/tr/makale/kazim-gulecyuz/tore-ve-

teror.html 

24 Nolu video parçası 

9.2. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Цифровые технологии; войти в сеть; компьютерные системы, 

работающие в режиме онлайн; с развитием технологий; находить  

для себя новые сферы и новые методы; киберпространство; нарушение 

деятельности национальных банковских систем; присвоение банковских 

счетов населения; добыча данным путём принадлежащей государству 

секретной информации; официальные и неофициальные веб-сайты; 

осуществлять атаки в цифровом пространстве; безопасность жизни  

и имущества; психологические, социальные, политические и религиоз-

ные мотивы; национальная система обороны; деятельность, имеющая 

своей целью нанести ущерб; войти в сеть и завладеть информацией; 
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дезинформация; посредством слухов; породить обстановку страха  

и хаоса; отказ в обслуживании; блокировать компьютерную систему; 

исказить (фальсифицировать, подделать) содержимое веб-сайтов; 

системы компьютерных сетей; база данных; информационная база; 

приводить к ущербу; выводить из строя компьютерные сети; 

подключённый к интернету персональный компьютер; шлюзы плотины; 

недостоверная информация; завладение информацией и её последующая 

утечка; коммуникационная сеть; проникать в коммуникационную сеть; 

заблокировать светофоры; ввергнуть в хаос обычную жизнь; вывести  

из строя телефонные сети; отключить сети электро- и газоснабжения; 

вооружённое (боевое) крыло террористов. 

9.3. “Başbağlar faciası” sunumunu yapınız. 

9.4. Rusça karşılıkları veriniz: 

Saldırıları sayısal ortamlarda gerçekleştirmek; can ve mal güvenliği; 

psikolojik, sosyal, siyasi ve dini güdüler; ulusal savunma sistemi; zarar verici 

faaliyet; ağa erişerek bilgi elde etmek; dezenformasyon, bilgi çarpıtma; 

söylentiler aracılığıyla; korku ve kaos ortamı yaratmak; hizmet dışı bırakma; 

bilgisayar sistemini kilitlemek; Web sitelerini tahrif etmek; network sistemleri; 

veri tabanı; bilgi tabanı; hasara yol açmak; bilgisayar ağlarını kullanılamaz 

hale getirmek; internete bağlı kişisel bilgisayar; barajın kapakları; yanıltıcı 

bilgiler; bilgilerin ele geçilip sızdırılması; iletişim ağı; haberleşme ağlarına 

sızmak; trafik ışıklarını durdurmak; normal hayatı alt üst etmek; telefon 

şebekelerini kullanılmaz hale getirmek; elektrik ve doğalgaz hatlarını 

kapatmak; terörizmin silahlı kanadı; dinleme ve izleme yapmak; korelasyon; 

istihbarat entelektüalizmi; enformasyonun stratejik bir değer olarak kabulü; 

teknolojik istihbarat; kapalı veri bankalarına girmek; kod çözücü; geniş bantlı 

internet; sayısal abone hattı (DSL); kablo modemi; sabit telsiz erişim (FWA); 

alçak yörünge uyduları (LEO); yüksek hızlı veri iletimi; mobil haberleşme. 

10. Mafya Terörü 

10.1. Aşağıdaki yazıyı Rusçaya çeviriniz, yorumlayarak 

değerlendiriniz:  

Terör ile mafya her zaman birlikte 

İstihbarat örgütleri taşeron olarak sadece terör örgütlerini kullanmaz. 

Mafya grupları, uyuşturucu kartelleri, kara para aklama ve tefecilik lobileri, 

kumarhane ve eğlence yeri şebekeleri, beyaz kadın ticareti yapanlar ve FETÖ, 

Falun Gong, Moon gibi çakma dini örgütlenmeler de küresel istihbarata hizmet 

eder. Bazen de bir örgütün değişik kolları olabilir, FETÖ’nün terör ve sızma 

faaliyetleri, “alüfte işleri”, kara para sektörü ve mafya bağlantıları gibi. Çoğu 

zaman da mafya çeteleri, teröristler, din simsarları ve uyuşturucu tüccarları 
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birlikte çalışırlar. Sonuçta hepsinin amacı şeytani yöntemler kullanarak 

üyelerine para ve kendini üstün görmeye dayanan sahte bir mutluluk 

yaratmaktan ibarettir.  

İşbirliği çok eski  

Terör, emperyalizm ve uyuşturucu bağlantısı en az Venedik ile 

Haşhaşiler’in işbirliği kadar eskidir. Çağdaş emperyalist dönemin 1840-1860 

yılları arasında Çin’e karşı açılan Afyon Savaşları ile başlaması anlamlıdır. 

Başta İngiltere olmak üzere ABD, Fransa ve Rusya afyon ticaretini yasaklayan 

Qing hanedanına karşı ordu ve donanmalarını göndermişlerdir.  

Bu saldırı savaşında emperyalistler mafya ile beraber çalışmışlar, ayıca 
Çin yöneticilerine karşı terörist eylemler düzenlemişlerdir. Bugün Türkiye’de 
de şubeleri bulunan saygın HSBC Bankası bu savaş sırasında afyon ticaretini 
finanse etmek için kurulmuştur. Çin yedi düvele karşı verdiği bu onur savaşını 
kaybedince Hong-Kong Çin’den koparılıp İngiliz egemenliğine bağlanmıştır. 
Bugün de emperyalistler Hong-Kong’daki varlıklarını sözde “demokrasi ve 
insan hakları” palavralarıyla devam ettiriyor, Çin’i ve tüm dünyayı 
zehirlemeye devam ediyorlar.  

ABD’de 1960’lı yıllarda başta Başkan John Kennedy olmak üzere 
Kennedy ailesinin değişik fertlerine yönelik suikastlar, terör eylemiydiler ve 
siyasal hedefleri bulunmaktaydı, fakat uygulayıcıları mafya mensuplarıydı.  

Kurşun yıllar  
İtalya’da “kurşun yıllar” adı verilen 1970’lerde Gladyo’nun kanlı 

saldırılarında aşırı sol ve aşırı sağ terör gruplarının yanı sıra Mafya da rol 
aldı.  Siyasal çizgiyi belirleyen P2 Locası’nda çakma dini grupların temsilcileri 
de vardı. Aynı şekilde, Türkiye’de terör olayları mafya ve din istismarcılarının 
desteğiyle gerçekleştirildi. PKK’nın maddi kaynakları uyuşturucu ticaretinden, 
FETÖ’nünki ise büyük ölçüde kara para aklamadan kaynaklandı. Sonuçta Batı 
kökenli olan terör, siyasal faaliyetle ulaşamadığı amaçlara mafya ve 
uyuşturucu ile şantaj ve beyaz kadın ticaretiyle varmaya çalıştı. Tüm bu 
etkinlikler PKK’nın “devrimci” amaçlarına son derece uygun araçlardı!  

Trevi 
Kendileri terör ve mafyayı birlikte kullanan Batı devletleri bu tehlikelere 

karşı kurdukları organizmaları da bu mantığa göre çalıştırırlar. Avrupa 
Birliği’nin bir kuruluşu olan ve ancak 1992 yılından sonra üzerindeki gizlilik 
perdesi bir miktar kaldırılan TREVİ olarak anılan kuruluşun adındaki harfler 
bile bu mantığı ortaya koymaktadır.  “T” yani terörizm, “R” yani radikalizm, 
“E” yani extremizm olarak özetlenen her türlü aşırılık, “V” yani şiddet 
anlamındaki “violence” ve “İ” yani uluslararası demek olan “international”.  

TREVİ’nin açıklanan beş çalışma grubundan birincisi terörle, ikincisi 

kamu düzeniyle, üçüncüsü uyuşturucuyla, dördüncüsü nükleer güvenlikle, 

beşincisi afet halleriyle ilgilidir. AB’nin terör konusunda yürüttüğü faaliyet 

üyelerinin çoğu NATO üyesi olduğu için ABD ile geniş bir eşgüdüm içindedir. 

Ancak ABD dünya üzerindeki her türlü iletişimi kontrol etmekte kullandığı 
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“Echelon” adı verilen takip ve dinleme sisteminden AB’yi 

yararlandırmamaktadır. “Echelon” grubunun üyeleri ABD ile birlikte İngiltere, 

Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’dır.  

Tek yanlı bakmayalım  

Demek oluyor ki, terör örgütünün oluşumu, militanların saptanması, 

hedef gençlerin seçilmesi gibi konularda bile istihbarat âlemi ve suç dünyası 

arasında yakın ilişki her aşamada göze çarpmaktadır. Dünyada her şey siyasal 

amaçlarla açıklanamayabilir, “bir abi tanıdım hayatım değişti” diyordu şakirt, 

“hem siyaseti iyi, hem ticareti üstelik hem de...” 

https://www.gunes.com/yazarlar/kayahan-uygur/teror-ile-mafya-her-

zaman-birlikte-750956 

25-26 Nolu video parçaları 

10.2. Dinleyerek Türkçe anlatınız:  

İsrail’de mafya terörü 

Tel Aviv kentinde, bir kişinin ölmesiyle sonuçlanan patlamanın mafya 

hesaplaşması olduğu bildirildi.  

Yahudilerin dini Şabat tatilinden sonra meydana gelen olayda araca 

yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu şoförün öldüğünü belirten İsrail 

Emniyet Müdürlüğü Polis sözcüsü Mick Rosenfelt, AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, olayın bir mafya hesaplaşmasından kaynaklandığını dile getirdi. 

Rosenfelt, “Patlamanın sebebi, suç örgütleri arasındaki mafya 

hesaplaşması, olayda aracı kullanan kişi öldü” dedi. 

Hafta başında Tel Aviv’in, Petah Tikva bölgesinde meydana gelen 

patlamada da zaman ayarlı bir bomba, taşıyan kişilerin elinde patlamış, olayda 

iki kişi ağır yaralanmış, söz konusu olayla ilgisi bulunduğundan şüphelenilen 

4 kişi tutuklanmıştı. 

Son bir yıl içinde birçok kanlı mafya hesaplaşmasına sahne olan kentte, 

bugünkü olay, araç içine bomba yerleştirilerek düzenlenen saldırıların 

10’uncusu oldu. 

İsrail polisi, mafya örgütleri arasında bombalı saldırıların 

yaygınlaşmasının nedenini, zaman ayarlı bombanın yapımının ve ulaşımının 

kolay olmasına bağlıyor. 

https://www.ensonhaber.com/dunya/israilde-mafya-teroru-2014-02-09 

10.3. Türkçe karşılıkları veriniz:  

Вести прослушку и слежку; корреляция, связь; разведческий 
интеллект; признание информации стратегической ценностью; 
технологическая разведка; проникать в закрытые базы данных; 
дешифратор; интернет с широкополосным доступом; цифровая 
абонентская линия; кабельный модем; фиксированный беспроводной 
доступ; спутники низкой околоземной орбиты; высокоскоростная 
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передача цифровых данных; мобильная связь; простая неструктури-
рованная атака; расширенная структурированная атака; комплексная 
координированная атака; компьютерные черви и вирусы; вредоносное 
программное обеспечение; правовые лакуны; киберпреступления; 
политика регулирования контента в интернете; поставить на правовые 
рельсы; системы сигнализации; станция отстаивания воды, отстойник; 
усилия по обеспечению процесса принятия решения достоверной, 
своевременной и полезной информацией и аналитикой; отслеживание 
угроз и атак в электронной среде; принятие ответных мер; уязвимая 
информация; интранет-сеть для передачи секретной информации; 
информационная эра, эпоха, электронная эпоха; кибертеррористы; 
сетевые протоколы; сетевые защитные экраны; глобальные комнаты 
чата; обрабатывать информацию; кодирование; декодирование; 
мероприятия по взлому пароля; контрразведка; экономическая разведка; 
Агентство национальной безопасности (АНБ) США; печатные  
и визуальные СМИ. 

10.4. Rusça karşılıkları veriniz: 
Sayısal teknolojiler; ağa erişmek; çevrimiçi bilgisayar sistemleri; 

teknolojinin gelişmesiyle birlikte; kendisine yeni alanlar ve yeni yöntemler 
bulmak; siber alan; ulusal bankacılık sistemlerinin çökertilmesi; insanlara ait 
hesapların ele geçirilmesi; devlete ait gizli bilgilerin bu yolla elde edilmesi; 
resmi ve sivil internet siteleri; basit ve yapılandırılmamış atak; ileri düzeyde 
yapılandırılmış atak; karmaşık koordinasyona sahip ataklar; kurtçuk (worm) 
ve virüsler; zararlı yazılım; yasal boşluklar; bilişim suçları; internet içerik 
politikası; hukuki zemine oturtmak; sinyalizasyon sistemleri; dinlendirme 
istasyonu; karar verme sürecine doğru, zamanında ve faydalı bilgi ve 
değerlendirmeler sunma gayreti; elektronik ortamdaki tehdit ve saldırıların 
izlenmesi; karşı önlemlerin alınması; hassas bilgi; gizli bilgilerin 
aktarılabileceği internet bilgi ağı; bilgi çağı; siber teröristler; ağ protokolleri; 
önleme duvarları; global sohbet odaları; bilgi işlemek; şifreleme; şifre çözme; 
şifre kırma çalışmaları; karşı casusluk; ekonomik casusluk; ABD Milli 
Güvenlik Dairesi; yazılı ve görsel medya. 

11. Cinsel Terör 

11.1. Aşağıdaki analiz konusunda sözlük ve sorular listesini yapınız, 

konuyu inceleyip yorumlayınız: 

Terörizm ortaya çıktığı bölgelerde istikrarsızlığa, insan hakları 

ihlallerine; kadın, erkek, çocuk, yaşlı ayırt etmeden masum sivillerin ölümüne, 

yaralanmasına, sakat kalmasına neden olmaktadır. Söz konusu çatışmalardan 

ise en çok çocuklar etkilenmekte ve terörizm, çocuk ölümlerinin yanı sıra 

çocuk kaçırma eylemleri ile de çocuk istismarının önünü olabildiğince 

açmaktadır. 
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Çocuk kaçırma olayı, çocuk istismarının bir konusudur. Söz konusu bu 

kaçırma/kaçırılma olayı, çocukların rızaları dışında askerî eylemlerin özneleri 

haline getirilmelerine, bir yerden bir yere rızaları dışında taşınmalarına, 

fiziksel, cinsel, psikolojik ve mental olarak sömürülmelerine, zoraki 

çalıştırılmalarına yahut köle olarak satılmalarına sebep olmaktadır. Kaçırılan 

çocuklar zoraki evlendirilmekte, uyuşturucu ve bunun gibi maddelerin 

satışında kullanılmakta, kâr amaçlı cinsel ticarete konu edilmekte, ev kölesi 

yahut tarım işçisi olarak kullanılmakta, terör örgütlerinin yemek ve temizlik 

gibi hizmetlerini görmeye zorlanmaktadırlar. 

Ayrıca değişen savaş koşullarının doğası gereği çocukların büyük bir 

kısmı silah altına alınarak asimetrik terör eylemlerinin faili haline de 

getirilebilmektedirler. 

Örneğin, Gaziantep’te çoğu çocuk 54 kişinin hayatını kaybettiği intihar 

saldırısında canlı bomba olarak 12-14 yaşlarında bir çocuğun kullanıldığından 

şüphe edilmektedir. Bu ihtimalin kesinleşmesi dâhilinde DAEŞ’in Türkiye 

içerisinde gerçekleştirdiği eylemlerinde ilk defa bir çocuk eylemci kullandığı 

ortaya çıkacaktır. DAEŞ’in terörist eylemlerde kullandığı bu çocukları 

karışıklık ortamlarından faydalanarak zorla kaçırdığı bilinmektedir. 
Yine Irak’ta DAEŞ terör örgütü tarafından kaçırıldığı bilinen bir çocuk, 

canlı bomba eylemini gerçekleştirmeden hemen önce yakalanmıştır. Yaklaşık 
14 yaşında olduğu tahmin edilen küçük çocuğun DAEŞ’in canlı bomba olarak 
kullandığı çocuk timinden olduğu belirtilmiştir. Kerkük polisi tarafından 
etkisiz hale getirilen çocuğun yer aldığı canlı bomba timindeki çocuklarının 
yaşlarının 12 ila 16 arasında değiştiği tahmin edilmektedir. DAEŞ bu tür 
eylemlerde özellikle hasta ve zihinsel engelli çocukları kullanmaktadır. Ayrıca 
sözde eğitim kamplarında çocuk militanların beyinlerini yıkayarak intihar 
eylemlerine ikna ettiği de düşünülmektedir. 

Bugün dünyanın dört bir yanında her yaştan çocuk, kaçırılma 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Söz konusu bu çocuklar, şekil değiştiren asimetrik 
savaş taktiklerinin bir numaralı stratejik silahları olarak kullanılmaktadır. 

UNICEF’in çocukların zorla kaçırılma ve alıkonulmalarına ilişkin 
yayımladığı bir rapora göre Nijerya, Çad, Nijer ve Kamerun’da 1,3 milyondan 
fazla çocuk ortadan kaybolmuştur. Raporda, bu bölgelerde terörist 
faaliyetlerini sürdüren Boko Haram örgütünün şiddetine maruz kaldığı bilinen 
çocukların, bu örgüt tarafından kaçırıldığı belirtilmektedir. Ailelerinden 
koparılan bu çocuklar sömürülmekte, istismara maruz kalmakta yahut silahlı 
gruplarca savaş alanlarında aktif savaşçılar olarak veya canlı bomba 
eylemcileri olarak  kullanılmaktadır. Ne yazık ki bu, dünyanın çok da farkında 
olmadığı bir meseledir. 

Afrika’da sadece bir sene içerisinde yeri değiştirilmiş çocuk sayısı 
%60’ın üzerine çıkarak 1,3 milyona ulaşmıştır. Bu durum kıtadaki en büyük 
insani sorunlardan birini oluşturmaktadır. Söz konusu bu durum, çocukların 
korunmasına dair hakların ihlaline de sebep olmaktadır. 
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Boko Haram tarafından alıkonulan erkek çocuklar, bu terör örgütü 

tarafından sadakatlerinin bir nişanı olduğu gerekçesiyle, kendi ailelerine 

saldırmaya zorlanmaktadır. Kız çocuklar ise ya terörist militanlarla zorla 

evlendirilmekte yahut köle olarak satılmaktadır. Öte yandan cinsiyet fark 

etmeksizin bu çocuklara militanlar tarafından tecavüz edildiği de 

bilinmektedir. Kendi hür iradeleri dışında alıkonulan yahut kandırılarak örgüte 

katılmaya ikna edilen bu çocukların her türlü terörist eylemin 

gerçekleştirilmesinde kullanıldıkları da bilinmektedir. 

Geçtiğimiz yıllarda Kuzeydoğu Nijerya’da ve ona komşu ülkelerde 

meydana gelen bombalı saldırılarda kullanılan erkek ve kız çocuk sayısında 

keskin bir artış yaşandığı gözlenmiştir. İntihar eylemlerinde özellikle kız 

çocukların tercih ediliyor oluşu, değişen çatışma koşullarının endişe verici 

boyutunu da gözler önüne sermektedir. 

Son bir senede intihar saldırılarında kullanılan çocuk sayısı 11 kat 

artmıştır. Dünyadaki canlı bomba eylemlerinin beşte biri çocuklar tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Çocuk bombacıların %75’ini ise kız çocuklar 

oluşturmaktadır. Kaçırılan, hayata dair umutları ellerinden alınan çocukların, 

özellikle de kız çocukların kâbusu yalnızca bunlarla da sınırlı değildir. Cebren 

alıkonulan, canlı bomba olmaya zorlanan, cinsel istismara maruz kalan, terörist 

militanlarla tehdit yoluyla evlendirilen bu kız çocuklar, örgütün elinden 

kurtarıldıkları takdirde bu kez de toplumun baskısına maruz kalmakta ve 

aileleri tarafından kabul edilmemektedir. Genellikle kucaklarında 

teröristlerden olma bir bebekle dönen bu küçük kadınlar, kendi toplumları 

tarafından dışlanmakta ve hor görülmektedirler. 

Türkiye’de de çocukların kaçırılarak silah altına alınması, PKK terör 

örgütü tarafından gerçekleştirilmektedir. Söz konusu örgüt Türkiye’de on 

binlerce masum sivilin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Terörist 

faaliyetlerini yürütebilmek maksadı ile örgütün, sadece son 3 yıl içinde 18 

yaşın altında 88’i kız, 228’i erkek olmak üzere toplam 316 çocuğu kaçırdığı 

bilinmektedir. 

Aynı süre içinde 1.070 yetişkin de bu örgüt tarafından kaçırılarak 

örgütün şehir içerisindeki veya dağlardaki terörist faaliyetleri için silah zoruyla 

eğitim kamplarına götürülmüştür. Bu kişiler hakkında Türk polisinin elindeki 

listelerde “Bu kişiler teröre ilişkin faaliyetler nedeniyle kayıp.” şeklinde bir not 

yazmaktadır. 

Yalnızca Türkiye’de 2.500’ün üzerinde PKK’lı terörist bulunmaktadır. 

2.500’ü Suriye, 600’ü İran, 3.500’ü Kuzey Irak olmak üzere 6.000’in 

üzerindeki terörist ise sınırımızda yuvalanmaktadır. Ayrıca 2.500’den fazla 

PKK’lının da Avrupa ülkelerinde faaliyet gösterdiği bilinmektedir. 

Mevzubahis bu terör örgütü tarafından zorla alıkonulan, kaçırılan 

çocuklarının geri iade edilmesi için Kürt ailelerin Diyarbakır’da oturma 

eylemleri yaptıkları ve açlık grevleri başlattıkları bilinmektedir. PKK 
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tarafından cebren alıkonulan ve daha sonra Türk güvenlik kuvvetleri tarafından 

kurtarılan çocukların örgütün kaçırdığı kız ve erkek çocuklara yaptıklarına 

ilişkin anlattıkları olaylar ise kan dondurucudur. Söz konusu bu terörist grup, 

18 yaş altındaki kız ve erkek çocukları cinsel manada istismar etmekte ve 

onları adam öldürmeye zorlamaktadır. Birçok insani koşuldan mahrum 

bırakılan bu çocukların salgın hastalıklara yakalandığı, psikolojilerinin 

bozulduğu, girdikleri çatışma ortamlarında sakatlandıkları yahut hayatlarını 

kaybettikleri bilinmektedir. 

Çocukların ruhsal, fiziksel ve psikolojik sağlıklarını altüst eden ve çoğu 

zaman hayatlarına mal olan bu kaçırma eyleminde rol oynayan kimselerin, bu 

eylemi gerçekleştirebilmek için birtakım hazırlıklar yaptıkları 

düşünülmektedir. Kaçırmaya niyet edilen çocuğun veya ailenin güvenini 

kazanmak, bu hazırlıkların başında gelmektedir. Ayrıca kaçırma eylemi, 

yaşanan çatışmalardan ötürü kaotik bir görünüm sergileyen bölgelerdeki 

karışıklıkta daha kolay bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Çatışmalardan 

kaçmaya çalışan halkın panik hali, terör örgütlerince fırsata çevrilerek 

çocukların zorla alıkonulmalarının da önünü açmaktadır. Bir diğer yöntem ise 

savaş esnasında ailesini kaybederek bir başına kalan çocukların kandırılarak 

terör örgütlerine dâhil edilmesidir. Bu çocuklar fıtratları gereği korunmaya 

muhtaç olduklarından ebeveynsiz kaldıklarında çok daha kolay bir şekilde 

hedef haline gelebilmektedir. 

Çocukların Korunmasına İlişkin Uygulamalar 

Dünyadaki hemen hemen bütün devletler çocuk haklarının varlığını 

kabul etmiştir. Ancak söz konusu bu hakların uygulanış biçimlerinde birtakım 

eksiklikler bulunmaktadır. Örneğin Almanya’da hakları ihlal edilen bir 

çocukla Suriye’de hakları ellerinden alınan bir çocuğa eşit muamele 

edilmemekte, çocuklar uluslararası sistemin ikiyüzlü tavırlarıyla karşı karşıya 

kalmaktadır. Bu durum, insani haklarının uygulanış biçimine şüphe ile 

yaklaşılmasına neden olmaktadır. 

Halbuki insan hakları hukukunun ve insani toplumun en değerli üyeleri 

arasında bulunan çocukların korunmasına ilişkin hakların uygulanması, dünya 

toplumlarının sağlıklı ve nitelikli bir geleceğe sahip olması açısından büyük 

önem arz etmektedir.  

Sivil, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar gibi bir dizi hakları 

içeren insani haklarda, bir hakkın reddedilmesi yahut görmezden gelinmesi 

diğer bütün haklar üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmaktadır. Yani, insan 

hakları, bütün hak ihlallerini, yer, zaman kişi ayırt etmeksizin eşit ölçüde 

dikkate aldığında işlevselliğini korur hale gelecektir. Örneğin kadının maruz 

kaldığı yerel ve toplumsal şiddeti görmezden gelen bir toplumda çocukların 

korunması mümkün değildir. Aynı şey tersi durumlar için de geçerlidir. Yani 

siz bir toplumda çocukların korunmasına yönelik hakların uygulanmasını 

sağlayamıyorsanız o toplumdaki ekonomik, sosyal, sivil ve politik hak 
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ihlallerinin de önüne geçemezsiniz. Aynı şekilde insan haklarının 

uygulanmasında ırk, dil, din, medeniyet ve bölge ayrımının yapılması da 

mevzubahis insani hakların evrenselliğine gölge düşürmektedir. 

Bu bağlamda, terörizmin tanımlanan, uluslararası barışa ve güvenliğe 

tehdit teşkil eden, genelde uluslararası toplumu, özelde de çocuk haklarını 

tehdit eden bu cüretkâr yüzüyle uluslararası hukuk ve BM şartları 

çerçevesinde, ulusal, bölgesel ve kolektif bir şekilde mücadele edilmesi 

gerekmektedir. 

Ayrıca, dünya üzerinde gerçekleştirilen terör faaliyetlerinin herhangi bir 

din, milliyet veya medeniyetle de ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. 

Devletlerin terörist eylemler sonucu hakları ihlal edilen kişilerin ve özelde 

çocukların korunması için bir an evvel etkili çözümler geliştirmesi, 

toplumların barışçıl bir şekilde yaşayabilmeleri açısından hayati değer 

taşımaktadır. 

Bütün bunlar, uluslararası kamuoyunun güvenliğinin ve barışının 

sağlanması, çocukların yarınlara umutla bakabilmesi; fiziksel, ahlaki ve 

zihinsel olarak daha sağlıklı nesillerin yetiştirilebilmesi için büyük önem arz 

etmektedir. 

https://insamer.com/tr/terorizmin-cocuk-kurbanlari_358.html 

11.2. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız:  

1. Terörizm ortaya çıktığı bölgelerde istikrarsızlığa, insan hakları 

ihlallerine neden olmakla beraber, kimlerin ölümüne, yaralanmasına, sakat 

kalmasına neden olmaktadır? 

2. Siviller arasında söz konusu çatışmalardan en çok kim etkilenmekte?  

3. Terörizm, çocuk ölümlerinin yanı sıra daha hangi olayların önünü 

olabildiğince açmaktadır?  

4. Çocuk kaçırma olayı, neyin bir parçası olmaktadır?  

5. Çocuk kaçırma/kaçırılma olayı, nelere sebep olmaktadır?  

6. Kaçırılan çocuklar nasıl kullanılmaktadır? 

7. Ayrıca değişen savaş koşullarının doğası gereği çocukların büyük bir 

kısmı ne hale getirilebilmektedirler? 

8. İntihar saldırılarında canlı bomba olarak çocukalrın kullanılmasını 

gösteren örnekleri veriniz. 

9. Kaçırılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocuklar, asimetrik savaş 

taktikleri açısından ne olarak kullanılmaktadır?  

10. UNICEF’in çocukların zorla kaçırılma ve alıkonulmalarına ilişkin 

yayımladığı rapor hangi rakamları ve bilgileri vermektedir? 

10. Boko Haram örgütü, alıkonulan çocukları nasıl kullanmaktadır?  

11. Cebren alıkonulan, canlı bomba olmaya zorlanan, cinsel istismara 

maruz kalan, terörist militanlarla tehdit yoluyla evlendirilen sonra da örgütün 

elinden kurtarılan kız çocuklara ne olmakta? 
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12. Türkiye’de çocukların kaçırılarak silah altına alınması konusunda 

PKK terör örgütü tarafından hangi faaliyetler gerçekleştirilmektedir?  

13. Türkiye’de ve diğer ülkelerde ne kadar çok PKK’lı terörist 

bulunmaktadır? 

14. Çocuk kaçırma eyleminde rol oynayan kimseler, bu eylemi 

gerçekleştirebilmek hangi hazırlıklar yapmakta ve hangi çocuklar çok daha 

kolay bir şekilde hedef haline gelmektedir? 

15. İnsan hakları hukukunun ve insani toplumun en değerli üyeleri 

arasında bulunan çocukların korunmasına ilişkin hakların uygulanması, ne 

açıdan büyük önem arz etmektedir?  

16. İnsani hakları oluşturan sivil, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel 

haklar bir birini nasıl etkilemektedir?  

17. Terörizm ile ne çerçevede ve ne şekilde mücadele edilmesi 

gerekmektedir?  

18. Devletlerin terörist eylemler sonucu hakları ihlal edilen kişilerin ve 

özelde çocukların korunması için bir an evvel etkili çözümler geliştirmesi, ne 

açıdan hayati değer taşımaktadır?  

11.3. Rusça karşılıkları veriniz: 

Saldırı zanlısı; hunharlaşmış saldırganlık; fitne; uyuşturucu kartelleri; 

din simsarları; araca yerleştirilen bomba; askerî eylemlerin öznesi; değişen 

savaş koşullarının doğası gereği; sadakatlerinin nişanı; fiziksel, ahlaki ve 

zihinsel olarak daha sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi; töre terörü; dokuz şehide 

mal olan mayın saldırısı; iffet; kumarhane; din istismarcısı; masum sivillerin 

ölümü; köle olarak satmak; zihinsel engelli; açlık grevi; diğer cenah; azdırmak; 

ifsat; kara para aklama lobisi; P2 Locası; kadın, erkek, çocuk, yaşlı ayırt 

etmeden; zoraki çalıştırılma; karışıklık ortamı; oturma eylemleri; arazi ve tapu 

kavgaları; gözü dönmüşlük; izale etmek; terör örgütlerini taşeron olarak 

kullanmak; alüfte işleri; mafya hesaplaşması.  

11.4. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Кровная месть; минный обстрел, унесший жизни 9 человек; 

деспотизм, тирания; устранить; подтачивать; лобби по отмыванию денег; 

религиозные миссионеры; бомба с часовым механизмом; смерть 

невинных гражданских лиц; физическая, сексуальная, психологическая  

и умственная эксплуатация; человек, находящийся в домашнем рабстве; 

ребёнок-боевик; сидячие забастовки; воспитание физически, 

нравственно и умственно более здорового поколения; терроризм  

в защиту чести и достоинства; сосватанная девушка; отчаяние; взять  

в привычку; нарушение, подрыв порядка; наркокартели; лжерелигиозные 

образования; религиозный спекулянт; терроризм против половой 

неприкосновенности и половой свободы; не по воле детей; вступать  

в принудительный брак; обстановка хаоса; подтверждение  
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их преданности; вышеупомянутый; подозреваемый в нападении; вещь,  

от которой волосы дыбом встают; пропасть в доходах; проявления 

дикости; использовать террористические организации в качестве 

исполнителя; сети игровых заведений; ложа «Пропаганда».  

12. Medya Terörü 

12.1. Aşağıdaki yazıyı esas alıp ek kaynaklara dayalı olarak “Devlet 

terörü ve Devlet destekli terör” konulu müzakere toplantısını yapınız, 

moderatörlük yapınız, iki karşıt taraf rolünü alınız: 

Medya, modern demokratik toplumlarda toplum ve karar vericiler 

arasında iletişim kurulmasında önemli rol oynar, toplumun ve karar vericilerin 

tutum ve kanaatlerinin şekillendirilmesinde de kullanılabilir. Medyaya böyle 

bir güç biçilmesi, teröristlerin stratejisinde medyanın önemli bir rol 

oynamasını sağlamıştır. 
Terör eyleminin kendisi saldırının yapıldığı yerin görüntüsü ile sınırlı 

iken, eylem aynı zamanda saldırının ilk kurbanlarının da ötesinde başka bir 
hedef grup üzerinde etki bırakmayı amaçlar. Terör örgütleri mesajlarını daha 
geniş kitlelere, farklı hedef gruplarına ulaştırmak, yaymak için medyayı 
kullanır. Medya bu anlamda adeta bir büyüteç görevi görür ve terörizmi etkili 
bir araca dönüştürür. Terörizm, medya olmadan sadece diğer ölüm 
nedenlerinden birisidir. 

El-Kaide liderlerinden Eymen Zevahiri, Şiilere ve özellikle de sivillere 
yönelik saldırıları ile adını duyuran Irak El-Kaidesi lideri Zerkavi’ye bir 
mektup yazıp, Zerkavi’nin medyaya yansıttığı infaz görüntülerine, Samarra’da 
Şiilerin kutsal camisinin bombalanmasına, sivillerin öldürülmesi gibi konulara 
değinerek medyanın örgüt stratejisindeki önemini şöyle vurgulamıştı: 

“…Biz bir savaştayız ve bu savaşın yarısından çoğu medyada 
gerçekleşiyor. Ümmetin kalbini kazanmak için bir medya savaşındayız ve 
gücümüz ne kadar artarsa artsın, bizimle savaşan ‘Şeytan Krallığı’nın 
gücünün binde birine bile eşit değildir.” 

Terörizmin iletişim üçgeni 
Terörizmin iletişim üçgeni, terör örgütlerinin politik kazanım elde 

etmek için benimsedikleri hareket tarzını yansıtır. Terör örgütü öncelikle 
gerçekleştirdiği eylemle medyanın dikkatini çeker, kendini tanıtır ve böylelikle 
daha geniş kitlelere ulaşır. Kamuoyu ve karar vericilerin terörizmle ilişkili 
düşünceleri de medya aracılığı ile duyurulur. Bu yolla kamuoyu ve karar 
vericiler hem terör eyleminden haberdar olur, hem de eylemi anlamlandırıp 
yorumlar. Kamuoyu ve karar vericiler karşılıklı olarak birbirlerini etkiler, 
yönlendirir, birbirleri ile iletişim kurar ya da en azından bunları yapmaya 
çalışır. 

Terör eylemi sonrasında kamuoyu, hükümet ve karar vericileri terör 
örgütüne karşı harekete geçmeye zorlamaya çalışabileceği gibi, terör 
örgütünün taleplerinin kabul edilmesi için baskı kurmaya da çalışabilir. 
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Terörizmin başarı kazanmasında medyanın çok önemli bir rolü olduğu 

görüşü, hükümetlerin medya üzerinde baskı kurmasına ve terörizmle ilgili 

yayınlara sınırlamalar getirilmesine neden olur. Terör eylemleri sonrası 

medyaya hükümetler tarafından yasaklar getirilmesi esasında dünyadaki pek 

çok devletin zaman zaman başvurduğu bir yöntem. Liberal demokratik Batılı 

devletlerde dahi medyaya yönelik baskılar, yasaklar ve cezalar kamuoyunda 

tepki ve eleştirilerin konusu oluyor. 

Bu tür yasakların ne kadar yararlı olduğu konusu ise tartışmalı. Her 
şeyden önce terör örgütlerinin ilk amaçlarından biri, devletlerin demokratik 
imajını zedelemek ve uluslararası alandaki seviyesini düşürmektir. Dolayısıyla 
yasaklar, öncelikle terör örgütlerinin bu amacına ulaşmasına yardımcı olur. 

Ayrıca 21. yüzyılın iletişim doğası, karar vericinin medyaya yönelik 
kısıtlamalardan beklediği sonuçların ortaya çıkmasını önlüyor. Karar verici, 
yasaklar aracılığı ile bilgi kirliliğinin, kara propagandanın önüne geçmek istese 
de, günümüz teknolojisinin sunduğu alternatif iletişim imkânları buna mani. 
Zira terör eylemleri ulusal düzeyde gerçekleşse bile, eylem ile ilgili haberler 
yabancı medya organlarında da yer buluyor. Ulusal medya ve kamuoyu da bu 
anlamda uluslararası medya ya da isimsiz kaynaklar tarafından olduğundan 
farklı yayınlanan bilgileri dikkate almaya başlıyor. Dedikodular gerçeklerin 
yerini alıyor. 

Günümüz ortamında yasak ve sınırlamalarla bilgi akışını kontrol etmeye 
çalışmak, insanların bilgi talebini karşılayacak pek çok güvenilmez kaynağın 
da ortaya çıkmasına yol açmış olur. 

Öte yandan, günümüzde teröristlerin mesajlarını iletmek için artık ana 
akım medya kuruluşlarına da ihtiyacı yok. Kendi kaydettikleri görüntüleri 
kendi medyaları aracılığı ile uluslararası dolaşıma kolaylıkla verebiliyorlar. 
Örneğin, DEAŞ vahşice gerçekleştirdiği infaz görüntülerini kendi medyası 
aracılığı ile uluslararası dolaşıma sokuyor. Karar vericilerin ve hükümetlerin 
bu bilgi akışı üzerinde etkisi bu nedenle sınırlı. 

Yasaklar, kısıtlamalar kabaca terörle mücadelenin medya ayağında pek 
işe yaramıyor, hatta zararı oluyor demek yanlış olmaz. En önemli zararı ise, 
kamuoyunun ve gazetecilerin hükümete, resmi yetkililere olan güveninin 
azalmasına ve bilgi kirliliğine zemin hazırlanmış olması. 

Medyanın çelişkisi 

Medya, özellikle de liberal demokratik ülkelerde insanların haber alma 

özgürlüğü ve güncel olayları bilme hakkı prensibiyle hareket eder. Ayrıca 

terörizm reytinglerin artmasını sağlar. 

Ancak medyanın mesleki sorumluluklarının yanı sıra sivil topluma karşı 

da sorumluluğu bulunur. Bu sorumluluk bazı haberlerin sınırlı bir şekilde 

aktarılmasını ya da aktarılmamasını gerektirir. Medya, bu anlamda mesleki ve 

sivil topluma karşı olan sorumlulukları arasında — özellikle de terörizm ile 

ilişkili durumlarda — çelişki yaşar. 

Medyanın sivil topluma karşı sorumluluğunun dayanağı ise sıklıkla 
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gözden kaçan bir konudur. Kamuoyunun güncel bilgi edinme hakkı olduğu 

gibi, “bilmeme, haberdar olmama hakkı” da vardır. Terör kurbanlarının 

parçalanmış bedenleri gibi, kurbana ve ailesine saygısızlık niteliğindeki 

görüntüler ile toplumun sosyal dokusunu bozacak şekilde korku ve kaos 

havasını yaygınlaştıracak görüntülerden haberdar olmaması, kamuoyunun 

bilmeme hakkıdır.  

Halkın güvenlik ve çıkarını ilgilendiren devletin ulusal güvenlik 

sırlarının medya tarafından ifşa edilmemesi, ulusal güvenlikle ilgili gizli 

bilgilerin korunması da toplumun bilmeme hakkıdır. 

Terör haberleri nasıl verilmeli? 

Özellikle sivilleri ve gündelik yaşamı hedef alan terör eylemleri 

sonrasında “terörizmin  kişiselleştirilmesi” adı verilen bir durum ortaya çıkar. 

Bu durumda, terör eylemi ile ilgili haberi izleyen kişi, “Ölen kişi ben de 

olabilirdim, yakınlarım da olabilirdi. Gelecekte ben de bu şekilde ölebilirim, 

bugün o caddeden geçsem şu an hayatta değildim, hayatta oluşum tamamen 

tesadüf” gibi düşünce ve söylemleri geliştirmeye başlar. Terör eylemi böylece 

kurbanların ötesinde geniş bir kitlede etki oluşturur. Kişiselleştirme, toplumu 

oluşturan bireylerin her birinin sadece kendisinin ve ailesinin can güvenliğini 

düşünmeye başlamasına, insanların evlerine çekilmesine, içe kapanmalarına 

eğilim yaratır. Toplumsal öncelikler yerine bireysel öncelikler ön plana çıkar. 

Terörizme karşı en etkili silah olan toplumsal birlik hali değil, bireysel 

güvenlik duygusu ağırlık kazanmaya başlar. 

Medya, haberleri verirken terör eylemi sonrasında toplumda abartılı bir 

korku, panik ve belirsizlik hali oluşmamasına özellikle dikkat etmelidir. 

Haberin veriliş şekli ve süresi de önemlidir. Medyanın terör eylemleri 

ile ilgili haberlerde sansasyondan, haberin sık tekrarından, ölen ve yaralıların 

görüntülerini ekrana taşımaktan kaçınması gerekir. 

Ayrıca terör eylemleri sonrası kurbanların yakınlarının feryatlarının 

medya tarafından ön plana çıkarılması da tartışılması gereken bir husus. Zira 

teröristlerin hedef aldıkları topluma acı çektirdiklerini görmeleri 

motivasyonlarını arttırır ve gelecekte de eylemlerine devam etmelerinde onları 

cesaretlendirir. 

Medya stratejisini devlet aygıtı tek başına değil, belki de günler süren 

arama toplantılarıyla, medya mensuplarıyla birlikte kararlaştırmalı. İsrail’de 

devletin düzenlediği, terörle mücadele uzmanları ile medya personelinin bir 

araya geldiği “Shefayim Konferansı” ve burada alınan kararlar incelenmeye 

değer bir örnek teşkil eder. Esasen yayın mantığı açısından uygulanabilirliği 

de olmayan, tam tersine istenmeyen sonuçlar doğurabilecek tek taraflı idari 

yasal düzenleme ve kararlar yerine gerçekçi ve işlevsel formüller ancak bu 

yolla çıkabilir. Çünkü en başarılı ve kalıcı sonuçlar, medyanın terörizmle 

ilişkili yayın ilkelerini gönüllülükle benimsemesi sonucu ortaya çıkıyor.  
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Meşruiyet kazanma arayışı 
Teröristlerin medyayı kullanma amaçlarından biri de meşruiyet veya 

yarı meşruiyet kazanmaktır. Örgütler, en azından resmi otoriteyle eşit muamele 
görmeyi amaçlar. Ana akım medya genellikle bilmeden de olsa terör 
örgütlerinin bu amacına ulaşmasında kolaylık sağlayabiliyor. Teröristler 
medyada kendileri hakkında konuşulmasını ister. Özellikle de eylemin politik 
amacının ne olduğunun medyada konuşulması, örgüt için önemli bir 
kazanımdır. 

Terörün arkasında yatan nedenlerin, örgüt tezlerini de içerecek şekilde 
medyada tartışma konusu olması, gündem haline gelmesi, ister istemez 
örgütün siyasi ya da yarı siyasi dolaylı bir meşruiyet kazanmasına neden olur. 
Medya dünyanın pek çok ülkesinde bu tuzağa düşer. Teröristler de 
eylemleriyle olabildiğince sansasyon yaratmaya çalışır. Böylece medya, 
toplum ve siyaset üçgeni içerisindeki iletişim ağına angaje olmuş olur. 

Sansasyonel terör eylemlerinin toplumun birinci gündemi haline 
gelmesini engellemek neredeyse imkânsızdır. Bu nedenle sansasyonel terör 
eylemlerine kriz ve afet durumlarına benzer şekilde yaklaşılmalıdır. Panik, 
belirsizlik ve merak içerisindeki kamuoyunu sakinleştirmek, güvenlik 
duygusunu korumak için medyada kamuoyu tarafından güvenilen medya 
temsilcilerinin, güvenlik uzmanlarının ilk anda yer almaları ve topluma ne 
yapmaları, ne yapmamaları gerektiği hakkında bilinçli bir şekilde bilgi 
vermeleri önemlidir. Bu konuda da Türk medyasının önemli bir yol kat etmiş 
olduğunu söylemek gerekir. Esas önemli olan nokta, teröristlere, terör 
örgütlerine meşruiyet zemini oluşturacak, onları bir sonraki eylemleri için 
cesaretlendirecek, motive edecek yayınlara karşı medyanın daha kapsamlı 
yayın ilkeleri benimsemesi gerektiğidir. 

http://www.aljazeera.com.tr/gorus/medya-ve-teror 
27 Nolu video parçası 

12.2. Aşağıdaki savları değerlendiriniz:  
1. Medyaya modern demokratik toplumlarda toplum ve karar vericiler 

arasında iletişim kurulması, toplumun ve karar vericilerin tutum ve 
kanaatlerinin şekillendirilmesi gibi bir güç biçilmesi, teröristlerin stratejisinde 
medyanın önemli bir rol oynamasını sağlamıştır. 

2. Terör örgütleri mesajlarını daha geniş kitlelere, farklı hedef gruplarına 

ulaştırmak, yaymak için medyayı kullanır. Medya bu anlamda adeta bir 

büyüteç görevi görür ve terörizmi etkili bir araca dönüştürür. 

3. Terörizmin başarı kazanmasında medyanın çok önemli bir rolü 

olduğu görüşü, hükümetlerin medya üzerinde baskı kurmasına ve terörizmle 

ilgili yayınlara sınırlamalar getirilmesine neden olur. 

4. Her şeyden önce terör örgütlerinin ilk amaçlarından biri, devletlerin 

demokratik imajını zedelemek ve uluslararası alandaki seviyesini düşürmektir. 

Dolayısıyla medyaya yönelik baskılar, yasaklar ve cezalar, öncelikle terör 

örgütlerinin bu amacına ulaşmasına yardımcı olur. 
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5. Karar verici, yasaklar aracılığı ile bilgi kirliliğinin, kara 

propagandanın önüne geçmek istese de, günümüz teknolojisinin sunduğu 

alternatif iletişim imkânları buna mani. 

6. Günümüz ortamında yasak ve sınırlamalarla bilgi akışını kontrol 

etmeye çalışmak, insanların bilgi talebini karşılayacak pek çok güvenilmez 

kaynağın da ortaya çıkmasına yol açmış olur. 

7. Medya, insanların haber alma özgürlüğü ve güncel olayları bilme 

hakkı prensibiyle hareket eder. Ancak medyanın sivil topluma karşı bazı 

haberlerin sınırlı bir şekilde aktarılması ya da aktarılmaması gibi sorumluluğu 

bulununduğu için medya, bu anlamda özellikle de terörizm ile ilişkili 

durumlarda çelişki yaşar. 

8. Kamuoyunun güncel bilgi edinme hakkı olduğu gibi, “bilmeme, 

haberdar olmama hakkı” da vardır. 

9. Terörizme karşı en etkili silah bireysel güvenlik duygusu değil, 

toplumsal birlik hali. 

10. Terörün arkasında yatan nedenlerin, örgüt tezlerini de içerecek 
şekilde medyada tartışma konusu olması, gündem haline gelmesi, ister istemez 
örgütün siyasi ya da yarı siyasi dolaylı bir meşruiyet kazanmasına neden olur. 

11. Toplumda merak uyandıran terör haberlerinin veriliş biçimleri, 
metinler, görseller, videolar ister istemez toplumu etkilemektedir. 

12. Medyanın tarafsız olmak, etik ve ilkeli davranmak gibi birtakım 
sorumlulukları vardır. 

13. Medya organları toplumun haber alma özgürlüğünü yerine getirirken 
terör örgütlerinin propagandası olabilecek sunumlardan mümkün olduğunca 
uzak durmalıdırlar. 

14. “Medya terörün oksijenidir” sözünün hatırda tutulması, terörün 
nefes almasını sağlayacak koşulları ortadan kaldırmak ve engel olmak 
medyanın temel ilkesi olmalıdır. 

12.3. Rusça karşılıkları veriniz: 

Çocukların rızaları dışında; ev kölesi; yeri değiştirilmiş çocuklar; terör 

faaliyetlerinin herhangi bir din, milliyet veya medeniyetle 

ilişkilendirilmemesi; töre ve namus cinayetleri; dehşet verici tablo; âdet 

edinmek; aşındırmak; eğlence yeri şebekeleri; beyaz kadın ticareti; çocuk 

istismarı; zoraki evlendirilmek; çocuk militan; bu hakların uygulanış biçimleri; 

talip olunan kız; istibdat; tefecilik lobisi; Haşhaşi; cinsel terör; fiziksel, cinsel, 

psikolojik ve mental sömürülme; asimetrik terör eylemlerinin faili; hor 

görmek; kan dâvâsı; tüyler ürperten nokta; bu mentalite üzerine bina etmek; 

mihrak; çakma dini örgütlenmeler; zaman ayarlı bomba; çocuk kaçırma; kâr 

amaçlı cinsel ticaret; dünyanın dört bir yanında; mevzubahis. 
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12.4. Rusçaya çeviriniz:  

Medya ve Terör İlişkisi 

Günümüzdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak medya etki alanını 

genişletmiştir. Medyanın gücü ve yayılma hızını düşündüğümüzde bireyler ve 

toplumlar bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılarken medyadan olumlu veya 

olumsuz etkilenme durumlarını göz ardı edemeyiz. Medya bu etkileme işlevini 

bilerek, isteyerek veya istemeyerek yapabilmektedir. 

Tüm dünyada tehdit olan terör, bireyleri ve toplumları derinden sarsan 

eylemlerde bulunmaktadır. Terör eylemlerinin medyada haber olarak 

verilmesi, medyanın gücünü düşündüğümüzde toplumu olumlu veya olumsuz 

biçimde etkilemektedir. 

Toplumda merak uyandıran terör haberlerinin veriliş biçimleri, metinler, 

görseller, videolar ister istemez toplumu etkilemektedir. Terör bu durumdan 

faydalanarak eylemlerini ve mesajlarını son derece güçlü olan medya vasıtası 

ile iletme imkânına sahip olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus 

medyanın kendisini terörün bir propaganda aracı olarak görmemizi ve 

haberleri sunarken terör örgütlerinin propagandasını yapmaktan kaçınması 

sorumluluğudur. Medyanın tarafsız olmak, etik ve ilkeli davranmak gibi 

birtakım sorumlulukları vardır. Önemli olan medyanın reyting gayesi ile 

bilerek ya da bilmeyerek izleyici çekmek amacıyla terör örgütlerinin 

propagandasını yapacak, toplumda sansasyon yaratacak haberleri sütunlarına, 

ekranlarına taşımamasıdır. Medyanın çeşitli kollarında terör eylemlerinin 

haber olarak servis edilmesi kamuoyunun bilgilenmesinden ziyade onların 

şiddete meyilli bir hale gelmesine sebep olabilmektedir. 

Terör eylemlerinin medyada geniş yankı bulması bu örgütlerin 

amaçlarına ulaşmasını daha da hızlandırmaktadır. Terör eylemlerinin medyada 

haber olarak veriliş biçimleri üzerinde medya temsilcileri birtakım 

sorumluluklarının olduğunu hatırlamaları ve ahlaki boyutları düşünmeleri 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Kusurlu medya haberleri medyayı şiddet çarkının bir parçası durumuna 

düşürebilmektedir. Bu durum da terörist gruplarının amaçlarına hizmet 
etmektedir. Bunun neticesinde de terörist grupları daha çok 
cesaretlenmektedir. Medya organları toplumun haber alma özgürlüğünü yerine 
getirirken terör örgütlerinin propagandası olabilecek sunumlardan mümkün 
olduğunca uzak durmalıdırlar. 

Medya organlarının terör örgütlerini muhatap alması, röportaj 
yapması terör örgütlerini ve temsilcilerini cesaretlendirmekte ve toplumda 
infial yaratma ihtimali doğmaktadır. Terör örgütlerinin en önemli amaçları 
medyayı kullanarak mesajlarını geniş kitlelere iletmek ve sempati 
kazanmaktır. Medya terör örgütleri için güçlü bir propaganda aracıdır. 
Medya toplumun birlik ve beraberliğini tehlikeye atacak haberleri verirken 
çok hassas davranmalıdır. Aksi durum ülkemize ve topluma zarar verir.  
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Terör örgütleri medyanın gücünü bildikleri için kendi medya organlarını 

da yaratabilmektedir. Bunun en güncel örnekleri ise kendi bildirilerini 

yayınlamaları, dünyada meydana gelen terör eylemlerini duyurmaları, 

saldırıları üstlenmeleri ve bunları kendi internet sitelerinden yayınlamalarıdır. 

Terör eylemleri medya organlarında yer bulurken haberlerin veriliş 

biçimi devletin teröre karşı verdiği mücadeleye zarar vermemelidir. Kamunun 

haber alma özgürlüğü çerçevesinde işlemesinin önemi vurgulanmalıdır. Her 

terör eyleminin haber değeri olduğu tartışmasız bir gerçektir. Kamuoyu 

bilgilendirilirken bunun terörün bir propagandasının bir malzemesi 

olmamasına ve toplumda korku imparatorluğu oluşturmamasına özen 

gösterilmelidir. Medya terör ve terör örgütü gruplarının maşası haline 

gelmemelidir. “Medya terörün oksijenidir” sözünün hatırda tutulması, terörün 

nefes almasını sağlayacak koşulları ortadan kaldırmak ve engel olmak 

medyanın temel ilkesi olmalıdır. 

Terörizmin kaynaklarının kontrolü konusunda şimdiye kadar üzerinde 

yeterince durulmayan “aydın” olgusudur. Entelektüel alanda desteğin 

mahiyeti, terör örgütlerinin siyasi alanda 

 kabul görmesini 

 amaç ve hedefinin toplumsal ve siyasi zeminde 

meşrulaştırılmasını 

 PKK’yı demokratikleşmenin önemli bir aktörü haline getirme ve 

bu yönde çaba sarf etme 

 PKK elebaşlarını siyasi bir aktör gibi sunma 

 PKK’nın kullandığı dili topluma  

kabul ettirme ve yaygınlaştırmadır. 
Bu durum terörle mücadeleyi menfi yönde etkilemektedir. Sözde 

aydınların bu dili kullanması hatalıdır. 
Medyada haber verilmesinin olumlu yönleri: 
 Terör eylemleri ile herhangi bir hedefe ulaşmanın mümkün 

olamayacağı etkili bir şekilde medyada yer alırsa bu durum sempatizanların 
örgüte şüphe ile yaklaşmasını sağlar. 

 Asparagas haberlerin önüne geçmek amacı ile bilgilerin 
çarptırılmadan terör propagandasına mahal verilmeden topluma sunulması 
önemlidir. 

 Medyada terör aleyhine kamuoyunun oluşturulması neticesinde 
toplum nezdinde bir kenetlenme ortamı oluşturulabilir. 

 Toplumun terör hakkında bilgi edinme sürecini eksiksiz ve hassas 
bir şekilde sürdüren bir haber anlayışı olası terör propagandasının da önüne 
geçerek toplumda teröre karşı bir algı oluşturabilir. 

 Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak terör ve terör 
eylemlerinin medyada nasıl sunulması gerektiği ile ilgili olarak medya 
organlarına ve temsilcilerine yönelik bilgilendirmeler, toplantılar ve 
konferanslar yapılabilir. 
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 Hükümet yetkililerinin, güvenlik birimlerinin, terör uzmanlarının, 

vatandaşların, medya temsilcileri ile bir araya gelerek tarafların beklentilerinin 

ve sorumluluklarının ne düzeyde olduğunun ortaya konulması adına bir 

çalıştay yapılabilir. 

https://www.sde.org.tr/mithat-isik/genel/medya-ve-teror-iliskisi-kose-

yazisi-11740 

28 Nolu video parçası 

12.5. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Бомба, заложенная в автомобиль; похищение детей, киднеппинг; 

продавать в рабство; исполнитель ассиметричных террористических 

актов; перемещённые дети; формы реализации этих прав; убийство  

в защиту чести; убийство на почве оскорблённой чести; другая сторона; 

кровожадная агрессия; построить на этом менталитете; целомудрие, 

добропорядочность; ростовщическое лобби; интим-бизнес; торговля 

белыми рабынями; не разделяя на женщин, мужчин, детей и стариков; 

субъект военных действий; коммерческая секс-торговля; умственно 

отсталый; относиться с презрением; неувязывание террористической 

деятельности с какой-либо религией, нацией или цивилизацией; войны  

за земельные участки; ужасная картина; раздразнить, рассердить; смута, 

раздоры; координатор-подстрекатель; игорный дом; ассасины; 

мафиозные разборки; жестокое обращение с детьми; принуждение  

к труду, принудительный труд; в силу природы меняющихся условий 

ведения войны; во всех уголках света; голодовка. 

13. Asimetrik Terör 

“Asimetrik Terör nedir” değerlendirmesini yapınız:  

Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki yeniliklerden yararlanabilen, 
çağdaş toplumun kırılgan özelliklerini istismar eden, gevşek örgüt yapısına 
sahip, komuta ve kontrol kademeleri, siyasi, ekonomik ve toplumsal araç ve 
amaçları zor tanımlanabilen, eylemci-örgüt bağının kolaylıkla kurulamadığı, 
hedef belirlemede ideolojiyi ön plana çıkaran, eylemlerde ayrım 
gözetmeksizin ölümcül bir şiddet kullanan, tüm dünyayı eylem sahası olarak 
gören, eylemci profilinin profesyonel niteliği zayıf ve mali gereksinimini 
organize suç örgütleri aracılığıyla gideren bir tehdittir. 

29-30 Nolu video parçaları 

14. Devlet Terörü 

“Devlet terörü nedir” değerlendirmesini yapınız: 

Devlet terörü, bir devletin kendi ülke sınırları içinde kendi 
vatandaşlarına karşı uyguladığı sistematik şiddet eylemleridir ve aynı zamanda 
devlet aktörleri tarafından İnsan Hakları Hukuku ihlali içinde gerçekleştirilen 
kapsamlı, yaygın, sistematik şiddet kullanımıdır. 
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31-32 Nolu video parçaları 

15. Futbol Terörü 
15.1. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz, 

özetleyerek anlatınız, “Futbol terörü” konusunu değerlendiriniz: 
Futbol terörü neden kaynaklanır? Nasıl holigan olunur? 
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında bir taraftarın sahaya inerek 

hakemi dövmesi, “spor ve şiddet” konusunu bir kez daha gündeme getirdi. 
Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri Hastanesi’nden uzman psikolog 

Ahmet Yılmaz, sporda şiddet konusunu değerlendirdi. Yılmaz, şunları söyledi: 
“Sporda şiddet, tribünlerde görmek istemediğimiz ancak neredeyse son 
yıllarda ülkemizdeki bütün liglerde sık sık karşılaştığımız bir durum haline 
geldi. Eğlence, birlik ve beraberlik duygularını ve düşüncelerini geliştirmek 
amacıyla çocuklarımızı yönlendirdiğimiz spor dalları şiddet olaylarıyla 
anılmaya başlandı”. 

Sağlıklı sosyal ilişkiler kuramayan, sosyal normlara uyum 
sağlayamayan, şiddete meyilli ve empati duygusu gelişmemiş insanlar fanatik 
ya da holigan kimliği içerisinde tribünde yer edinerek kendilerini o ortamda 
var ediyorlar. Bu kişiler, dürtü ve öfke kontrolü sağlayamayan, yaptıkları 
davranışların sonuçlarını düşünemeyen kişiliklerdir. 

Dün yaşanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında da sahaya girip hakeme 
saldıran kişi büyük ölçüde öfke ve hırsla hareket edip eyleme geçen bir kişilik 
yapısına sahip olabilir. Bazı insanlar çok çabuk etki altında kalabiliyorlar. 

Şiddet ve öfke içeren söylemler taraftarı etkiliyor! 
Medyada yer alan bazı spor yorumcularının, futbolun başındaki 

yöneticilerin, futbolcuların şiddet ve öfke içeren söylemleri maalesef taraftar 
üzerinde, özellikle de söz ettiğimiz kişilik özelliği olanlar üzerinde çok etkili 
ve yönlendirici oluyor. Bu kişiler, şiddet içeren eylemleri normalleştiriyor ve 
kendilerini haklı görebiliyorlar. 

Yakın zamanda hakeme kırmızı kart gösterdiği için kahraman ilan 
edilen ve adı bir sokağa verilen oyuncumuz oldu. Hatta tören düzenlendi, 
protokol de eşlik etti. Bu tür davranışlar maalesef şiddet içeren eylemleri 
ödüllendirip pekiştiriyor ve daha çok teşvik ediyor. Bu nedenle toplumun bir 
bütün olarak futbolcusu, yöneticisi ve yorumcusu ile birlikte şiddet içeren 
söylemleri ve bunları destekleyen tavırları biran önce bırakmaları 
gerekmektedir. 

Uzman psikolog, “Maç izlerken pozisyonlar esnasında öfkelenebiliriz. 
Verilen karar hoşumuza gitmeyebilir ya da hakem yanlış karar vermiş olabilir. 
Önemli olan öfkelendikten sonra nasıl tepki gösterdiğimizdir. Sağlıklı bir kişi, 
öfkesini kontrol edebilir. Öfke kontrol sorunu yaşayan ve hastanemize 
başvuran hastalarımızda da öfke kontrolü ve öfkenin sağlıklı dışavurumu 
tedavideki hedeflerimizden biridir” dedi. 

https://indigodergisi.com/2016/04/futbol-teroru-neden-kaynaklanir-
nasil-holigan-olunur/ 
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33 Nolu video parçası 

15.2. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Политические дивиденды; распространять атмосферу хаоса; махо-

вик насилия; масштабное, массовое систематическое применение 

насилия; установление связи между обществом и властями предержа-

щими; международный оборот; приобрести легитимность; фактор, 

именуемый «интеллигенция»; «мейнстрим медиа»; заседания по поиску 

путей решения проблемы; оказывать негативное воздействие; 

накладывать ограничения на публикации; персонификация; возмущение; 

импульс; формирование позиции и точки зрения; медийная опора; 

создать сенсацию; ложные, сфабрикованные новости; ненадёжный 

источник; гипертрофированный страх; взять на себя ответственность  

за террористический акт; кадры исполнения теракта; расчленённые тела 

жертв терроризма; подверженный насилию, склонный к насилию; 

систематические акты насилия; западные страны с либеральной 

демократией; общественные и личные приоритеты; завоевать симпатии; 

управление гневом. 

15.3. Aşağıdaki kavramların açıkladığı ifadeyi söyleyiniz, Rusça 

karşılığını veriniz: 

- Dünya yüzeyinde delik açmaya yarayan yöntemler;  

- kişinin kendisini güçsüz görmesi ve çevresindeki dünyayı 

değiştiremeyeceğini düşünmesi;  

- bir kimsenin kim olduğuna, kendi niteliklerine ve konumuna ilişkin 

toplumsal-duygusal algısı;  

- bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt;  

- aile bireyleri arasındaki ilişkilerin sıkı olduğu ve törelere önem verilen 

toplumlarda öç alma duygusundan kaynaklanan, misilleme biçiminde karşılıklı 

cinayetlerle süren aileler ve gruplar arası öldürme silsileleri durumu;  

- bir çocuğa bir yetişkin tarafından fiziksel ya da psikolojik olarak kötü 

davranılması;  

- devletin ya da büyük sermaye sahiplerinin büyük miktarda çeşitli kitle 

iletişim araçları ile büyük miktarda insanı yönlendirmesiyle şekillenen yaygın 

ve hâkim olan düşünce akımı; fikir ayrılıklarını da içeren ve insanları yaygın 

ve hâkim olan düşünce akımına yönlendirmeye çalışmayan alternatif medya 

kavramının karşıtı;  

- ortak akıl oluşturmayı, sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, 

gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi 

sağlayan katılımlı yöntem. 

15.4. Eşanlamlı karşılıkları veriniz, Rusça ve Türkçe karşılıklarını 

veriniz: 

Sinir nöbeti; seyir tepesi; dezenformasyon; mevzubahis.  
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*** 

Грести в обратном направлении; давать ускорение переговорам; 

похищение детей; принуждение к труду; ложные новости; 

подверженный насилию. 

15.5. Rusça karşılıkları veriniz: 

Saldırı infaz görüntüleri; uluslararası dolaşım; abartılı korku; infial; 

sistematik şiddet eylemleri; toplum ve karar vericiler arasında iletişim 

kurulması; güvenilmez kaynak; kişiselleştirme; şiddete meyilli; “aydın” 

olgusu; Liberal demokratik Batılı devletler; kaos havasını yaygınlaştırmak; 

sansasyon yaratmak; menfi yönde etkilemek; öfke kontrolü; politik 

kazanımlar; medya ayağı; arama toplantıları; sempati kazanmak; kapsamlı, 

yaygın, sistematik şiddet kullanımı; tutum ve kanaatlerinin şekillendirilmesi; 

ana akım medya kuruluşları; toplumsal ve bireysel öncelikler; şiddet çarkı; 

asparagas haberler; yayınlara sınırlamalar getirilmesi; terör kurbanlarının 

parçalanmış bedenleri; meşruiyet kazanmak; saldırı üstlenmek; dürtü.  

Ödev 17. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Политика экспансии шиизма; глобальная беда; желать упокоения 

погибшим; предотвращение террористической угрозы внутри страны  

и идущей извне; деятельность по борьбе с внешним терроризмом; 

Подсекретариат общественного порядка и безопасности; новая волна 

терроризма; почтить минутой молчания память погибших в теракте; 

разделить горе с Францией; рассмотрение разведывательных донесений; 

разрабатывать политику и стратегии по борьбе с терроризмом; 

кибератака, киберобрушение; метод засад; выступать на открытии 

заседания; демонстрировать свою твёрдую позицию; если брать  

во внимание обязанности членов; быстрым и корректным образом 

анализировать информацию; в текущей сложившейся ситуации; 

требовать глобального сотрудничества; выражать соболезнования  

их семьям; организация и координация антитеррористической деятель-

ности; представлять собой проблему с точки зрения национальной безопас-

ности; создавать обстановку страха; революционные группировки; 

прощать; строить будущее; в духе государственных интересов; обеспе-

чивать координацию между профильными ведомствами и учреждениями. 

Ödev 18. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

MHP Genel Sekreteri Büyükataman: ABD devlet destekli 

terörizmin hakkını vermektedir 

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ABD’nin PKK terör 

örgütüne mensup sözde üst düzey üç yöneticisi hakkında bilgi verene para 

ödülü koymasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin Türkiye’yi 

meşgul ederek, stratejik amaçlarını gerçekleştirmek, Suriye’nin kuzeyinde 
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terör devleti tesis etmek için her yol ve yönteme müracaat ettiğini vurguladı. 

“PKK, YPG’den nasıl ayrılacaktır, dahası PKK, PKK’dan nasıl 

ayrıştırılacaktır?” sorusunu yönelten Büyükataman, ABD’nin Suriye Özel 

Temsilcisi James Jeffrey’nin PKK’yı bir terör örgütü olarak kabul ettikleri 

ancak YPG’yi terör örgütü olarak görmediklerine yönelik açıklamalarını 

anımsattı. 

Büyükataman, “Her şeyden önce şu hususa dikkat çekmek 

gerekmektedir ki James Jeffrey, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi’dir. Kendisi 

sıradan bir kişi değildir. Resmi görevlidir ve Suriye konusunda özel olarak 

ABD tarafından yetkilendirilmiş bir diplomattır. Bu sebeple yaptığı 

açıklamalar, sadece kendi şahsı adına değil aynı zamanda ABD adına da 

yapılmaktadır. Dolayısıyla yalnızca kendisi değil daha da önemlisi ABD de bu 

açıklamalarla resmen bağlıdır.” ifadelerini kullandı. 

Jeffrey’in açıklamalarının uluslararası hukukun en önemli konularından 

biri olan terörizm sorunuyla doğrudan ilgili olduğuna işaret eden 

Büyükataman, terörizmin muhtelif türleri bulunduğunu, bunlardan birinin de 

devlet destekli terörizm kavramı olduğunu, bu kavramın terörizme çok yönlü 

bir desteği kapsadığını anlattı. 

Büyükataman, ABD’nin Suriye sorununun başından itibaren kendisine 

ana paydaş olarak belirlediği PYD/YPG’nin bölücü terör örgütü PKK’nın 

Suriye kolu olduğuna değinerek, şunları kaydetti: 

“Bu, gizli-saklı bir bilgi olmayıp, bütün açık kaynaklardan elde 

edilebilecek ve PKK ile PYD/YPG’nin temsilcisi sıfatıyla açıklamalar yapan 

kişilerce defalarca tekrarlanmış bir gerçekliktir. Uluslararası toplumdaki genel 

eğilim de aynı yöndedir. Zira PKK’nın ‘dört parçalı Kürdistan’ veya diğer 

adıyla ‘Büyük Kürdistan’ hedefi sebebiyle dört devlete yani Türkiye, Irak, İran 

ve Suriye’ye yönelik örgütlenmesi bilinmektedir. Dolayısıyla PKK ile 

PYD/YPG arasında ayrım yapmak, mümkün olmadığı gibi yerleşik kabullerle 

de açık bir çelişki içermektedir. Bu tablo karşısında ABD açıkça, 

PYD/YPG’yi, hemen her türüyle desteklemekte ve bunu da açıkça ilan 

etmektedir. Bu durumda ABD, devlet destekli terörizm kavramının tam da tarif 

edildiği şekliyle hakkını vermektedir.” 

https://www.aa.com.tr/tr/politika/mhp-genel-sekreteri-buyukataman-

abd-devlet-destekli-terorizmin-hakkini-vermektedir/1306012 

Ödev 19. Dinleyerek Rusça söyleyiniz, konuyu yorumlayınız: 

Teröristlerin yeni stratejisi: Yumuşak hedef 

132 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırıları, teröristlerin değişen 

taktiklerini ve yeni hedeflerini gösteriyor. Saldırılarda, “Hükümet binaları, 

elçilikler ya da karakolların yerine”, “yumuşak hedef” diye tarif edilen siviller 

vuruluyor. 
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Paris’i sarsan kanlı saldırılar, IŞİD’in değişen stratejisine işaret ediyor. 

Terör uzmanlarına göre saldırılar, teröristlerin geçmişteki eylemlerden 

yararlandıklarını gösteriyor. 

Paris saldırıları, Kasım 2008’de Hindistan’ın Mumbai’de 165 kişinin 

öldüğü saldırıyla karşılaştırılıyor. Paris saldırılarını gerçekleştirenlerin 

Mumbai’de kullanılan taktikleri inceleyerek geliştirdikleri belirtiliyor. Bunun 

dışında teröristlerin bombalar yerine tabanca, tüfek gibi hafif silahlarla 

patlayıcı kemerleri kullandıkları da görülüyor. 

Paris’teki saldırıların, çok sofistike olduğu ve koordineli çabayı ortaya 

koyduğuna işaret ediliyor. Terör uzmanları, ayrıca teröristlerin artık yumuşak 

hedefler peşinde olduklarına vurgu yapıyor. Yumuşak hedefler, metro 

istasyonları gibi, metal detektörlerinin ve kontrol noktalarının olmadığı, 

sivillerin birarada olduğu yerler olarak tanımlanıyor. 

Paris’teki saldırılarda hükümet binaları, elçilikler, karakol veya kışlalar 

yerine özellikle yumuşak hedeflerin seçildiğinin altı çiziliyor. Saldırganların 

dışarıda yemek yiyen, eğlenen, konser izleyen veya maça giden insanları hedef 

aldıkları kaydediliyor. 
Teröristler için kimlerin öldüğü değil, mümkün olan en fazla sayıda 

ölümün gerçekleşmesinin önem taşıdığı vurgulanıyor. 
https://www.milliyet.com.tr/dunya/isidin-yeni-stratejisi-yumusak-

hedef-2149042 

Ödev 20. Dinleyerek Türkçeye tercüme ediniz: 
1. Терроризм — это совокупность актов насилия политического 

характера, применяемых во имя достижения конкретных целей, таких как 
подорвать государственную власть и порядок, а также обеспечить смену 
государственной власти. 

2. Если террористическая организация является пособником 
региональных или глобальных акторов, в таком случае получение 
региональными или глобальными акторами желаемого от страны, 
являющейся объектом террористической деятельности, является  
её основной целью. 

3. В настоящее время практически все террористические 
организации являются пособниками региональных или глобальных 
акторов и служат на благо их стратегий. 

4. Новая идеология терроризма эксплуатирует религию, уже  
не осталось иной идеологии, которая могла бы быть использованной. 

5. По мнению некоторых западных политологов, терроризм — это 
название метода ведения борьбы. Терроризм — это метод, который  
в борьбе между сильным и слабым использует слабый. В борьбе слабого 
с сильным вместо дуэли предпочтение отдаётся методу засады. В этой 
связи слабый осознаёт, что он не сможет победить сильного, а сильный 
старается создать условия, при которых слабый должен понимать, что он 
не сможет его победить. 
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6. Терроризм — это глобальная беда, поэтому борьба с этой бедой 

требует глобального сотрудничества. 

7. Все участники заседания почтили минутой молчания память 

погибших в теракте.  

8. У террористов, у терроризма нет национальности, нет вероис-

поведания, нет гражданства, нет человеческого лица. Терроризму  

не может быть прощения. 

9. Вице-президент республики в своём выступлении на открытии 

заседания пожелал упокоения всем погибшим в результате теракта,  

а также выразил соболезнования их семьям.  

10. Наша страна, наше руководство и особенно наш народ всегда 

перед лицом крайне сложных ситуаций демонстрируют свою твёрдую 

позицию. 

Ödev 21. Rusça karşılıkları veriniz:  

Gelinen noktada; global bela; mazur görmek; güçlü duruşlarını 

sergilemek; istihbarat raporlarının değerlendirilmesi; ulusal güvenlik açısından 

iç sorun olmak; Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı (KDGM); siber 

çökertme; yeni terör dalgası; global iş birliği gerektirmek; hayatını 

kaybedenlere rahmet dilemek; geleceği inşa etmek; üyelerin görevleri dikkate 

alındığında; terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek; Şii 

yayılmacılığı politikası; ihtilalci gruplar; toplantının açılışında konuşma 

yapmak; Fransa’nın acılarını paylaşmak; anti-terör faaliyetlerinin organize ve 

koordine edilmesi; yurtdışı terörle mücadele faaliyetleri; ilgili kurum ve 

kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak; korku üretmek; “pusu” yöntemi; 

terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunmak; 

ailelerine baş sağlığı dilemek; yurtiçi ve yurtdışı terör tehditlerinin önlenmesi; 

devlet çıkarları doğrultusunda; bilgiyi hızlı ve doğru bir yöntemle analiz 

etmek. 

Ödev 22. Türkçeye çeviriniz:  

Терроризм — идеология насилия и практика воздействия на общест-

венное сознание. Главным оружием террористов является страх. 

Человечество должно объединиться для борьбы с терроризмом. 

Возникла необходимость осмысленного и активного противодействия 

терроризму на всех уровнях: сотрудничество государств в борьбе  

с терроризмом, разработка антитеррористического законодательства, 

привлечение армии для защиты мирного населения, тщательно 

спланированная работа полиции и спецслужб, правильно организованная 

защита гражданских объектов. 

Террор как способ достижения целей в политической борьбе 

посредством физического насилия и морально-психологического 

устрашения известен с момента зарождения человеческой цивилизации. 
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Однако сегодня терроризм превратился в одну из опаснейших 

глобальных проблем современности, серьёзную угрозу безопасности 

всего мирового сообщества. К сожалению, Россия оказалась в числе 

стран, столкнувшихся с наиболее агрессивными его проявлениями.  

В последние годы в нашей стране принят ряд эффективных мер  

по пресечению терроризма и созданию эффективной общегосудар-

ственной системы противодействия.  

Мировой и отечественный опыт антитеррористической борьбы 

говорит о том, что для успеха в противостоянии этому злу необходимо 

деятельное участие всего общества. Требуется понимание, доверие  

и всесторонняя поддержка мер безопасности, предпринимаемых 

правоохранительными органами для предупреждения террористических 

актов.  

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О противо-

действии терроризму», терроризм — это идеология насилия и практика 

воздействия на принятие решения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных насильственных действий. 

Противодействие терроризму — деятельность органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления по предупреж-

дению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устра-

нению причин и условий, способствующих совершению террорис-

тических актов; выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию террористических актов; минимизации и (или) ликвида-

ции последствий проявлений терроризма. 

В нашей стране террористы пытаются дискредитировать  

и разрушить государственную власть, расколоть наш многона-

циональный народ, утвердить власть насилия и беззакония. Прикрываясь 

высокими и благородными целями, они цинично обрекают на боль  

и страдания ни в чем не повинных людей. 

Организационные основы общегосударственной системы 

противодействия терроризму в нашей стране определены Федеральным 

законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

а также Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 

2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму». 

Согласно перечисленным выше нормативным документам 

определены полномочия в сфере противодействия терроризму органов 

государственной власти — Президента и Правительства Российской 

Федерации, а также структур, созданных с целью повышения 

эффективности координации антитеррористической деятельности. 
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Президент Российской Федерации определяет основные направления 

государственной антитеррористической политики, устанавливает компе-

тенцию непосредственно руководимых им федеральных органов 

исполнительной власти в сфере противодействия терроризму, а также 

принимает решение об использовании воинских и специальных 

подразделений за рубежом для борьбы с террористическими проявлениями 

против Российской Федерации и ее граждан. 
Правительство Российской Федерации определяет компетенцию 

федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия 
терроризму, организует разработку и реализацию антитеррористических 
мероприятий, всестороннее обеспечение антитеррористической 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. 

Координатором действий федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по противодействию 
терроризму определён Национальный антитеррористический комитет. 

Председателем Комитета по должности является Директор 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации.  

Основными задачами НАК являются: 
- подготовка предложений Президенту Российской Федерации  

по формированию государственной политики в области противодействия 
терроризму, а также по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации в этой области;  

- координация деятельности по противодействию терроризму 
федеральных органов исполнительной власти, антитеррористических 
комиссий в субъектах Российской Федерации, а также организация  
их взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и организациями; 

- разработка мер по противодействию терроризму, устранению 
способствующих ему причин и условий, в том числе мер по обеспечению 
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств; 

- участие в международном сотрудничестве в области противо-
действия терроризму, в том числе в подготовке проектов междуна-
родных договоров Российской Федерации в этой области; 

- подготовка предложений по обеспечению социальной защиты 
лиц, осуществляющих борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых  
к этой деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, постра-
давших от террористических актов. 

https://admtroitsk.ru/troitsk/security/protivodejstvie-terrorizmu-v-
rossijskoj-federaczii-i-lichnaya-bezopasnost-grazhdan.html 
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Ödev 23. Olası iktisadi terörizm çeşitlerini Rusya, Türkiye ve diğer 
ülkeleri örnek alarak gerekçeli ve eleştirel bir biçimde değerlendiriniz:  

Olası iktisadi terörizm çeşitleri 

1. Makro iktisadi terör:  

- işsizlik 
- yoksulluk 
- gelir bölüşümü adaletsizliği 
- hiperenflasyon / stagflasyon / slumpflasyon 
2. Mikro iktisadi terör: 

- aile / birey bazında açlık 
- çocuk işçiliği 
- vurgunculuk ve karaborsa 
- tekelcilik (monopol, kartel, tröst vs.) 
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/09/176-11.pdf 
35 Nolu video parçası 

Ödev 24. Dinleyerek Türkçeye tercüme ediniz, rakamlara ayrı olarak 
dikkat ediniz, yorumlayarak değerlendiriniz:  

Распределение доходов в обществе назвали несправедливым 

77% россиян 

Многие россияне считают распределение доходов в обществе 

несправедливым. Такой точки зрения чаще придерживаются люди 

пенсионного возраста (82% старше 60 лет), малообразованные (83%)  

и малообеспеченные. 

Распределение доходов в обществе 77% россиян считают 

несправедливым, свидетельствуют данные опроса Всероссийского 

центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). За 25 лет доля 

недовольных граждан немного снизилась с 84% до 77%. Данной точки 

зрения чаще придерживаются люди пенсионного возраста (82% старше 

60 лет), малообразованные (83%) и малообеспеченные (82%), нежели 

молодежь (73% 18–24-летних), обучавшиеся в вузах (73%), респонденты 

с высокими доходами (69%). 

40% опрошенных винят в материальном неравенстве неоправдан-

но высокие доходы ряда лиц. Во времена перестройки существующую 

несправедливость объясняли, прежде всего, нелегальной выручкой  

и взятками (32%). 

Около четверти по-прежнему считают, что социально 

незащищенные слои населения (пенсионеры, инвалиды) получают 

несправедливо низкие доходы. При этом куда реже сегодня указывают  

на уравниловку (всего 7%). 

С тем, что блага между людьми в целом поделены верно, сегодня 

согласны 19% опрошенных. 
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По оценкам респондентов, нуждающихся в стране стало больше: если 

в 1990-е годы о том, что бедных в России много, говорили 69%, то сегодня — 

82%. Как показал опрос, бедной россияне считают семью, чьи доходы  

на одного человека составляют в месяц в среднем не более 11 173 руб. 

В целом к нуждающимся россияне практически единодушно 

причисляют людей, которым едва хватает денег на еду (99%). Также,  

по представлениям большинства опрошенных (81%), бедными называют 

тех, кто с трудом может приобрести себе что-либо из одежды. Каждый 

второй (49%) к категории бедных причисляет людей, чьих доходов 

недостаточно для приобретения крупной бытовой техники и мебели.  

А для каждого десятого (10%) даже нехватка средств на личный 

автомобиль является признаком нужды. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/55a4fb939a794727533c1dff 

Ödev 25. Aşağıdaki kavramların açıkladığı ifadeyi söyleyiniz: 

- Suçsuz ve günahsız biri;  

- mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar;  

- küçük ve gizli birliklerin gayri nizami harp tekniklerini kullanarak, 

düzenli bir orduya karşı yürüttükleri yıpratma savaşı taktiği;  

- savaşa girişmek için kabul edilebilir gerekçeleri ve savaş sırasında 

sergilenen davranışların sınırlarını belirleyen hukuk dalı;  
- kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen 

bozukluğu;  
- bir işi yaptırmak için zora başvurmak;  
- kaba kuvvet kullanmak;  
- doğrudan toplumu, toplumun yapısını ve bu yapıda var olan inanç ve 

değerleri hedef alan post modern ve sinsi savaş türü;  
- toplumun düzeyi, yaşam biçimi, eğitim, saygınlık gibi özellikler 

bakımından birbirine benzeyen ve bunun bilincinde olan insanlar tarafından 
oluşturulan bir bütün;  

- devletler veya devletlerle ilişkili (istihbarat örgütleri, sivil toplum 
örgütleri vb.) ulusaltı gruplar tarafından stratejik, politik, dinî veya ekonomik 
hedeflere ulaşabilmek için hedef toplum üzerinde korku ortamı yaratmaya 
yönelik şiddet ve yıldırma eylemleri;  

- metro istasyonları gibi, metal detektörlerin ve kontrol noktalarının 
olmadığı, sivillerin birarada olduğu yerler;  

- tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için 
istenen para;  

- metalleri algılayabilen cihaz;  
- geçinmekte çok sıkıntı çeken kimse, toplum, ülke;  
- ileride meydana gelebilecek fiyat dalgalanmalarından yararlanarak 

haksız kazanç sağlama;  
- piyasada olmayan bir malın gizlice yüksek fiyatla alınıp satılması işi. 
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Ödev 26. Rusça karşılıkları veriniz: 
Saldırıya uğrayabilecekleri korkusu; özgürlük savaşçıları; hazırlık ve 

uygulama aşamaları; eylemleri meşrulaştırıcı ideolojik destek; istihbarat 
birimleri; fidye karşılığı adam kaçırma; aşırılar; kendi şahsı adına; koordineli 
çabalar; fiziki şiddet; terör eylemlerinin yol açtığı sonuçların asgariye 
indirilmesi veya giderilmesi; utanmazca mahküm etmek; sosyal 
rehabilitasyon; vurgunculuk; muhatap; beyaz eşya; karışıklık; rehin alınan; 
korku ve panik havası oluşturmak; mevcut yönetimler; devlet destekli 
terörizm; sansasyonel haberler; muhalif gruplar; korsan devlet; iletişim 
araçları; para ödülü koymak; hafif silahlar; toplumsal bilinç; kolluk kuvvetleri; 
çok uluslu halkta fay hatlarını oluşturmak; Ulusal Anti-Terör Komitesi; 
yoksulluk, sefalet; eğitimsiz, cahil; gelirin eşit hale getirilmesi; yıpratma savaşı 
taktiği; düzen bozukluğu; haksız kazanç sağlama; toplumsal sınıfın talepleri; 
ulusal kurtuluş savaşçıları; patlayıcı; eşkıya; rastgelelik içermek; banka soyma; 
pazarlık unsuru; Paris’i sarsan kanlı saldırılar; metal detektörü; manevi 
yıldırma; devlet otoritesini itibardan düşürmek ve yıkmak. 

Ödev 27. Aşağıdaki röportajda tercümanlık yapınız: 
1. Уважаемый господин министр! Спасибо Вам за предос-

тавленную возможность задать Вам вопросы по актуальной повестке дня.  

Как известно, на днях в Риме состоялась министерская встреча 

стран международной коалиции по борьбе с ИГИЛ1, а также заседание  

на уровне министров иностранных дел стран Большой двадцатки.  

Хотелось бы начать с вопросов борьбы с международным 

терроризмом и, в частности, с ИГИЛ. Как Вы можете оценить текущее 

состояние дел в этом вопросе с позиции Турции?  

DEAŞ konusunda her şeyden önce şunu söylemem lazım: Biz Türkiye 

olarak, terör örgütü DEAŞ’ın büyük saldırı yapacak mali ve planlama yapısını 

felce uğrattık. Bugüne kadar Suriye ve Irak’ta 4 bin 500 DEAŞ militanını 

etkisiz hale getirdik. Bu örgüte gitmeye aday ile parayı engelledik. Türkiye 

olarak, DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu’nun başından beri aktif bir üyesiyiz ve 

DEAŞ’a karşı cephede mücadele eden tek NATO üyesiyiz. Geri çekilmesine 

rağmen DEAŞ, halen bir tehdittir. 

2. Насколько гладко идёт борьба с ИГИЛ в Сирии в рамках 

международной коалиции? И ещё один вопрос: Турция увязывает борьбу 

с международным терроризмом, в частности, с ИГИЛ, с борьбой  

с региональными вооружёнными формированиями, такими как Курдская 

рабочая партия, курдские отряды народной самообороны и т.д. 

Насколько это укладывается в стратегию борьбы с международным 

терроризмом? 

 

                                                             
1 Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. 
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Suriye’de DEAŞ’ı mağlup etmek için kullanılan yöntemlerin bazı 

hataları ortaya koyduğunu baştan beri vurguladık. Bir terör grubuyla mücadele 

bir başka terör grubuna devredilmemelidir. YPG ve sözde Suriye Demokratik 

Kuvvetleri’ne gelince, bunlar PKK’nın Suriye’deki uzantıları olmaktadır. 

PKK/YPG’nin kendi önemini muhafaza etmek için DEAŞ'a ihtiyacı vardır ve 

DEAŞ'ın varlığından istifade etmektedir. 

Şu ana kadar belirtilenenlerin aksine DEAŞ tehdidi Suriye’de daha da 

derin kökler salmakta, çünkü PKK/YPG kendi kontrolü altındaki kamplardan 

mali kazanç karşılığında DEAŞ’lı teröristleri serbest bırakmaktadır.  

3. Что же в данной ситуации делать? Понятно, что, на первый 

взгляд, эта проблема касается напрямую только Турции. Однако  

её последствия носят серьёзный характер для всего региона. 

Gerçek bir stratejinin; derin nedenleri ele alması, istihbaratın etkili bir 

paylaşımını garanti etmesi ve meşru aktörlerle gerçek ortaklıklar başlatması 

gerekir. Roma’da düzenlenen bakanlar düzeyindeki toplantı, teröristlere karşı 

mücadelemizi değerlendirme ve izlenecek yol üzerinde tartışma fırsatını 

bizlere sunmuştur. 

4. Турция, помимо участия в международной коалиции по борьбе  

с ИГИЛ, ведёт активные действия в Сирии. Здесь следует вспомнить  

и астанинский формат. Однако ряд шагов Турции по урегулированию 

ситуации в Сирии не находит поддержки со стороны России — также, 

как и Турция, участницы астанинского процесса. Всё-таки какие цели 

Турция преследует в Сирии и какими путями намерена их достигать? 

Komşumuz Suriye’yi istikrarlı ve refah bir ülke olarak görmek 

konusunda büyük çıkarımız var. Halihazırda var olan istikrarsızlık terör 

grupları için uygun bir ortam oluşturuyor. Suriye’nin güvenliğine ve aynı 

zamanda hem bölgenin hem de daha ötesinin güvenliğine tehdit oluşturuyorlar. 

Suriye ihtilafının sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 

2254 sayılı kararına dayanan, Suriye’nin yönettiği ve Suriye’nin elinde tuttuğu 

bir siyasi süreç aracılığıyla sona erebileceği kanısındayız. Bu bağlamda, BM 

Cenevre Süreci ve Astana Platformu parametreleri temelinde bir siyasi çözümü 

hedef alan tüm uluslararası girişimleri destekliyoruz. Siyasi süreç dahilindeki 

tek işlevsel mekanizma olarak Anayasal Komisyonun desteklenmeye ihtiyacı 

vardır. Aynı görüşte olan ülkeler ve Astana’nın diğer garantörleriyle birlikte 

siyasi süreci yeniden harekete geçirmek ve hem kalıcı hem de barışçıl bir 

çözüme ulaşmak üzere birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 

5. Ещё одной болевой точкой на карте борьбы с международным 

терроризмом остаётся Ливия. Страна разделена на две части. Идёт 

гражданская война с участием боевиков международных террористи-

ческих группировок, которых перебрасывают на территорию Ливии  

из Сирии и других стран Ближнего Востока и Северной Афирики.  

В Ливии также столкнулись интересы ряда глобальных и региональных 
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игроков — одни поддерживаю Сараджа, а другие — Хафтара. И здесь 

Россия и Турция оказались по разные стороны баррикад. Как, по-вашему, 

в дальнейшем будет развиваться ситуация в Ливии как в плане решения 

данной кризисной ситуации, так и в плане борьбы с международным 

терроризмом?  

Türkiye’nin Libya’daki başlıca amacı, bu ülkenin istikrar, güvenlik, 

birlik ve refahını garanti etme yönündeki çabalarında Libyalı meşru 

makamlara yardım etmek.  

Siyasi ve kalıcı bir çözüm bulmak üzere Libya’nın yönettiği ve elinde 

tuttuğu, Birleşmiş Milletler tarafından kolaylaştırılan siyasi sürecin faal bir 

destekçisi olduk. Bugün Ulusal Birlik Hükümetinin (GNU) kurumsal 

kapasitesinin gelişmesi için çabalarına kamusal hizmetler, elektrik, sağlık ve 

altyapı projeleri sunarak yardım temin ediyoruz. 

https://www.aa.com.tr/tr/politika/disisleri-bakani-cavusoglu-deasa-

karsi-cephede-mucadele-eden-tek-nato-uyesiyiz/2287626 

Ödev 28. Aşağıdaki savları ya doğrulayıp ya da yalanlayıp gerekçeli 

kanıtlayınız: 

1. “Soğuk Savaş” döneminde terör, bazı devletler tarafından “soğuk 

savaş”ın bir aracı olarak yaygın şekilde kullanılmış, iki kutuplu düzenin 

bozulmasından sonra da küresel bir nitelik kazanmıştır. 

2. Bugün dünyada terörle mücadele çabaları devam etmektedir ve bazı 

ülkeler bu noktada başarıya ulaşmış durumdadır: İngiltere, uzun yıllar İRA’ya 

karşı verdiği mücadeleyi aldığı bazı siyasal önlemlerle sonuçlandırmış, aynı 

şekilde İspanya’da ayrılıkçı teröre karşı demokratik yöntemler ve uluslar arası 

işbirliği yoluyla çözüm geliştirmiştir. 

3. 11 Eylül terör saldırısından sonra ABD olaya daha çok askeri güç 

kullanma yöntemiyle yaklaşmış, ancak bu yolla sorun daha da karmaşık bir hal 

almıştır. Henüz entegrasyon dönemini yaşamakta olan AB, terörizme karşı 

ortak bir politika geliştirme ve bunu hayata geçirme çabası içerisindedir.  

4. Bugün terörizm konusunda kabul gören ortak bir tanımın olmaması, 

uluslararası zeminde çifte standartlara yol açmakta ve teröre karşı mücadelede 

uluslararası işbirliğini zorlaştırmaktadır. 

5. ABD’nin ölçüsüz güç kullanımı ortaya çıkan işbirliği fırsatının büyük 

ölçüde heba edilmesine neden olmuştur.  

6. Uzun yıllar terörle mücadele etmek zorunda kalan Türkiye terör 

sorununu halen çözememiştir. 1960’lı yıllardan itibaren sol terör ve sağsol 

çatışmalarıyla büyük kayıplara uğrayan Türkiye, 1980’li yıllardan itibaren de 

büyük çaplı bölücü teröre maruz kalmıştır. Bu arada dini motifli terör 

örgütleriyle de mücadele etmiştir. Bugün sol, sağ ve dini motifli terör büyük 

ölçüde kontrol altına alınmışsa da, bölücü terörle mücadele geniş çaplı olarak 

sürdürülmektedir. 
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7. Türkiye uzunca bir süre terörle mücadelesinde ağırlıklı olarak askeri 

güç kullanımı stratejisini benimsemiş ve uygulamıştır. Ancak sorunun bu yolla 

çözülememesi ve uzun süre devam etmesi, güvenlik boyutu dışındaki diğer 

olanakların da eş zamanlı olarak devreye sokulmasını öngören yeni bir 

yaklaşımın benimsenmesine yol açmıştır. Bugün mücadele çok boyutlu olarak 

sürdürülmeye çalışılmaktadır.  

8. Türkiye’nin yakın çevresinde meydana gelen gelişmeler, Türkiye 

açısından risklerin daha da artmasına neden olmuş ve daha uzunca bir süre 

bölücü sorunla uğraşılacağının emarelerini vermiştir. Bu da yeni bir terörle 

mücadele stratejisi yanında uzunca bir süre hizmet edecek daha profesyonel 

bir terörle mücadele yapılanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

Ödev 29. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Нарушение порядка; волатильность цен; идеологическая 

поддержка, обеспечивающая легитимизацию нападений; угрожать 
применением силы; проклинать; борцы за национальное освобождение; 
ограбление банка; терроризм с поддержкой государства; СМИ; 
дипломатические послабления, льготы; назначить денежное 
вознаграждение; потрясшие Париж кровавые теракты; 
скоординированные меры; антитеррористическое законодательство; 
органы местного самоуправления; расколоть многонациональный народ; 
устанавливать компетенцию; социальная реабилитация; детский труд; 
малообеспеченный; уравниловка; тактика ведения изматывающих 
боевых действий; определять пределы совершаемых действий, 
поступков; взятый в заложники; борцы за независимость; похищение 
людей с целью получения выкупа; государственный терроризм; доносить 
до широких масс; бандитская группировка; создавать атмосферу паники 
и страха; оппозиционные группировки; сепаратистски настроенные 
группировки; вызволять своих соратников из тюрем; наделенный 
полномочиями дипломат; пояс смертника; общественное сознание; 
морально-психологическое устрашение; минимизация или ликвидация 
последствий проявлений терроризма; прикрываясь высокими  
и благородными целями; меры по противодействию терроризму; бедность, 
нищета; чёрный рынок; респондент; крупная бытовая техника; 
нерегулярные (нетрадиционные) методы ведения войны; пункты контроля; 
получение незаконного дохода. 

Ödev 30. “Terörün olası oyuncuları” konusunu Rusya, Türkiye ve diğer 
ülkeleri örnek alarak gerekçeli ve eleştirel bir biçimde değerlendiriniz: 

Terörün olası oyuncuları: 
1. Oyuncu: terörü planlayanlar, terör satrancında ilk hamleyi yapanlar 

2. Oyuncu: teröre lojistik ve mali destek verenler 

3. Oyuncu: terör eylemini bizzat yapanlar, sonuçlarını alanlar 

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/09/176-11.pdf 
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Ödev 31. Terörün olası nedenlerini Rusya, Türkiye ve diğer ülkeleri 

örnek alarak gerekçeli ve eleştirel bir biçimde değerlendiriniz: 

Terörün olası nedenleri 

1. İktisadi nedenler: 

- yolsuzluk 

- işsizlik 

- gelir adaletsizliği 

- emek sömürüsü 

- düzensiz ve güvencesiz gelir 

2. Politik nedenler: 

- aşırı serbestlik ve devlet otoritesinin reddi 

- aşırı totaliter rejim 

- hükümetin yönetişim zayıflığı 

- yolsuzluk, rüşvet ve torpilin yaygınlığı (kleptokrasi) 

3. Sosyo-kültürel nedenler: 

- aşırı göç hareketleri ve göçmenlerle uyumsuzluk 

- aşırı nüfus artışı ve yoğunluğu 

- zorla benzeştirme (asimilasyon) 

- toplumdan dışlanma 

- gecekondulaşma ve diğer şehirleşme sorunları 

4. Eğitimsel nedenler: 

- cahillik 

- okul ve öğretmene erişim zorluğu 

- kalitesiz, ezberci ve baskıcı eğitim 

- şiddet içerikli ve şiddete özendirici eğitim ve medya araçlarına kolayca 

erişim 

- aile-okul ortamında geleneksel ahlakın reddi 

5. Psikolojik nedenler: 

 - ruhsal bunalım 

- şiddete kişisel eğilim 

- çözülemeyen gençlik sorunları  

- aşırı alkol ve uyuşturucu kullanımına yatkınlık 

- yaşamdan zevk alamama 

- genel mutsuzluk halleri 

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/09/176-11.pdf 

36 Nolu video parçası 

Ödev 32. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz, 

özetleyerek anlatınız, “Terörle mücadele ve çifte standartlar” konusunu 

değerlendiriniz:  
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‘Terör mücadelesinde çifte standart olmaz’ 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörle mücadelede çifte standart 

eleştirisinde bulunarak, “Bir terör örgütü başka bir terör örgütüyle mücadelede 

partner olamaz” dedi. 

Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ve Malta merkezli 

Uluslararası Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Enstitüsü’nün (IIJ) ortaklaşa 

düzenlediği “Pandemi Koşullarında Terörle Mücadele Çabaları” başlıklı 

çevrim içi düzenlenen toplantıda konuştu. 

Koronavirüsle mücadelenin teröristler tarafından kendi çıkarlarına 

kullanılabileceği uyarısında bulunan Çavuşoğlu, bu dönemde ülkelerin 

kaynaklarını kendi güvenlikleri için kullanırken teröre karşı küresel 

mücadeleye daha az kaynak ayırdığını ifade etti. Terörle mücadelede çifte 

standart oluşturmamak gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, “Bir terör örgütü 

başka bir terör örgütüyle mücadelede partner olamaz. Terör örgütlerini ‘bizi 

tehdit etmiyor diğerlerini ediyor’ diye görmezden gelemeyiz” dedi. Salgının 

yabancı terörist savaşçılara olan dikkati dağıtmaması gerektiğini de belirten 

Çavuşoğlu, “Terörizm sınır tanımaz. Sadece güçlü bir uluslararası iş birliğiyle 

bu küresel konuyla mücadele edilebilir” diye konuştu 

DAEŞ’le etkin mücadele 

Çavuşoğlu, soru cevap kısmında Türkiye’nin PKK ve FETÖ’yle 

mücadele ederken daha büyük bir tehdit olan DAEŞ ile yeteri kadar mücadele 

etmediği iddialarına da yanıt verdi. Çavuşoğlu, “Türkiye, DAEŞ’le mücadele 

için sahaya birlikleriyle giren tek ülke oldu. Suriye’de 2 bin kilometrekare 

alanı DAEŞ’ten temizledik. Sadece 2016’daki Fırat Kalkanı Harekatı’nda 3 

bin, Irak’ta da 800 DAEŞ’liyi  etkisiz hale getirdik” dedi. 

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/teror-mucadelesinde-cifte-standart-

olmaz-6331304 

37 Nolu video parçası 

Ödev 33. Rusça karşılıkları veriniz: 

Yetki sınırlarını belirlemek; terör saldırılarında zarar görenler; 
karaborsa; toplumun hassas kesimleri; yoksulluk belirtisi; sergilenen 
davranışların sınırlarını belirlemek; fiyat dalgalanmaları; şiddet kullanma 
tehdidinde bulunmak; özerklik ya da bağımsızlık talepleri; devlet terörizmi; 
kendini duyurma; lanetlemek; faaliyetlerini gizlilik içinde sürdürmek; geniş 
kitlelere duyurmak; Suriye Özel Temsilcisi; patlayıcı kemer; bilinçli ve aktif 
bir şekilde terörizme karşı koyma; yerli yönetim organları; şiddetin ve 
haksızlığın üstünlüğünü dayatmak; terörizme karşı koyma tedbirleri; gelir 
bölüşümü adaletsizliği; dar gelirli; gelirin eşit dağılması; yasa dışı yollarla; 
kontrol noktaları; piyasada olmayan mal; rasyonel düşünmesini engellemek; 
ayrılıkçı gruplar; yumuşak hedef; diplomatik kolaylıklar; ahlaki olmayan 
yöntemler; arkadaşlarını hapisten; marjinal örgüt; yetkilendirilmiş diplomat; 
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sofistike olmak; Anti-Terörizm / Anti-Terör Mevzuatı; suçu teşkil eden şiddet 
eylemleri; yüce ve ahlaki hedefler maskesi altında; terör saldırılarına maruz 
kalabilen tesisler; çocuk işçiliği; Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi; muhtaç 
insanlar; gayri nizami harp teknikleri; tutsak edilen.  

Ödev 34. Dinleyerek Türkçe söyleyiniz: 
- Мы выступаем за комплексный подход в противодействии 

терроризму, распространению его идеологии, финансирования 
незаконных вооруженных формирований, за отказ от политики двойных 
стандартов в борьбе с главной угрозой современности. 

- Мы призываем мировое сообщество к выполнению ключевых 
резолюций Совета безопасности ООН в данной сфере. 

- Участившиеся террористические акты, происходящие в различ-
ных уголках планеты, свидетельствуют о необходимости общих усилий 
в сфере противодействия международному терроризму. 

- Активные контртеррористические мероприятия в Сирии и Ираке 
пока не привели к полной ликвидации инфраструктуры и боевого 
потенциала террористических организаций. Изменив тактику, боевики 
приступили к созданию новых опорных баз в других государствах  
и регионах. 

- В этой связи серьезную опасность представляют иностранные 
террористы-боевики, прошедшие идеологическую обработку и дивер-
сионную подготовку в зонах вооруженных конфликтов и возвраща-
ющиеся в свои страны, где продолжают осуществлять террористическую 
деятельность. Этот кадровый ресурс международного терроризма 
должен оперативно выявляться и своевременно обезвреживаться. 

https://tass.ru/politika/4615477 

Ödev 35. Olası terör etmenlerini Rusya, Türkiye ve diğer ülkeleri örnek 
alarak gerekçeli ve eleştirel bir biçimde değerlendiriniz: 

Olası terör etmenleri 

1. Gerekli etmenler: 
- karizmatik lider 
- eylemci insanlar 
- mali kaynaklar 
2. Ayrıştırıcı etmenler: 
- yoksulluk, cehalet ve işsizlik 
- politik özgürlük 
- algılanan ırk/dil/din ayrımcılığı 
- toplumsal, etnik ve politik farklılığa bağlı ayrımcılık 
- iktisadi ve politik tatminsizlik 
- zayıf hükümetler 

- silahların denetimdeki eksiklik 
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3. Kolaylaştırıcı etmenler: 

- totalitarizm 

- gençlerin işsizliği 

- iletişim eksikliği 

- aşırı yoksulluk 

- yüksek eşitsizlik 

4. Sürdürücü etmenler: 

- bir terörist grubu bırakamama 

- terörizm kısır döngüsü 

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/09/176-11.pdf 

Ödev 36. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

- Российский и зарубежный опыт антитеррористической 

деятельности показал, что борьба с терроризмом не может быть 

эффективной, если лишь реагировать на совершенные преступления. 

Надо активно формировать условия, при которых к минимуму должны 

быть сведены как сама возможность совершения террористического акта, 

так и его последствия. 

- В профилактике терроризма и ликвидации его последствий 

предстоит задействовать все органы власти и местного самоуправления, 

выявлять и ликвидировать источники, перекрывать каналы, по которым 

идет финансирование террористической деятельности. Очень важно 

формировать такие социально-экономические условия жизни, которые 

препятствовали бы созданию среды, обеспечивающей террористические 

организации людскими ресурсами. Не менее актуально формировать  

в обществе негативное отношение к террористическим актам. 

- Комплексный подход антитеррористической политики 

подразумевает и экономические меры противодействия. Террористи-

ческие группировки не способны эффективно функционировать  

без финансовой подпитки. Деньги нужны террористам для приобретения 

оружия, взрывчатых веществ, амуниции, питания, перемещения, 

проживания, организации террористических актов и т.д. Для добывания 

денежных средств террористы вступают либо в союз с организованной 

преступностью, либо сами добывают финансы криминальным путем.  

В любом варианте они становятся распорядителями «грязных» денег, 

поэтому, чтобы пустить их в легальный оборот, не привлекая внимания, 

террористы вынуждены заниматься их отмыванием. 

https://tass.ru/politika/2718994 
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Ödev 37. Rusçaya çeviriniz:  

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ve Fransa dost ve müttefik iki 

ülke ve böyle kalacaklar 

(1) 

Çavuşoğlu, terörle mücadele konusunda Fransa’nın, NATO’daki ikinci 

büyük müttefiki Türkiye’ye güvenebileceğini bilmesi gerektiğine dikkati çekti. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Fransa’nın dost ve 

müttefik iki ülke olduğunu ve böyle kalacaklarını, samimiyetle bağlı oldukları 

bu dostluk ilişkisinin zedelenmemesi için yanlış anlaşılmalara mahal 

verilmemesi gerektiğini belirtti. 

Çavuşoğlu, Fransız L’Opinion gazetesinde kaleme aldığı yazıda, 

Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin iki müttefik ülke için alışılmadık 

şekilde gerilimli süreçten geçtiğini aktardı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron arasında Mart ayında tesis edilen temasın, iki ülke 

arasındaki bağı güçlendirme fırsatı verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, Fransa’nın 

başkenti Paris’e gerçekleştirdiği ziyaretin bu iradeyi yansıttığını kaydetti. 

Çavuşoğlu, yakın zamanda birbirlerini karşı karşıya getiren bölgesel 

meselelere göz atıldığında, bugün birçok konuda giderek artan ortak görüşlerin 

ve çıkarların belirlendiğini ifade etti. 

Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin, Suriye’de insani yardımların ulaşması ve 

ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi süreçte ilerleme gerekliliği 

gibi çok sayıda önemli konularda aynı temel öncelikleri paylaştığını belirtti. 

Suriye konusunda yakın zamanda Fransa ile samimi ve faydalı 

görüşmelerin yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: 

Müttefiklerimizin DEAŞ ile mücadelede YPG/PKK’lı teröristleriyle iş 

birliği yapmalarına ilişkin görüş ayrılıklarımıza gelince, bu, ancak bu iş birliği 

kesin olarak sona erdiğinde aşılabilir. YPG/PKK’nın asıl amacının, DEAŞ’a 

karşı mücadele değil, Suriye’yi bölmenin ve NATO ile Avrupa’nın sınırında 

teröristler tarafından kontrol edilen bölge oluşturmanın olduğunu kimse inkar 

edemez. Müttefiklerimiz bu terör örgütünün ulusal güvenliğimiz için tehdit 

olduğunu ve bunun inkar edilemeyeceğini anlamalı. 

Çavuşoğlu; Libya’da istikrar, ülkenin siyasi birliği, ülke genelinde 

yetkilerini kullanan Milli Birlik Hükümeti’ne destek, kalıcı ateşkes, terörle ve 

düzensiz göçle mücadelenin, bugün Fransa ile paylaşılan ortak öncelikler 

olduğunu ifade etti. 

Bakan Çavuşoğlu, istikrarının bölgeyi etkilediği Libya’da ortak çıkar 

konularının bulunması konusunda Fransa ile diyaloğa açık olduklarını kaydetti. 
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(2) 

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’la yaşanan anlaşmazlıkların, Atina ile 

çeşitli mekanizmalar çerçevesinde serinkanlı diyalog ile ele alındığını belirten 

Çavuşoğlu, Türkiye’nin hiçbir zaman yayılmacı hedeflerinin bulunmadığını ve 

Yunanistan ile diyaloğun bunun bir teyidi olduğunu aktardı. 

Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesi bağlamında Türkiye’nin, müzakerenin 

hedefleri konusunda mutabık kalmaları halinde Kıbrıslı Türkler ile Rumların 

çabalarını destekleyeceğini aktardı. 

Bakan Çavuşoğlu, daha önceki girişimlerin başarısızlıkları göz önünde 

bulundurulduğunda, çözüme ancak eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü 

temelinde ulaşılabileceğini düşündüklerini kaydetti. 

“Kalıcı barışı birlikte destekleyebiliriz” 

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginliğe de değinen Çavuşoğlu, 

şu ifadeleri kullandı: 

Güney Kafkasya’da Azerbaycan ile Ermenistan’ın refahını sağlayacak 

kalıcı barışı birlikte destekleyebiliriz. Tarihin siyasi amaçlar için kullanılması 

hiçbir zaman anlaşmazlığın çözülmesini ve adaletin yerine getirilmesini 

sağlamadı. Eğer aşırıcı Ermenilerin temelsiz taleplerinin Türk-Fransız ilişkilerini 

rehin alması engellenebilirse, Türkiye ve Fransa, ortak çabalarıyla Güney 

Kafkasya’nın istikrarına daha iyi katkıda bulunabilir. Balkanlarda da, Türkiye’nin 

bir rakip olmadığını, aksine bölgenin istikrarı ve refahı için AB’nin transatlantik 

politikalarını tamamlayıcı rol üstlendiğini unutmamak gerekir. 

Çavuşoğlu, S-400 sistemlerinin NATO’nun güvenliği için herhangi bir 

risk oluşturmadığını kaydetti. 

Türkiye’nin, S-400 meselesini gerçekçi zeminde ve yapıcı diyalog 

yoluyla değerlendirmeye kararlı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Fransız 

gemisi Courbet konusunda da NATO çerçevesinde sunulan delillerin, iddia 

edildiğinin aksine Türkiye’nin müttefik gemisine karşı düşmanca eylemde 

bulunmadığını teyit ettiğini belirtti. 

Çavuşoğlu, terörle mücadele konusunda Fransa’nın, NATO’daki ikinci 

büyük müttefiki Türkiye’ye güvenebileceğini bilmesi gerektiğine dikkati çekti. 

Türkiye’nin, özellikle Suriye sınırında yakalanan Fransız teröristlerin 

ülkelerine geri gönderilmesini sağlaması ve bilgi paylaşımı yoluyla Fransa’nın 

terörle mücadelesine en çok katkı sağlayan müttefiki olabileceğinin altını çizen 

Çavuşoğlu, bu iş birliğinin hiçbir zaman aksamamasından ve halen devam 

etmesinden mutluluk duyduğunu belirtti. 

(3) 

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler konusunda, Fransa’nın, hem 

AB’ye hem ikili ilişkilere fayda sağlayacak gelişmelere katkıda bulunarak 

yeniden Türkiye ile yakınlaşmanın itici gücü olmasını umduğunu kaydetti. 

AB üyeliği hedefinden bağımsız olarak Türkiye’nin, Avrupalı olduğu  
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ve Fransa ile paylaştığı Avrupa’nın değerlerinin gelişmesine ve bu değerlere 

saygı gösterilmesine katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade eden 

Çavuşoğlu, “Türkiye-AB ilişkileri, birkaç inatçı üyenin maksimalist ve 

milliyetçi hedeflerinin rehini olmamalı. AB, ancak Türkiye’nin üyeliği ile 

küresel güç haline gelebilecektir” ifadesini kullandı. 

Çavuşoğlu, bu konuların Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ı 

davet ettiği Antalya Diplomasi Forumu’nda ele alınacak olmasından duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi. 

“Türkiye’nin hiçbir zaman Fransa’ya herhangi müdahale etme 

iradesi olmadığını yüksek sesle tekrarlıyoruz” 

Fransa’da Türkiye algısının, son zamanlarda bir takım yanlış 

anlaşılmalardan ve ön yargılardan etkilendiğini tespit ettiklerini ifade eden 

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: 

Türkiye’nin, hiçbir zaman Fransa’ya herhangi müdahalede bulunma 

iradesinin olmadığını yüksek sesle ve net şekilde yineliyoruz. Ülkemin 

Fransa’daki Türklere yönelik tek önceliği, Fransa’ya başarılı şekilde uyum 

sağlamalarını teşvik ederek Türkiye’den bekledikleri tüm kamu hizmetlerini 

kendilerine sağlamak. Türkçe öğretmenleri ve imamlar, vatandaşlarımızın bu 

talebini karşılamaktadır. Bu imamlar özellikle camilerinde hiçbir radikalleşme 

vakası tespit edilmediği için Fransız yetkililer için önemli katkı olmuştur. 

Çavuşoğlu, Türkiye’nin, radikalleşmenin farklı biçimleriyle mücadele 

için vazgeçilmez müttefik olduğunu vurguladı. 

Türkiye’nin, radikalleşme ile mücadele etmek ve aynı zamanda 

İslamofobi, Müslümanları hedef alan ön yargılar ve ayrımcılıkların ortadan 

kaldırılması için her zaman Fransa’nın yanında olacağını ifade eden 

Çavuşoğlu, tüm bu konuların önceliklerinin örtüştüğünü ve güveni karşılıklı 

olarak güçlendirerek birlikte hareket etmenin yararını gösterdiğini kaydetti. 

Çavuşoğlu, “Türkiye ve Fransa dost ve müttefik iki ülke ve böyle 

kalacaklar. Samimiyetle bağlı olduğumuz bu dostluk ilişkisinin 

zedelenmemesi için yanlış anlaşılmalara mahal vermemeliyiz.” 

değerlendirmesinde bulundu. 

https://www.indyturk.com/node 

Ödev 38. Rusça karşılıkları veriniz: 

Militanları etkisiz hale getirmek; mali kazanç karşılığında; tek işlevsel 

mekanizma; meşru makamlar; ayrılıkçı terör; düzensiz ve güvencesiz gelir; 

aşırı nüfus artışı; toplumdan dışlanma; ezberci ve baskıcı eğitim; çevrim içi 

düzenlenen toplantı; ideolojisinin yayılması; terör örgütlerinin altyapısının ve 

muharebe potansiyelinin yok edilmesi (yıkılması); uluslararası terörizmin 

kadro gücü (kaynağı); DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyon Bakanlar 

Toplantısı; istihbaratın etkili paylaşımı; BM Cenevre Süreci; kalıcı ve barışçıl 

çözüme ulaşmak; iki kutuplu düzen; ilk hamle yapmak; aşırı totaliter rejim; 
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göçmenlerle uyumsuzluk; cahillik; şiddete kişisel eğilim; gayrimeşru silahlı 

gruplar; uluslararası terörizm ile mücadeledeki ortak çabalar; sabotaj eğitimi; 

YPG; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararına dayanan; siyasi süreci 

yeniden harekete geçirmek; Ulusal Birlik Hükümeti; lojistik ve mali destek; 

devlet otoritesinin reddi. 

Ödev 39. Terörizmin olası maliyetlerini (etkilerini) Rusya, Türkiye ve 

diğer ülkeleri örnek alarak gerekçeli ve eleştirel bir biçimde değerlendiriniz: 

Terörizmin olası maliyetleri (etkileri) 

1. İktisadi maliyetleri: 

- istihdam kayıpları 

- gelir kayıpları 

- verimlilik kayıpları 

- vergi kaçakçılığı 

- kayıtdışılıkta artış  

- iktisadi kriz olasılığı 

2. Toplumsal maliyetleri: 

- eğitim kayıpları 

- yüksek sağlık harcamaları 

- şiddetin şiddeti beslemesi 

- ahlaki aşınma 

3. Politik maliyetleri: 

- hükümetin zayıflaması / düşmesi 

- politikacılara güvenin azalması 

- politik istikrarsılık olasılığı 

4. Küresel maliyetleri:  

- dış güç, saygınlık ve döviz kayıpları 

- ihracat ve turizm paralarının daralması 

- silah tekellerine bağımlılığın artması 

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/09/176-11.pdf 

Ödev 40. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Диверсионная подготовка; парализовать кого/что-л.; за финан-

совое вознаграждение; поддерживать все международные инициативы; 

достичь устойчивого урегулирования мирными путями; правительство 

национального единства; двойные стандарты; нерегулярный  

и негарантированный доход; клептократия; плохая адаптация мирантов; 

урбанизация; отрицание традиционной морали, нравственности 

(моральный нигилизм); онлайн-заседание; комплексный подход  

в противодействии терроризму; общие усилия в сфере противодействия 

международному терроризму; идеологическая обработка; встреча 

министров иностранных дел Группы двадцати; эффективный обмен 
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разведданными; опирающийся на резолюцию Совета безопасности ООН; 

страны — гаранты астанинского процесса; летигимные власти; 

приобрести глобальный характер; делать первый ход; отрицание 

государственной власти; избыточная плотность населения; социальная 

изоляция; ограниченный доступ; индивидуальная склонность к насилию; 

интерактивная часть; политика двойных стандартов; ликвидация 

инфраструктуры и боевого потенциала террористических организаций; 

зоны вооруженных конфликтов. 

Ödev 41. Terörizmin olası sonuçlarını Rusya, Türkiye ve diğer ülkeleri 

örnek alarak gerekçeli ve eleştirel bir biçimde değerlendiriniz: 

Terörizmin olası sonuçları 

1. Bireysel:  

- korku, endişe ve kuşku 

- güvensizlik 

- etnik kimliğe karşı yabancılaşma ve düşmanlaşma tehlikesi 

- sinirsel ve ruhsal bozukluk 

- işe gitmeme 

- iş yerinde huzursuz ve verimsiz çalışma 

- aile içi şiddet 

2. Toplumsal-İktisadi: 

- ölüm, yaralanma ve mal kayıpları 

- nüfusta azalma 

- üretim ve katma değer düşüşü 

- önlem alamayan hükümete ve güvenlik güçlerine protestolar 

- teknik güvenlik önlemlerine (sokak, iş yeri, ev kameraları ve alarm 

zilleri) ilişkin harcamalarda artış 

3. Ulusal-Küresel: 

- ulusal birlik ve dayanışma duyarlılığının artması 

- ülkenin geleceği açısından hükümetin önlemleri sertleştirmesi 

(sıkıyönetim vs.) 

- hükümetin terörist-sıradan yurttaş ayrımında olası hataları 

- demokrasi karşıtı uygulamalar (medya sansürü vs.) 

- terör örgütleri destekçisi devletlerle dipolomatik kriz ve soğuk savaş 

- devletlerarası istihbarat trafiğinin ve dinleme riskinin artması 

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/09/176-11.pdf 

Ödev 42. Dinleyerek Türkçe söyleyiniz: 

1. Министр иностранных дел Турции обратил внимание на то, что 

Франции следует знать, что она по вопросу борьбы с международным 

терроризмом может доверять Турции — своему второму крупному 

союзнику по НАТО. 
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2. Министр иностранных дел Турции отметил, что Турция  

и Франция являются двумя дружественными странами-союзниками  

и будут таковыми оставаться, а также подчеркнул, что для того, чтобы не 

нанести вред этим дружеским отношениям, которым они искренне 

остаются верными, не надо давать волю неверным толкованиям. 

3. Министр иностранных дел Турции отметил, что контакты, 

установленные в марте между президентами Турции и Франции, дали 

возможность упрочить связи между двуми странами, а также 

подчеркнул, что визит, который он совершил в столицу Франции Париж, 

является отражением этой решимости. 

4. Министр иностранных дел Турции заявил, что обе страны 

разделяют одинаковые базовые приоритеты во многих важных вопросах, 

таких, как доставка гуманитарной помощи в Сирии и сохранение  

её территориальной целостности, а также необходимость прогресса  

в процессе политического урегулирования.  

5. Министр иностранных дел Турции заявил, что его страна 

открыта к диалогу с Францией по тем вопросам, по которым совпадают 

их интересы в Ливии. В свою очередь стабильность в Ливии оказывает 

влияние на весь регион.  
6. Министр иностранных дел Турции заявил, что разногласия, 

переживаемые в отношениях с Грецией, рассматриваются путём диалога, 
избегая лишних эмоций и в рамках различных механизмов, 
задействованных с Афинами, а также подчеркнул, что Турция никогда  
не имела экспансионистских устремлений, а диалог с Грецией является 
тому подтверждением. 

7. Министр иностранных дел Турции заявил, что при рассмотрении 
неудач предыдущих инициатив Турция считает, что решения проблем 
можно достичь только на основе равного суверенитета и равного 
международного статуса.  

8. Министр иностранных дел Турции, в частности, заявил 
следующее: «Мы можем вместе поддержать устойчивый мир на Южном 
Кавказе, который обеспечит благополучие Азербайджана и Армении. 
Использование истории в политических целях никогда не приводило  
к решению проблемы и установлению справедливости. Не следует 
забывать, что на Балканах также Турция ни с кем не соперничает,  
а наоборот, во имя стабильности и благополучия в регионе возлагает  
на себя миссию по выполнению роли, связанной с дополнением 
трансатлантической политики ЕС».  

9. Министр иностранных дел Турции по вопросу отношений  
с ЕС выразил надежду на то, что Франция, внося вклад в позитивную 
динамику, позволяющую обеспечить пользу как для ЕС, так и для 
двусторонних отношений, станет движущей силой нового сближения  
с Турцией.  
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10. Министр иностранных дел Турции отметил, что его страна 

будет всегда находиться вместе с Францией в борьбе с радикализацией  

и в то же время для достижения целей ликвидации исламофобии, а также 

предубеждений в отношении мусульман и их дискриминации. Он также 

подчеркнул, что все эти вопросы демонстрируют совпадение интересов 

обеих стран и пользу совместных действий путём взаимного укрепления 

доверия.  

11. Министр иностранных дел Турции отметил, что террорис-

тические организации получают опосредованную или прямую помощь  

из разных стран, а также подчеркнул, что террористические организации 

получают подпитку боевиками из различных этнических групп. 

Ödev 43. Rusça karşılıkları veriniz: 

Aşırı göç hareketleri; şehirleşme; ruhsal bunalım; soru cevap kısmı; 

sıklaşan terör saldırıları; ideolojik endoktrinasyon; G20 Dışişleri Bakanları 

Toplantısı; kamplardan teröristleri serbest bırakmak; tüm uluslararası 

girişimleri desteklemek; istikrar, güvenlik, birlik ve refahını garanti etme 

yönündeki çabaları; küresel nitelik kazanmak; emek sömürüsü; yolsuzluk, 

rüşvet ve torpilin yaygınlığı (kleptokrasi); zorla benzeştirme (asimilasyon); 

erişim zorluğu; Uluslararası Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Enstitüsü; 

kapsamlı terörizme karşı koyma çabaları; anti terör faaliyetleri (operasyonları); 

silahlı çatışma alanları; felce uğratmak; siyasi süreç aracılığıyla; Astana’nın 

garantörleri; siyasi sürecin faal destekçisi; çifte standartlar; aşırı serbestlik; 

aşırı nüfus yoğunluğu; gecekondulaşma; geleneksel ahlakın reddi; daha az 

kaynak ayırmak; çifte standart politikası; yeni üsleri kurmak. 

Ödev 44. Türkçe özetleyerek yorumlayınız: 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uluslararası medyaya Türkiye’nin 

FETÖ ile mücadelesini anlattı 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 

Birlik Günü dolayısıyla önde gelen uluslararası medya kuruluşlarına 

Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesini anlattı. Bakan Çavuşoğlu, terör konusunda 

mesajlarının net olduğunu belirterek FETÖ dahil, biçimleri ne olursa olsun tüm 

terörist örgütlerle aynı kararlılıkla ve birlikte hareket etmek zorunda 

olduklarını söyledi. 

Çavuşoğlu, uluslararası toplumun, terörizmi her türlü biçimleriyle 

kınadığını ve terörizmle mücadele kararlılığını sıklıkla ifade ettiğine dikkati 

çekerek “Bu yerinde bir tutum, zira terörizm, tüm insanlığın ortak güvenliğine, 

refahına, değerlerine ve daha parlak bir gelecek beklentilerine başlıca tehdit 

olmayı sürdürüyor.” değerlendirmesini yaptı. 

Terörizm olgusunun son yıllarda dönüşüm geçirdiğini vurgulayan 

Çavuşoğlu, “Bu süreçte, terör örgütlerinin amaç ve araçları genişlerken 
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eylemleri yeni boyutlar kazandı. Terör örgütleri sosyal, ekonomik ve 

teknolojik gelişmeler ile hızla evrilen uluslararası ortama kendilerini uyarlama 

gayretindeler. Terör gruplarının bazıları açıkça görünür değiller ve sinsice 

tasarlanmış bir propaganda aracının arkasına saklanmış durumdalar. Bu 

durum, küresel terörle mücadele stratejimizin de gözden geçirilmesini 

gerektiriyor.” ifadelerini kullandı. 

Bakan Çavuşoğlu, “Yeni terörizm tehdidi karşısında yerleşik 

varsayımlarımızı gözden geçirerek klişeleri yıkmanın zamanı geldi. Yeni bir 

terör örgütü türü olan FETÖ ve Türkiye’nin buna karşı mücadelesi bu konuda 

çarpıcı bir örnektir.” yorumunu yaptı. 

Çavuşoğlu, Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından 

kalkışılan acımasız bir darbe girişimiyle karşı karşıya geldiğini belirterek 

“Devlet organlarına sızmış gizli bir terör örgütü olan FETÖ, demokrasiyi 

yıkmaya ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti silah kullanarak devirmeye 

kalkıştı. O kara gecede, FETÖ’nün terör eylemleri 251 vatandaşımızın hayatını 

kaybetmesine ve 2000’den fazla vatandaşımızın yaralanmasına neden oldu. 

Milletin hür iradesinin vücut bulduğu Meclisimiz ve Cumhurbaşkanlığı başta 

olmak üzere devlet kurumları tanklar, askeri uçaklar ve helikopterlerle 

düzenlenen ağır saldırılara maruz kaldı.” değerlendirmesinde bulundu. 

Örgütün, genç insanların beynini yıkadığına işaret eden Bakan 

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: 

“Bu sinsi örgütün üyeleri, daha ziyade okul, dil merkezi ya da yurt 

şeklindeki sözde eğitim kurumlarında olmak üzere Türkiye’de ve diğer 

muhtelif ülkelerde ideolojik endoktrinasyon ve beyin yıkamaya tabi tutuldular. 

Bu kişilerin dünya görüşüne, sözde ‘kainat imamı’ olarak ilan edilen elebaşı 

Fetullah Gülen etrafında oluşturulmuş, masa üzerinde icat edilmiş bir bilgelik 

mitosu üzerinde şekil verildi. FETÖ içindeki hiyerarşi, onun emirlerinin 

mutlak gerçekler olarak görülmesini zorunlu kılıyor ve bu emirler, demokratik 

değerlere ve insan haklarına aykırı olsalar bile sorgulanamıyor. Tüm bu 

yapılanmanın nihai amacı ise devletin kurumlarını ele geçirmek.” 

“FETÖ’nün birinci açık hedefi Türkiye Cumhuriyeti’dir” 

Türkiye’nin darbe girişimi öncesinde yaşadığı deneyimin, FETÖ’nün 

kendi gündemini ilerletmek için başvurabileceği yasa dışı yöntemlerin 

örnekleriyle dolu olduğunu anlatan Çavuşoğlu, bunlar arasında siyasetçi ve 

bürokratlara şantaj yapmak, üyelerini devlet kurumlarına yerleştirmek için 

merkezi sınavlarda geniş çaplı sistematik hileye başvurmak, manipülasyon, 

muhalifleri aleyhine yargı süreçleri başlatmak için hayal ürünü iddialar ortaya 

atmak ve bu amaçla sahibi bulundukları medya, iş, okul ve STK ağlarından 

faydalanmak gibi hususlar olduğunu aktardı. 

Çavuşoğlu, FETÖ’nün sadece Türkiye’ye tehdit olmadığını belirterek 

“FETÖ’nün birinci açık hedefi Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu nedenle, 



 
 

97 
 

uluslararası kamuoyunu Türkiye aleyhinde yönlendirmeyi hedefleyen 

sistematik bir kara propaganda faaliyeti içindedirler. Ancak şu dostane 

tavsiyeyi paylaşmak isterim: FETÖ’nün sadece Türkiye’ye yönelik bir tehdit 

olduğunu düşünmek vahim bir yanılgı olur. FETÖ’nün bulunduğu ülkelerde 

başlatılacak yasal soruşturmaların, mali yolsuzluklardan vize ve iltica 

başvurularındaki sahtekarlığa kadar, pek çok yasa dışı faaliyeti ortaya 

çıkaracağına şüphe yoktur. Bu ülkeler için bu adımı atmanın zamanı çoktan 

geldi.” ifadelerini kullandı. 

Örgüt mensuplarının öne sürdüklerinin aksine (Açıklama 1), FETÖ 

Türkiye’de siyasi bir çatışmanın tarafı olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, 

“FETÖ, eli kanlı bir terör ve suç ağıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 

temsil edilen, iktidar veya muhalefet tüm siyasi partiler de FETÖ’yü bir terör 

ve suç ağı olarak görmektedir.” değerlendirmesinde bulundu. 

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: 

“Mesajım net. FETÖ dahil, biçimleri ne olursa olsun, tüm terörist 

örgütlere karşı aynı kararlılıkla ve birlikte hareket etmek zorundayız. Terör 

eylemlerinde bulunanlara taviz verilemez. FETÖ örneğinde olduğu gibi, 

terörizmin gizli yüzünü de dikkate alarak demokrasiyi ve özgürlükleri 

savunmalıyız. Bunu vatandaşlarımıza, terörizmin kurbanlarına ve gelecek 

nesillere borçluyuz.” 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun bu mektubu, 15 Temmuz sabahı 

itibarıyla İtalya’nın yanı sıra İspanya, Bosna Hersek, Macaristan, Malezya, 

Madagaskar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mozambik ve Çekya’da önemli 

basın organlarında yer alırken 30 kadar ülkede daha yayımlanması bekleniyor. 

https://www.haberturk.com/son-dakika-disisleri-bakani-cavusoglu-

uluslararasi-medyaya-turkiye-nin-feto-ile-mucadelesini-anlatti-3134745 

38 Nolu video parçası 

Ödev 45. Yukarıdaki yazıya ve ek kaynaklara dayalı olarak soruları 

yanıtlayınız:  

1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ dahil, biçimleri ne olursa 

olsun tüm terörist örgütlerle aynı kararlılıkla ve birlikte hareket etmek zorunda 

olduklarını söyledi. Türkiye yönetiminin, FETÖ’nün bir terör örgütü olmasını 

gösteren somut kanıtları var mı? 

2. “Terör örgütleri sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler ile hızla 

evrilen uluslararası ortama kendilerini uyarlama gayretinde” ifadesinin anlamı 

nedir? Söz konusu gayretlerin örneklerini veriniz. 

3. “Terör gruplarının bazıları açıkça görünür değiller ve sinsice 

tasarlanmış bir propaganda aracının arkasına saklanmış durumda” denilince 

hangi terör gruplarından sözedilmektedir? 

4. Yeni terörizm tehdidi nedir ve niçin FETÖ yeni bir terör örgütü türü 

olmaktadır? 
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5. Nasıl oldu da FETÖ devlet organlarına sızmış, demokrasiyi yıkmaya 

ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti silah kullanarak devirmeye kalkıştı?  

6. FETÖ, genç insanların beynini ne şekilde yıkadı? 

7. FETÖ’nün Türkiye’de ve diğer muhtelif ülkelerde yaptığı ideolojik 

endoktrinasyon nedir? 

8. FETÖ’nün kendi gündemini ilerletmek için siyasetçi ve bürokratlara 

şantaj yapmak, üyelerini devlet kurumlarına yerleştirmek için merkezi 

sınavlarda geniş çaplı sistematik hileye başvurmak, manipülasyon, muhalifleri 

aleyhine yargı süreçleri başlatmak için hayal ürünü iddialar ortaya atmak ve 

bu amaçla sahibi bulundukları medya, iş, okul ve STK ağlarından faydalanmak 

gibi yasa dışı yöntemlere başvururken devlet organları niçin uzun bir süre 

içinde bunları görmezden geliyordu? 

9. Türkiye Dışişleri Bakanı, FETÖ’nün bulunduğu ülkeler için FETÖ’ya 

karşı adım atmanın zamanı çoktan geldi dedi de Rusya, Fetfullah Gülen 

Türkiye’de Erdoğan’ın yandaşı sayıldığı zaman dahi bu doğrultuda hangi 

adımlar atmıştı ve MGİMO’nun buna hangi katkısı vardı? 

Ödev 46. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Стадии подготовки и реализации; экстремисты; самореклама; 

требования социального класса; содержать фактор неожиданности, 

непредсказуемости; действующие власти; пиратское государство; мягкая 

цель; маргинальная организация; от своего имени; быть изощрённым; 

осмысленное и активное противодействие терроризму; правоохра-

нительные органы; дискредитировать и разрушить государственную 

власть; цинично обрекать; потенциальные объекты террористических 

посягательств; несправедливость распределения доходов; малообра-

зованный; социально незащищенные слои населения; признак нужды; 

смута; удерживаемый в плену; товар, отсутствующий на рынке; страх, 

что они могут подвергнуться нападению; разведы-вательные органы; 

требования автономии или независимости; продол-жать скрытно 

осуществлять деятельность; взрывчатое вещество; элемент торга; 

сенсационные новости; препятствовать чьему-л. рациональному 

мышлению; безнравственные методы; спецпредста-витель по Сирии; 

лёгкое вооружение; металлодетектор; физическое насилие; 

противоправные насильственные действия; утвердить власть насилия  

и беззакония; Национальный антитеррористический комитет; лица, 

пострадавшие от террористических актов; спекуляция; Всероссийский 

центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ); нуждающиеся; 

незаконными путями. 
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Ödev 47. Aşağıdaki kavramların açıkladığı ifadeyi söyleyiniz, Rusça 

karşılığını veriniz: 

- Kişiye veya duruma göre farklı davranışlarda bulunma, tutarlı olmama;  

- belirli kişi yahut grubun; düşünce, öğreti ve davranış kalıplarını 

empoze etmesi, bunu yaparken eleştiri ve tartışma kabul etmeden gerçekleri 

manipüle ederek yalnız tek doğrunun kendi kalıpları olduğunu vurgulaması; 

amacı çoğu zaman belirlenmiş ideolojik amaçların izinde gitmeye zorlamak;  

- toplumun ana gövdesini oluşturan toplumsal grupların lehine diğer 

grupların değişime teşvik edildiği hatta kimi zaman zorlandığı bir etkileşim 

biçimi;  

- kitlesel göç hareketleri ile birlikte ülkenin görece daha gelişmiş 

şehirlerinin eski ve kenar mahallerine veya bölgelerine gelen insanların, 

kendilerine ait olmayan boş arazilere sağlıksız ve alelacele barınaklar 

yapmasıyla ortaya çıkan yapılar ve bu yapıların zaman içinde geçirdiği süreç;  

- yasa dışı yollardan sağlanan kazanç;  

- bir devletin, diğer devletler karşısında bağımsız ve kendi sınırları 

içinde meşru egemen olduğunu, hiçbir devletin de bir diğerinden üstün 

olmadığını niteleyen uluslararası hukuk ilkesi;  

- vergi kanunları uyarınca tutulan, düzenlenen ve saklanması ve ibraz 

edilmesi zorunlu olan belge, kayıt ve defterlerin usulüne uygun olarak 

düzenlenmemesi, kayıtlarda değişiklik ve tahrifat yapılması, yok edilmesi, bu 

kayıtlarda hileler yapılmas;  

- belirli bir rejimi akılcılaştırmayı ve meşru göstermeyi amaçlayan özgül 

bir ideolojiyi açıklama türü. 

Ödev  48. Türkçe özetleyerek yorumlayınız:  

‘Kara propaganda’ya dikkat... Kara propaganda nedir? 

Sosyal medyada okuduğunuz bir haberin gerçek mi yoksa propaganda 

mı olduğunu nasıl anlarsınız? Gerçek değil, propaganda olduğunu ele veren 

ipuçları nelerdir?  

Latince kökenli bir kelime olan Propaganda, yeni fidanlar dikmek 

anlamındaki “propagare” kelimesinden türetilmiştir. Propaganda, hedeflenen 

amaca yarar sağlamak amacıyla, belirli bir grubun duygu, düşünce, tutum ve 

davranışlarını etkilemeye çalışmaktır. 

Bir başka ifadeyle propaganda, bu duygu ve düşüncelerin, hedef grubun 

bilincini ve bilinçaltını etkilemek, yönlendirmek ve değiştirmek için 

hazırlanmış uygun araç ve tekniklerle hedef gruba empoze edilmesi sürecidir. 

Propaganda, devlet organları veya bireyleri tarafından, insanların 

davranışlarını belirli bir şekilde etkilemeyi ve manipüle etmeyi amaçlayan bir 

iletişim yöntemi olarak tanımlanabilir. Etkileme ve manipülasyon unsuru 

kavramın merkezindedir ve onu salt olgusal bilgilerden ayırır. Bununla birlikte 
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propaganda kavramı, uluslararası hukuk perspektifinden görece belirsizdir, 

çünkü propaganda bütünüyle uluslararası hukuk tarafından 

düzenlenmemektedir. 

Propagandayı inceleyecek olursak; Beyaz, Gri, Kara olmak üzere üçe 

ayrılır.  

Beyaz propagandada kaynak resmidir ve güvenilirdir. Haberin kaynağı 

saklanmaz. Gelişmiş ülkelerde yaygındır. 

Gri propagandada kaynak gizlidir. Bilginin dost mu yoksa düşmandan 

mı geldiği bilinmez. Yalan ve gerçek iç içe geçmiştir. 

Gri propaganda çeşidi, hedeflenen kitleye fikir ya da duygu empoze 

etme çalışmalarından biridir. Gri propaganda faaliyetleri fikir, düşünce ve 

duyguların toplumdaki ortalama insan tarafından benimsenmesi için etik 

değerlerin ve ahlaki normların dışına çıkılmadan yapılan propaganda 

faaliyetlerini kapsamaktadır. 

Kara propaganda da kaynak daima gizlidir. Başka bir kaynaktan 

çıkıyormuş gibi yapılır. Yalan, iftira, sahte delil gibi yer yola başvurulur. 

Kara propaganda kavramı, özellikle siyasi literatürde en çok konuşulan 

konulardan biridir. Çünkü propagandanın amacı, belirli fikirlerin başkaları 

tarafından öğrenilip benimsenmesini sağlamaktır. Bir gruba empoze edilmesi 

istenen bilgilerin, o grupta yer alan her bir kişi tarafından kabul edilmesini 

sağlamak propaganda faaliyetlerinin yegane hedefidir. Bu sayede empoze 

edilmek istenen fikri benimseyen kişiler, fikrin amaçları doğrultusunda aktif 

bir çalışma içine girerek hedeflerin gerçekleştirilmesine fayda 

sağlayacaklardır. 

Kara propaganda, bir fikrin topluma ya da belirli gruba empoze edilmesi 

için bütün etik değerlerin dışına çıkılmasıdır. Ya da çirkin denilebilecek 

yöntemlere başvurulması anlamına gelmektedir.  

Günümüzde propaganda faaliyetleri, çıkarları çatışan güçlerin bir birini 

psikolojik olarak çökertebilmek amacıyla da kullandıkları bir araçtır.  

Bilimsel anlamda sağlam temelleri bulunan propaganda çalışmaları, 

yeni gelişmekte olan psikoloji biliminin ışığında önemli bir araştırma konusu 

olarak da önem taşımaktadır. Bilimsel yöntemler ve araçlar uygulanarak, 

toplumları etkilemek amacıyla tercih edilen propaganda çalışmaları, kitle 

iletişim araçlarını kullanan devletlerin de önemli bir milli güç unsuru olarak 

görülmektedir. 

Propaganda serbestliği hakkı, hukuki açıdan önem taşıyan bir 

kavramdır. Bir siyasi partinin ya da oluşumun serbest bir şekilde propaganda 

yapabilmesi için tanınan bir özgürlüktür. İnsanın aklından çok ruhuna ve 

manevi yönlerine hitap eden propaganda, birey olarak insan yerine kitle 

içindeki insanı hedef almaktadır. 

Çünkü kitle yani bir grup içindeki insan bireysel anlamdaki insana 
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kıyasla daha kolay ikna edilebilir bir ruh yapısına sahiptir. Bu yüzden 

propaganda çalışmalarında kitleler halinde hareket eden insanları manevi ve 

duygusal yönden etki altına almak esas amaçlardan biridir. 

https://www.veryansintv.com/kara-propagandaya-dikkat-kara-

propaganda-nedir 

https://bediryeniay.av.tr/propaganda-nedir/ 

39-40 Nolu video parçaları 

Ödev 49. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

Roma’da yapılacak IŞİD’le Mücadele Uluslararası Koalisyon 

Toplantısı neden önemli? 

Irak Şam İslam Devleti ile (IŞİD) Mücadele Uluslararası Koalisyonu 

Bakanlar Toplantısı, yarın İtalya’nın ev sahipliğinde başkent Roma’da 

gerçekleştirilecek. 

İtalya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu ülkenin ev 

sahipliğinde ve ABD ile ortaklaşa yapılacak IŞİD’le Mücadele Uluslararası 

Koalisyonu Toplantısı’na, koalisyon üyesi 81 ülkenin katılacağı bildirildi. 

Roma’daki toplantıda, IŞİD’in mutlak yenilgiye uğratılmasında 

koalisyonun uyumu, Suriye ve Irak’taki kurtarılmış bölgeleri istikrara 

kavuşturma taahhüdünün teyit edilmesi ve çalışma gruplarında iş birliğinin 

pekiştirilmesi hedefleniyor. 

Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılacağı 

toplantıda, ev sahibi İtalya’nın talebi doğrultusunda Sahel ve Afrika kıtasının 

farklı bölgelerinde IŞİD ile bağlantılı terör örgütlerinin tehdidi de ele alınacak. 

Toplantıda IŞİD karşıtı koalisyona desteğin genişletilmesi hedefleniyor. 

Toplantıyı değerlendiren uzmanlar terörle mücadelede güvenilir yerel 

ortakların önemine işaret ediyor. 

‘Bir terör örgütü olarak IŞİD’in ilerleyişinin engellenmesi için’ 

planlama yapılmasının hayati önem taşıdığına vurgu yapıyor. 

Bu kapsamda aşırı gruplarla mücadele için gelişmekte olan ülkelerde 

eğitimli polis gücüne ihtiyaç duyulduğunu kaydeden uzmanlar IŞİD’in iletişim 

ağlarının kesilmesinin teröristlerin bastırılması için temel şart olduğunun altını 

çiziyor. 

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın İtalya Dışişleri Bakanı Luigi 

Di Maio ile eş başkanlığını yapacağı toplantıya çoğunluğu Afrika ülkelerinden 

oluşan 25 ülkenin daha ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere’nin talebi üzerine 

davet edilmesi IŞİD’a karşı koalisyonun genişletilmesi açısından önem taşıyor. 

IŞİD’in Mozambik, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve özellikle Mali, 

Çad, Burkina Faso gibi Sahel’in batısındaki ülkelerde güç kazandığı bir 

dönemde gerçekleşecek toplantının, aynı zamanda ABD’nin Ortadoğu ve 

Afganistan’daki “sonu gelmeyen savaşlardan” çekilmeye çalıştığı bir döneme 

denk gelmesi dikkat çekiyor. 
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Bu sebeple IŞİD’e karşı mücadelede uyumlu ve stratejik bir çaba 

arayışındaki Batılı müttefikler özellikle Sahel’de durumun daha da 

kötüleşmemesi için etkinliğini genişletmek istiyor. 

Afrika’daki gelişmelerin örgütün Suriye ve Irak’taki propaganda şefleri 

tarafından desteklendiğini hatırlatan uzmanlar örgütün artan gücünün Afrika 

kıtasında istikrarsızlığı körüklemesinden endişe edildiğini vurguluyor. 

https://tr.euronews.com/2021/06/27/roma-da-yap-lacak-isid-le-

mucadele-uluslararas-koalisyon-toplant-s-neden-onemli 

Ödev 50. Rusça karşılıkları veriniz: 
Toplumsal, etnik ve politik farklılığa bağlı ayrımcılık; terörizme karşı 

koruyucu tedbirler; sosyal ve ekonomik hayat koşulları; suç işleyerek mali 
kaynaklara kavuşmak; yanlış anlaşılmalara mahal vermek; iki ülke arasındaki 
bağı güçlendirme fırsatı; siyasi süreçte ilerleme gerekliliği; düzensiz göçle 
mücadele; yayılmacı hedefler; eşit uluslararası statü; Türk-Fransız ilişkilerini 
rehin almak; meseleyi gerçekçi zeminde ve yapıcı diyalog yoluyla 
değerlendirmek; itici güç; Antalya Diplomasi Forumu; karizmatik lider; 
işlenmiş olan suçlara tepki göstermek; terörün finansmanının kaynaklarını 
tespit ederek yok etmek ve kanallarını kesmek; mali destek olmadan faaliyet 
göstermek; karaparanın aklanması; gerilimli süreçten geçmek; giderek artan 
ortak görüşler ve çıkarlar; ayrılıkları aşmak; serinkanlı diyalog; önceki 
girişimlerin başarısızlıklar; aşırıcı Ermeniler; politikaları tamamlayıcı rol 
üstlenmek; bilgi paylaşımı yoluyla. 

Ödev 51. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Нейтрализовать боевиков; освобождать террористов из лагерей; 

женевский мирный процесс под эгидой ООН; перезапустить процесс 
политического урегулирования; реальный помощник в процессе 
политического урегулирования; сепаратистский терроризм; эксплуа-
тация труда; крайне тоталитарный режим; избыточная миграция, 
миграционные процессы; возведение незаконных жилищных построек; 
обучение, основанное на зубрёжке и психологическом прессинге; 
Международный институт правосудия и верховенства права; незаконные 
вооруженные формирования; участившиеся террористические акты; 
создавать новые опорные базы; кадровый ресурс международного 
терроризма; заседание министров иностранных дел стран — участниц 
международной коалиции по борьбе с ИГИЛ; курдские отряды народной 
самообороны; посредством процесса политического урегулирования; 
единственный дееспособный механизм; меры, направленные на обеспе-
чение гарантий стабильности, безопасности, единства и благополучия; 
биполярное мироустройство; материально-техническая и финансовая 
поддержка; избыточная свобода действий; избыточный рост населения; 
насильственная ассимиляция; безграмотность; душевный кризис; 
выделять меньше средств; распространение его идеологии; контртерро-
ристические мероприятия. 



 
 

103 
 

Ödev 52. Tercüme ediniz, sözlük yapınız, sorular listesini yapınız, 

müzakere toplantısını yapınız: 

PKK’nın Çocuk ve Genç Devşirmesi 

PKK, diğer birçok terör örgütü gibi özellikle çocukları ve gençleri 

devşirmeyi hedefliyor. Örgüt bunun için en çok kaçırma, zorla alıkoyma ve 

kandırma gibi yöntemleri kullanıyor. 

Çocukların ve gençlerin PKK tarafından devşirilmesi sorunu, yıllardır 

devam eden bir uygulama. PKK yıllardır çocukları ve gençleri farklı yöntemler 

kullanmak suretiyle bünyesine katıyor, onları zaman içerisinde örgütün 

militanlarına dönüştürerek pek çok farklı şekilde istismar ediyor. Öte yandan, 

çocukların ve gençlerin hedeflenmesi, PKK terör örgütüne mahsus bir 

uygulama değil, dünyanın pek çok farklı coğrafyasında, farklı ideolojilere 

sahip terör örgütleri tarafından da yaygın bir şekilde icra ediliyor. Terör 

örgütlerinin çocukları ve gençleri hedeflemesinin hem bir rasyonalitesi hem de 

belirli yöntemleri bulunuyor. 

Terör Örgütlerinin İstismarı 

Dünyanın pek çok ülkesinde terör örgütleri ve aşırıcı gruplar, çocukları 

ve gençleri bünyelerine katmakta yani “devşirmektedirler.” Bu devşirme 

faaliyeti hem silahlı çatışmanın olduğu hem de olmadığı durumlarda 

gerçekleşmektedir.  

Çocukların ve gençlerin devşirilmesinin, terör örgütleri açısından hem 

stratejik hem de taktik avantajları vardır. Stratejik açıdan terör örgütleri, 

saldırılarında gençleri kullanmak suretiyle hem ne kadar acımasız olduklarını 

hem de “mücadelelerini” kazanmak için ne kadar kararlı olduklarını ifade 

edebilmektedirler. Gençler ayrıca devletin güvenlik tedbirlerinden sıyrılma 

konusunda da yetişkinlere nazaran daha başarılıdırlar. Bu da örgütler için 

taktik bir avantaja dönüşmektedir. 

Çocuklar/Gençler Neden Devşiriliyor?  
Topluluk beklentileri veya teşvikleri, çocukların ve gençlerin terör 

örgütlerine katılmalarında önemli bir rol oynayabilmektedir. Burada 
“topluluk” ile kastedilen, çocuk ve gençlerin yakın aile ve sosyal çevresidir. 
Terör örgütü destekçisi veya sempatizanı olan topluluklar, terör örgütünü 
devlete karşı bir “güç” olarak görmektedir. Bu durumda aile fertleri ve sosya l 
çevre, çocukları ve gençleri örgütün saflarına katılmaya zorlayabilmektedir. 
Nitekim annelerden Nihan Çiçek, kızının, eşinin akrabaları tarafından 
kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade etmiştir. Ancak terör örgütüne halk 
teveccühünün yüksek olmadığı veya geniş bir coğrafi alana yayılan bir 
desteğin olmadığı durumlarda yetişkinlerin örgüte çekilmesi zor 
olabilmektedir. Bu tür durumlarda çocukların ve gençlerin devşirilmesi, 
yetişkinlere nazaran çok daha kolaydır. Ayrıca bu, örgüte azalan desteğe 
rağmen, örgütün toplumsal tabanını genişletmesini de garanti altına 
almaktadır. 
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PKK özelinde de, halk teveccühünün yüksek olmadığı ve örgüte verilen 

desteğin giderek azaldığı bir dönemden geçilmektedir. Bingöl, Elazığ, Ağrı, 

Tunceli, Van, Hakkari, Muş, Bitlis ve Batman’da yapılan geniş katılımlı 

“Teröre Lanet” mitingleri, bunun göstergesidir. 

Ekonomik Faktörler  

Terör örgütleri, çocukları ve gençleri devşirdiklerinde kayda değer 

ekonomik avantajlar elde etmektedir. Hem destek görevlerinde hem de 

çatışmalarda aktif kullanılan çocuklar ve gençler genellikle yetişkinlere 

nazaran örgütten ya daha az ücret almakta ya da hiç almamaktadır. Hayatta 

kalabilmek için de yetişkinlere kıyasla daha az gıda tüketmektedirler. Öte 

yandan savaşın dönüşümü ve özellikle de hafif silahların çatışma sahasındaki 

hakimiyeti, bir yetişkin ile bir çocuk arasındaki etkinlik farkını azaltmıştır. 

Eskiden güç ve silah üzerindeki kontrol, toplumun yaşça daha büyük 

kesimlerinin elindeyken artık çocuklar ve gençler savaşa katılma konusundaki 

yaş sınırlamalarına takılmamaktadır. 

Kontrol Edilebilme 

Yetişkinlere kıyasla çocukları ve gençleri korkutmak ve hem fiziken 

hem de zihnen onları kontrol etmek çok daha kolaydır. Çocuklar, otorite 

şahıslara boyun eğmeye daha yatkındırlar. Ayrıca sevdikleri ve saygı 

duydukları kişilerin inanç ve davranışlarını da takip etmeye daha açıktırlar ki 

bu husus, özellikle devşirme sürecinde ailelerin rol aldığı durumlarda ön plana 

çıkmaktadır. 

Taktiksel Avantajlar 

Örgütler çocuklara mesaj iletme, belirli materyallerin bir yerden başka 

bir yere taşınması ve intihar saldırıları gerçekleştirme gibi görevler 

yaptırmaktadır. Çocuklar, yetişkinlere kıyasla karşı karşıya oldukları risklerin 

daha az farkındadırlar ve “görev” sırasında daha düşük seviyede bir kaygı 

durumu sergilemektedir. Ayrıca çocuklar, kendilerine emredileni harfiyen 

yapma konusunda daha güvenilirdir. Öte yandan çocuklar, yetişkinler kadar 

şüphe uyandırmamaktadır. Bu da özellikle bir hedefe saldırı yapmak amacıyla 

yaklaşırken, örgüt için çok önemli bir avantaja dönüşmektedir. 

Terör Örgütünün Devşirme Yöntemleri  

PKK’nın en çok kaçırma ve ideolojik endoktrinasyon ve beyin yıkamayı 

içeren kandırma yöntemleriyle çocukları ve gençleri devşirdiği 

anlaşılmaktadır. 

Kaçırma  
Örnek vermek gerekirse Hüsniye Kaya, kızının dört yıl önce 14 yaşında 

iken PKK tarafından kaçırıldığını ifade etmiştir. Annenin ifadesine göre çocuk, 
okula gitmek için evden çıkmış ve bir daha geri gelmemiştir. Şu anda da 
Suriye’de YPG saflarında bulunmaktadır. Rahime Uymaz da yeğeninin PKK 
tarafından kaçırıldığını ifade etmiştir. PKK kaçırma eylemini üstlenmiş ve 
kaçırmadan altı ay sonra çocuğun video kaydını yayınlamıştır. Şevket Altıntaş, 
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oğlunun dört yıl önce PKK tarafından kaçırıldığını ifade etmiştir. Altıntaş’ın 
oğlu bir otobüs yolculuğu sırasında, Erzincan’a giderken Tunceli Pülümür’de 
PKK’lı teröristlerin yollarını kesmesi sonucu kaçırılmıştır. Kaçırılmanın 
ardından aileye dört kere haber gelmiş, PKK tarafından kendilerine oğullarının 
videoları gönderilmiştir.  

Kandırma  
Kandırma süreci, çocukların ve gençlerin ihtiyaç ve zaaflarının etkin bir 

şekilde manipüle edilmesiyle yürümektedir. Bir topluluğa ait olma, kimlik 
arayışı, ekonomik kazanç, şöhret, saygınlık arayışı vs. gibi psikolojik ve sosyal 
ihtiyaçlar manipüle edilerek, bu ihtiyaçların en kestirme yoldan terör örgütü 
tarafından karşılanabileceği gençlere telkin edilmektedir.  

Ancak kandırma sürecinin aşamalara yayılmış ve giderek dozu artan bir 
telkin ve sosyalleşme süreci olduğu unutulmamalıdır. Gençler doğrudan terör 
örgütünün silahlı ve korkunç yüzüyle değil, sosyal hayata nüfuz etmiş siyasi 
parti, dernek, kulüp gibi yumuşak ve sempatik uzantılarıyla tanışmakta, 
sosyalleşmekte ve örgütün silahlı kanadına katılmaya hazır hale 
getirilmektedir.  

Bunun önlenebilmesi için, terör örgütünün silahsız ve “sivil” uzantısı 
olan oluşumların hukuken sıkı bir şekilde takip edilmesi ve bir dizi sosyal 
tedbirle, gençlerin bu oluşumların “çekim alanı”na düşmesi engellenmelidir. 

https://kriterdergi.com/siyaset/pkknin-cocuk-ve-genc-devsirmesi 

41 Nolu video parçası 

Ödev 53. Aşağıdaki savları yorumlayınız: 

1. Terör örgütlerinin çocukları ve gençleri hedeflemesinin bir 

rasyonalitesi bulunuyor. 

2. Çocukların ve gençlerin devşirilmesinin, terör örgütleri açısından hem 

stratejik hem de taktik avantajları vardır. 

3. Çocukların ve gençlerin devşirilmesi, yetişkinlere nazaran çok daha 

kolaydır. 
4. PKK özelinde de, halk teveccühünün yüksek olmadığı ve örgüte 

verilen desteğin giderek azaldığı bir dönemden geçilmektedir. 
5. Yetişkinlere kıyasla çocukları ve gençleri korkutmak ve hem fiziken 

hem de zihnen onları kontrol etmek çok daha kolaydır. 
6. Çocuklar, yetişkinlere kıyasla karşı karşıya oldukları risklerin daha az 

farkındadırlar.  
7. Çocuklar, kendilerine emredileni harfiyen yapma konusunda daha 

güvenilirdir. 
8. Kandırma süreci, çocukların ve gençlerin ihtiyaç ve zaaflarının etkin 

bir şekilde manipüle edilmesiyle yürümektedir. 
9. Gençler doğrudan terör örgütünün silahlı ve korkunç yüzüyle değil, 

sosyal hayata nüfuz etmiş siyasi parti, dernek, kulüp gibi yumuşak ve sempatik 
uzantılarıyla tanışmakta, sosyalleşmekte ve örgütün silahlı kanadına katılmaya 
hazır hale getirilmektedir. 
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Ödev 54. Dinleyerek Rusça söyleyiniz, Türkçe özetleyerek 

yorumlayınız:  

İntihar saldırısı nedir 

İntihar saldırısı, bir eylemcinin üzerinde taşıdığı patlayıcıları kullanarak 

kendisini öldürmesi ve çevresine zarar vermesidir.  

İntihar saldırıları günümüzün en önemli siyasal olayları arasında yer 

almaktadır. 

Başta çatışma ve kargaşa bölgeleri olmak üzere birçok farklı coğrafyada 

meydana gelen intihar saldırıları, siyasi amaç taşıyan örgütlerin en fazla 

kullandıkları yöntemlerden biridir. 

İntihar saldırıları tek tip eylemler değildirler. Bir stratejinin birden çok 

taktiği ve tekniği olabileceği gibi intihar saldırılarının da değişik uygulama 

biçimleri vardır. 

Canlı bomba 

En yaygın görülen intihar saldırısı biçimi, bir kişinin üzerine bomba 

bağlayıp bunu kalabalık bir ortamda patlatmasıdır. 

Bu eylemi yapan kişiye ise çoğunlukla “canlı bomba” veya “intihar 

bombacısı” denir. 
Bunun yanı sıra, bomba yüklü araçları belirli noktalarda patlatmak, bu 

tip araçlarla askerî alanlara girmek, üzerinde bomba bağlayan birisini uzaktan 
kumanda ile patlatmak gibi değişik intihar saldırıları biçimleri de 
bulunmaktadır. 

İlk intihar saldırısı: Kamikaze 
Tarihteki ilk intihar saldırıları Japonların savaşlarda yaptığı kamikaze 

olarak bilinir. 1980’lerden itibaren ise intihar eylemleri, silahlı örgütler 
tarafından sistematik olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

İntihar eylemini yapan kişinin eylemde ölmemesi durumunda eylemin 
başarısız öngörüsü nedeniyle, eylemcinin ölmesi intihar eyleminin ön 
koşuludur. 

Günümüzde silahlı örgütler genellikle son çare olarak bu eylemi 
düzenlerler ve kamuoyunda ses getirmek, korku ortamı oluşturmayı 
amaçlarlar. 

https://www.ensonhaber.com/ipucu/intihar-saldirisi-nedir 

42-43 Nolu video parçaları 

Ödev 55. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

Встреча в Риме. Что обсудили главы МИД Литвы и Турции 

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече 

со своим литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом обсудил 

широкий круг вопросов. 

В преддверии заседания глобальной антитеррористической 

коалиции, возглавляемой США, министры иностранных дел Литвы  
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и Турции 27 июня в Риме обсудили актуальную повестку дня в сфере 

укрепления безопасности и борьбы с терроризмом. 

Чавушоглу и Ландсбергис находятся в Италии для того, чтобы 

принять участие в саммите международной коалиции против 

террористической группировки ИГИЛ. Встреча была организована 

Италией и Соединенными Штатами. Согласно заявлению, 

опубликованному на сайте МИД Италии, на саммит прибудут 

представители 83 государств. Министр иностранных дел Италии Луиджи 

Ди Майо и госсекретарь США Энтони Блинкен будут сопредседателями 

на министерской встрече коалиции. 

Несмотря на то, что в целом встреча будет посвящена 

ближневосточной тематике, будут затронуты и вопросы борьбы  

с терроризмом и укрепления безопасности в других регионах. Как 

отмечает официальный Рим, угрозы, исходящие из отдельных регионов, 

стали не менее опасными, чем проблематика ближневосточной 

безопасности. 

«Встреча министров в Риме предоставит возможность подтвердить 

сплоченность Коалиции в обеспечении долгосрочного поражения Даиш2, 

подтвердить общую приверженность стабилизации освобожденных 

районов Сирии и Ирака и укрепить сотрудничество в тематических 

рабочих группах. Кроме того, как предложено Италией, достаточно места 

будет отведено борьбе с угрозой, исходящей от организаций, связанных 

с ИГИЛ, в других регионах, особенно в Сахéле и различных регионах 

Африки, — явление, масштабы и опасность которого возросли  

в последние годы и что создает серьезные риски для безопасности 

Средиземноморского региона», — говорится в заявлении на сайте 

министерства. 

Коалиция по борьбе с ИГ3 была сформирована США в 2014 году, 

но на момент создания в нее не входили все союзники Вашингтона. 

Сейчас в ее состав входят 68 стран, включая все 28 государств НАТО. 

Они задействованы в операциях против ИГ в разной степени, и у них 

разные задачи. Тем не менее коалиция не показала себя эффективной  

в борьбе с ИГИЛ на территории Сирии, что поставило арабскую 

республику на грань уничтожения. После начала военной операции 

                                                             
2 Даиш — аббревиатура арабского названия «Исламское государство Ирака и 

Леванта» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской 

Федерации. 
3 ИГ — «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака 

и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство 

Ирака и Шама») — террористическая организация, запрещенная на территории 

Российской Федерации. 
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вооруженных сил РФ против ИГИЛ на территории Сирии боевиков 

удалось остановить на подступах к Дамаску, а после и уничтожить  

их основные силы на территории Сирии. 

https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20210628/10208

90680/Vstrecha-v-Rime-Chto-obsudili-glavy-MID-Litvy-i-Turtsii.html 

Ödev 56. Rusça karşılıkları veriniz: 

Küresel güç haline gelmek; radikalleşme vakası; Rusya’nın ve yabancı 

ülkelerin terör ile mücadele faaliyetindeki deneyimleri; terör saldırısının 

sonuçlarının ortadan kaldırılması; iktisadi nitelikteki önleyici tedbirler; 

paraları tedavüle çıkarmak (sokmak) için (açık kullanıma sokmak için); 

alışılmadık şekilde; bu iradeyi yansıtmak; aynı temel öncelikleri paylaşmak; 

diyaloğa açık olmak; müzakerenin hedefleri konusunda mutabık kalmaları 

halinde; kalıcı barış; AB’nin transatlantik politikaları; düşmanca eylemde 

bulunmak; AB üyeliği hedefi; ön yargı; ırk/dil/din ayrımcılığı; terör saldırısını 

yapmak fırsatını asgariye indirmek; terör örgütlerine teni üyeleri sağlayan 

ortam; organize suç örgütleri; dostluk ilişkisinin zedelenmemesi için; temas 

tesis etmek; insani yardımların ulaşması; kalıcı ateşkes; çeşitli mekanizmalar 

çerçevesinde; eşit egemenlik; temelsiz talepler; risk oluşturmak; iş birliğinin 

hiçbir zaman aksamaması; Türkiye algısı; ayrımcılıkların ortadan kaldırılması. 

Ödev 57. Türkçe karşılıkları veriniz:  

Дискриминация на основе социальных, этнических и политических 

различий; выявлять и ликвидировать источники, перекрывать каналы 

финансирования террористической деятельности; добывать финансы 

криминальным путем; преодолевать напряжённый период; 

необходимость прогресса в процессе политического урегулирования; 

диалог, избегающий лишних эмоций; равный международный статус; 

движущая сила; факт радикализации; харизматичный лидер; 

профилактика терроризма; функционировать без финансовой подпитки; 

давать волю неверному толкованию; постепенно всё более совпадающие 

взгляды и интересы; борьба с неконтролируемой миграцией; неудачи 

предыдущих инициатив; взять в заложники турецко-французские 

отношения; путём передачи информации; анталийский дипломатический 

форум; сводить к минимуму возможность совершения 

террористического акта; экономические меры противодействия; чтобы 

не нанести вред дружеским отношениям; являться отражением этой воли, 

решимости; устойчивый режим прекращения огня; в случае достижения 

договорённости по вопросу целей переговорного процесса; необосно-

ванные требования; совершать враждебный акт. 
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Ödev 58. Aşağıdaki kavramların açıkladığı ifadeyi söyleyiniz, Rusça 

karşılığını veriniz: 

- Yanlış davranış;  

- devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu sebeple 

denetlenemeyen faaliyetler;  

- bilinçli ve kasıtlı olarak bir işi veya bir durumu bozarak zarara yol açan 

harekette bulunma;  

- savaşta ele geçen düşman; gitmesine, serbestçe hareketine engel 

olunan; bir şeye veya bir kimseye çok bağlı, kendisini bir şeyin etkisinden 

kurtaramayan kimse;  

- yasa dışı yollarla elde edilen parayı yasallaştırmak için yatırım 

yapmak;  

- bir aile üyesinin; diğer üyesi veya eski üyesine karşı fiziksel ya da 

psikolojik olarak hükmetme ya da zarar vermesi veya istismar;  

- kişiyi inanç ve düşüncelerinden ayırıp başka görüşleri benimsemesi 

için etkide bulunmak;  

- özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan;  

- bireylerin mantıklı karar verme yeteneklerini yok edecek tarzda, onlara 

nasıl davranmaları gerektiğinin işaretini veren bir ideolojik yaklaşım;  

- insanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği;  

- bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiğinde kapsamındakilerin bilince 

çağrılabildiği zihin bölgesi;  

- bir kimseye kasıtlı ve asılsız suç yükleme;  

- nüfusunun büyük bölümünün aynı dine, aynı mezhebe mensup olduğu 

ve aynı dili konuştuğu toplum. 

Ödev 59. Okuyup tercüme ediniz, sözlük yapınız, sorular listesini 

yapınız, müzakere toplantısını yapınız: 

В Ливии «проснулся» фельдмаршал Хафтар 

Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар заявил: «Мы 

согласились на политическое решение и диалог. Если это решение  

не сработает так, как мы хотим, то снова начнем войну за освобождение 

Триполи». 

29 июня он провел парад на подконтрольной территории в честь 

седьмой годовщины операции «Достоинство», по итогам которой ему 

удалось захватить Бенгази. Ранее, по данным египетского издания 

NoonPost, за несколько часов до второй конференции в Берлине  

по ливийскому урегулированию Хафтар препятствовал открытию 

прибрежной дороги параллельно с объявлением о закрытии границы  

с Алжиром. Напомним, что в соответствии с условиями соглашения  

о прекращении огня в Ливии, подписанного в октябре прошлого года, 

прибрежная дорога должна быть вновь открыта и очищена от людей  
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с оружием, а процесс разминирования зоны завершен. После того, как 

президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его страна «была 

готова вмешаться и предотвратить падение ливийской столицы от рук 

наемников во время военной кампании Хафтара в апреле 2019 года», 

фельдмаршал и перекрыл границу с Алжиром. 

Теперь политические оппоненты обвиняют его в совершении 

«военных преступлений в целях помешать любому прогрессу в деле 

урегулирования ливийского конфликта, способному положить конец 

многолетнему хаосу, отбросившему страну далеко назад», хотя Хафтар 

ранее признал Президентский совет и Правительство национального 

единства. Что происходит? Нынешние разногласия Хафтара с Триполи 

не преданы гласности, и он, как считает турецкое издание Hürriyet, 

«действует так, чтобы привлечь внимание международного сообщества» 

особенно в свете растущей критики в его адрес как внутри страны, так  

и за ее пределами. 23 июня в Германии состоялся новый раунд 

межливийских мирных переговоров с целью обсуждения шагов  

по достижению устойчивой стабильности в стране. Перед участниками 

конференции в Берлине стояла главная задача — помочь ливийцам 

организовать выборы в назначенное время. Вторая по степени важности 

задача — вывод иностранных сил и наемников из страны. 

Но о фельдмаршале на конференции никто не говорил. Его  

не приглашали, ни один вопрос не был с ним согласован. Поэтому, 

похоже, он стал прикладывать немалые усилия, чтобы навязать себя  

в период, когда планируется провести выборы, проведение которых  

он теперь отвергает, хотя некоторые эксперты полагают, что Хафтар 

«фактически начал свою избирательную кампанию». Несколько месяцев 

назад он одобрил планы по строительству трех городов на западе, востоке 

и юге Бенгази, где смогут проживать 12 миллионов человек, в то время 

как население Ливии не превышает 7 миллионов. Хафтар пообещал 

семьям своих погибших ополченцев 20 тысяч единиц жилья, из расчета 

один дом на каждого мертвого человека или семью погибших. Кроме 

того, он сообщил о намерении оплатить среднее и высшее образование 

детей погибших, трудоустроить их. 

Цель шагов фельдмаршала — укрепление своего влияния  

и предотвращение попыток исключить его из процесса ливийского 

урегулирования. Злые языки утверждают, что «причина такого 

поведения Хафтара прозаическая — у него заканчиваются деньги. 

Бывшие спонсоры отвернулись, а новые в кредит ему давать не хотят». 

Но всё значительно глубже и сложнее. Поговаривают, что фельдмаршал 

срывает в Ливии рождение нового государства с новой конституционной 

декларацией, гражданским правительством, с новым премьер-

министром. Хотя другие, напротив, уверены в том, что Хафтар запоздал 
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со своей «революцией», и ему необходимо было брать власть в стране  

до того, как Турция стала размещать свои военные подразделения  

в Ливии. В то же время мало кто верит в скорейшее примирение 

воюющих сторон в Ливии, в то, что ливийские политические элиты 

способны на компромисс. 

Мирный процесс сейчас сорван. И произошло это после второй 

международной конференции в Берлине, куда министр иностранных дел 

ФРГ Хайко Маас и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 

пригласили представителей многих государств и международных 

организаций. Большинство участников переговоров уже присутствовали 

на первой конференции по Ливии, прошедшей в январе 2020 года. Это 

пять постоянных членов Совбеза ООН — США, Великобритания, 

Франция, Россия и Китай, а также Италия, Турция, ОАЭ, представители 

ООН и Евросоюза. Теперь к ним в Берлине примкнули члены недавно 

сформированного ливийского переходного правительства националь-

ного единства (ПНЕ), которое возглавляет премьер-министр Абдель 

Хамид Дбейба. Центральными темами встречи стал политический 

прогресс в Ливии, подготовка к намеченным на декабрь президентским и 

парламентским выборам, а также вывод из страны иностранных войск  

и наемников. 

За месяцы, прошедшие с момента проведения первой берлинской 

конференции по Ливии, ситуация в стране сильно изменилась. Стороны 

конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Это 

проложило путь к формированию временного правительства. В начале 

февраля представители противоборствующих сторон избрали его 

лидеров на встрече в Женеве, проведенной при посредничестве ООН. 

Переходное правительство руководит Ливией до выборов, намеченных 

на 24 декабря. До тех пор временный кабмин в Триполи несет 

ответственность за подготовку к голосованию и объединению 

разрозненных институтов и сил безопасности страны, а также стал 

осуществлять первые шаги по восстановлению Ливии. В то же время, 

несмотря на призывы международного сообщества, ряд проблем в стране 

решить так и не удалось, в частности, сохранить эмбарго на поставки 

оружия и вывести из страны иностранных наемников. По оценкам ООН, 

в Ливии до сих пор находятся более 20 тысяч иностранных наемников  

и военнослужащих. 

Как считает британский аналитик Сами Хамди, «Ливия еще 

недостаточно стабильна и независима, чтобы сформировать собственную 

повестку дня, несмотря на существование переходного правительства, и все 

решения, принятые им, должны быть исключительно международными». 

Хафтар против такого подхода. Судя по всему, он склоняется больше  
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к египетскому сценарию, где к власти пришел генерал Абдель Фаттах ас-

Сиси. Напомним, что после свержения в Ливии в 2011 году режима 

Муаммара Каддафи в Триполи появилось Правительство национального 

согласия под руководством Фаиза Сараджа, а на востоке страны, в Тобруке, 

заседал однопалатный парламент — Палата представителей. Хафтар, чьи 

войска пользовались поддержкой парламента, попытался установить 

контроль над Триполи. Ситуация, в которую активнее стали втягиваться 

иностранные государства, только осложнялась, приобретала 

многовариантность решений. 

Правительство Сараджа поддерживали Катар, Турция и в опре-

деленной мере Италия. Хафтара — Объединенные Арабские Эмираты, 

Египет, Россия, Иордания, Саудовская Аравия и Франция (как минимум 

в политическом и дипломатическом плане). Вот почему, когда 

фельдмаршал объявил о разрыве так называемого Схиратского 

соглашения, подписанного в декабре 2015 года, предусматривающего 

создание в Ливии органов власти, в частности Правительства 

национального согласия и Президентского совета (выполняет функции 

главы государства), и заявил, что принял управление государством  

на себя, пообещал, что Ливийская национальная армия будет работать 

над формированием гражданских государственных институтов, возникло 

немало вопросов. Теперь они всплывают вновь. 

Что касается России, то она изначально занимала нейтральную 

позицию в ливийском вопросе и поддерживала процесс диалога. В ходе 

лекции для студентов МГИМО в формате видеоконференции российский 

министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва намерена 

«продолжать оказывать помощь в урегулировании конфликта в Ливии  

и искать пути выхода из глубочайшего кризиса». Ливия для России — 

это не Сирия, что видно по масштабам военного участия, которое нельзя 

даже сравнивать. Но ситуация сейчас вокруг Хафтара остается запутан-

ной. Ситуация в Ливии становится напряженной, и ее развитие грозит 

вылиться в конфликт, не менее ожесточенный и кровопролитный, чем 

тот, который был ранее.  

https://regnum.ru/news/polit/3314120.html 

Ödev 60. Rusça karşılıkları veriniz: 

Silah tekellerine bağımlılık; dinleme riski; dönüşüm geçirmek; çarpıcı 

örnek; ideolojik endoktrinasyon; bürokratlara şantaj yapmak; dostane 

tavsiyeyi paylaşmak; terör eylemlerinde bulunanlara taviz vermek; 

düşüncelerin uygun araç ve tekniklerle hedef gruba empoze edilmesi; 

Koalisyon Bakanlar Toplantısı; Türkiye’yi temsilen; güvenilir yerel ortak; 

iletişim ağlarının kesilmesi; Batılı müttefikler; vergi kaçakçılığı; ulusal birlik 

ve dayanışma duyarlılığı; terörizmle mücadele kararlılığı; propaganda aracının 
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arkasına saklanmak; demokratik yollarla seçilmiş hükümeti silah kullanarak 

devirmek; mutlak gerçek; hayal ürünü iddialar ortaya atmak; iltica; grubun 

duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını etkilemek; türdeş toplum; bölgeleri 

istikrara kavuşturma taahhüdü; IŞİD ile bağlantılı terör örgütleri; gelişmekte 

olan ülkeler; koalisyonun genişletilmesi; aile içi şiddet; terörizmi her türlü 

biçimleriyle kınamak; sinsice tasarlanmış; devlet organlarına sızmak; bilgelik 

mitosu; muhalifleri aleyhine yargı süreçleri başlatmak; mali yolsuzluklar; 

hedeflenen amaca yarar sağlamak; iç içe geçmek; Suriye ve Irak’taki 

kurtarılmış bölgeler; İtalya’nın talebi doğrultusunda; hayati önem taşımak. 

Ödev 61. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Прибегать к обману, мошенничеству; дать дружеский совет; 

запятнанная кровью террористическая и преступная сеть; другими 

словами; однородное общество; безоговорочный разгром ИГИЛ;  

от имени Турции, представляя Турцию; надёжный региональный 

партнёр; подавление террористов; усиливаться; теневая экономика; 

чувство национального единства и сплоченности; осуждать терроризм  

во всех его проявлениях; адаптироваться к международной среде; 

наглядный пример; промывать мозги молодёжи; изобретенный  

на бумаге; выдвигать ложные обвинения; финансовые нарушения; 

посадить саженец; при помощи соответствующих средств и технологий 

навязывание идей целевой группе; быть проведённым в Риме — столице 

Италии, являющейся принимающей стороной; обязательство по обеспе-

чению стабильности в регионах; в рамках требований Италии; носить 

жизненно важный характер; являться основным условием; западные 

союзники; зависимость от оружейных монополий; антидемократическая 

практика; общая безопасность всего человечества; маскироваться  

под средство пропаганды; проникнуть в государственные органы; 

вселенский имам; шантажировать госчиновников; черная пропаганда; 

незаконная деятельность; оказывать влияние на чувства, мысли, позицию  

и поведение группы; переплетаться; министерская встреча коалиции; 

укрепление сотрудничества; антиигиловская коалиция; обученные силы 

полиции; расширение коалиции; провоцировать нестабильность. 

Ödev 62. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

Страны–гаранты пока не определили дату переговоров по 

Сирии в Казахстане 

Ранее планировалось, что очередная международная встреча по 

Сирии в астанинском формате состоится в Нур-Султане в середине 

текущего года. 
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Страны — гаранты астанинского процесса по сирийскому 

урегулированию (Россия, Турция и Иран) пока не обращались в МИД 

Казахстана с предложением о дате проведения международной встречи 

по Сирии в Нур-Султане. Об этом сообщил журналистам в четверг 

заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана 

Мухтар Тлеуберди. 

«Нет, пока никакой договоренности нет. Все зависит от стран-

гарантов, когда они договорятся собраться», — сказал Тлеуберди, 

отвечая на вопрос ТАСС о том, есть ли уже договоренность о сроках 

проведения международной встречи по Сирии. 

Ранее планировалось, что очередная международная встреча  

по Сирии в астанинском формате состоится в Нур-Султане в середине 

текущего года.  

15-я международная встреча по сирийскому урегулированию  

в астанинском формате прошла в Сочи 16-17 февраля. По ее итогам 

страны — гаранты астанинского процесса в совместном заявлении 

подтвердили неизменную приверженность суверенитету и террито-

риальной целостности Сирии и договорились вместе продолжать борьбу 

с терроризмом на территории арабской республики. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11095343 

Ödev 63. Dinleyerek Türkçe söyleyiniz: 

1. Среди основных мер по предупреждению терроризма 

присутствует реализация принципа неотвратимости наказания  

за преступления террористического характера, незаконный оборот 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, радиоактивных материалов, 

опасных биологических веществ и химических реагентов, финан-

сирование терроризма, а также регулирование миграционных процессов 

и порядка использования информационно-коммуникационных систем.  

2. Общегосударственная система противодействия терроризму 

призвана обеспечить проведение единой государственной политики  

в области противодействия терроризму и направлена на защиту 

основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации. 

3. Субъектами противодействия терроризму являются уполно-

моченные органы государственной власти и органы местного самоуп-

равления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по 

противодействию терроризму, негосударственные организации  

и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам 

государственной власти и органам местного самоуправления  

в осуществлении антитеррористических мероприятий. 
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 4. Правовую основу общегосударственной системы противо-

действия терроризму составляют: Конституция Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, между-

народные договоры Российской Федерации, федеральные конститу-

ционные законы, федеральные законы, нормативно-правовые акты пре-

зидента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года, Концепция внешней политики Российской Федерации, Военная 

доктрина Российской Федерации, Концепция борьбы с терроризмом,  

а также нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

направленные на совершенствование деятельности в данной области. 

5. Цель противодействия терроризму в Российской Федерации — 

защита личности, общества и государства от террористических актов  

и иных проявлений терроризма.  

6. Основными задачами противодействия терроризму являются: 

a) выявление и устранение причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению терроризма; 

b) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц  

и организаций, направленных на подготовку и совершение террорис-

тических актов и иных преступлений террористического характера;  

c) привлечение к ответственности субъектов террористической 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции;  

d) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффектив-

ному использованию сил и средств, предназначенных для выявления, 

предупреждения, пресечения террористической деятельности, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;  

e) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов террористических пося-

гательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры  

и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;  

f) противодействие распространению идеологии терроризма  

и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспе-

чению антитеррористических мероприятий. 

Ödev 64. Aşağıdaki anlaşmaların, sözleşmelerin ve protokollerin Rusça 

karşılıklarını veriniz, Rusya’nın taraf olduğu tarihleri söyleyiniz, dökümanlar 

üzerinde sunum yapınız:  

1). 14 Eylül 1963 tarihli Uçaklarda İşlenen Suçlar Ve Diğer Bazı 

Eylemlere İlişkin Sözleşme. 

2). 16 Aralık 1970 tarihli Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele 

Geçirilmesinin Önlenmesine Dair Sözleşme. 
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3). 23 Eylül 1971 tarihli Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı 

Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme. 

4). 14 Aralık 1973 tarihli Diplomatik Ajanlar Dahil Olmak Üzere 

Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi Ve 

Cezalandırılması Sözleşmesi. 

5). 17 Aralık 1979 tarihli Rehin Alma Olaylarına Karşı Uluslararası 

Sözleşme. 

6). 3 Mart 1980 tarihli Nükleer Maddelerin Ve Nükleer Tesislerin 

Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşme. 

7). 24 Şubat 1988 tarihli Uluslararası Havacılık Hizmeti Vermekte Olan 

Havaalanlarında Yasadışı Şiddet Eylemlerinin Önlenmesi Protokolü. 

8). 10 Mart 1988 tarihli Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı 

Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi. 

9). 10 Mart 1988 tarihli Kıta Sahanlığı Üzerinde Bulunan Sabit 

Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Protokolü. 

10). 1 Mart 1991 tarihli Plastik Patlayıcıların Tespit Edilmesi Amacıyla 

İşaretlenmesi Hakkında Sözleşme. 

11). 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamalarının Önlenmesine 

Dair Uluslararası Sözleşme. 

12). 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair 

Uluslararası Sözleşme. 

Ödev 65. Rusça karşılıkları veriniz: 

Eş başkanlığını yapmak; istikrarsızlığı körüklemek; ahlaki aşınma; 

demokrasi karşıtı uygulamalar; parlak bir gelecek beklentilerine başlıca tehdit 

olmak; klişeleri yıkmak; genç insanların beynini yıkamak; yasa dışı yöntemler; 

kara propaganda; eli kanlı bir terör ve suç ağı; grubun bilincini ve bilinçaltını 

etkilemek, yönlendirmek ve değiştirmek; IŞİD ile Mücadele Uluslararası 

Koalisyonu; iş birliğinin pekiştirilmesi; IŞİD karşıtı koalisyon; teröristlerin 

bastırılması; sonu gelmeyen savaşlar; sinirsel ve ruhsal bozukluk; istihbarat 

trafiği; uluslararası ortama kendilerini uyarlamak; acımasız darbe girişimiyle 

karşı karşıya gelmek; kainat imamı; hileye başvurmak; vahim yanılgı; fidan 

dikmek; olgusal bilgiler; IŞİD’in mutlak yenilgiye uğratılması; ev sahibi İtalya; 

IŞİD’in ilerleyişinin engellenmesi; temel şart olmak; örgütün artan gücü; 

kayıtdışılık; önlemlerin sertleştirilmesi; tüm insanlığın ortak güvenliği; yeni 

terörizm tehdidi karşısında; tanklar, askeri uçaklar ve helikopterlerle düzenlenen 

ağır saldırılara maruz kalmak; masa üzerinde icat edilmiş; uluslararası 

kamuoyunu Türkiye aleyhinde yönlendirmek; yasa dışı faaliyet; başka bir 

ifadeyle (başka bir deyişle); İtalya’nın ev sahipliğinde başkent Roma’da 

gerçekleştirilmek; çalışma grupları; eğitimli polis gücü; güç kazanmak. 
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Ödev 66. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Вовлечение путём обмана; социальное окружение; теракт, 

совершённый террористом-смертником; многолюдное место; встреча 

будет посвящена ближневосточной тематике; угроза, исходящая  

от организаций, связанных с ИГИЛ; война за освобождение Триполи; 

положить конец многолетнему хаосу; новый раунд межливийских 

мирных переговоров; трудоустроить их; скорейшее примирение 

воюющих сторон; сохранить эмбарго на поставки оружия; вылиться  

в ожесточенный и кровопролитный конфликт; взрывчатое вещество; 

информационно-коммуникационные системы; работы по информа-

ционно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических меропри-

ятий; рекрутировать детей и молодёжь; рационализм; социальная база; 

организации, преследующие политические цели; глобальная антитерро-

ристическая коалиция, возглавляемая США; укрепить сотрудничество  

в тематических рабочих группах; поставить Сирийскую арабскую 

республику на грань уничтожения; объявление о закрытии границы  

с Алжиром; предать гласности; начать свою избирательную кампанию; 

причина такого поведения — прозаическая; встреча в Женеве, 

проведенная при посредничестве ООН; занимать нейтральную позицию 

в ливийском вопросе; принцип неотвратимости; биологические 

вещества; выявление, предупреждение и пресечение действий; делать  

из них боевиков организации; благосклонность; сфера притяжения; 

создавать резонанс; подтвердить общую приверженность стабилизации 

освобожденных районов Сирии и Ирака. 

Ödev 67. Aşağıdaki yazıyı esas alıp ek kaynaklara dayalı olarak “Devlet 

terörü ve Devlet destekli terör” konulu müzakere toplantısını yapınız, 

moderatörlük yapınız, iki karşıt taraf rolünü alınız: 

Devlet Terörü 

Bir iç politika aracı olarak devlet terörü, devletin kendi sınırları 

içerisinde halkına karşı güç kullanımını ifade eder. Devlet terörü, şiddetin 

devlet tekelinde bulunmasına ilişkin ön kabulün istismar edilmesi ve devletin 

kendi halkına karşı gücünü kötüye kullanmasıdır. Tespit edilen ya da algılanan 

tehditler kolluk kuvvetleri, ordu ve diğer güvenlik güçleri kullanılarak bastırılır 

ya da ortadan kaldırılır. Güvenlik güçlerine ek olarak, paramiliter gruplar ile 

söz konusu bastırma ya da ortadan kaldırma desteklenir.  

Devletin dolaylı ya da direkt, kendisi ya da ajanları tarafından işlenen 

terör girişimlerinde tamamen devletin kaynakları kullanılır. Eylemler devletin 

onayıyla devlet adına gerçekleştirilir ve asli failler ile ajanlar, çeşitli özel devlet 

dışı gruplara dahil olurlar ya da bireysel olarak terör eylemlerinde bulunurlar. 

Özel güvenlik şirketleri tarafından tali anlaşmaları yapılan bu gruplara ayrıca 

milisler, yasa dışı kanun infazcıları, çeteler, devlet dışı terör örgütleri ve 
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suikastçı gibi diğer aktörler de dahil olmaktadır. Halka açık alanlarda 

girişimlerde bulunmak devlet terörünün uygulanabilmesi için gerekli bir 

unsurdur. Devlet terörü, bünyesinde belirli amaçlar için siyasal şiddeti 

barındırır. Bu amaçlar rejimi muhafaza etmek ya da yeni bir tane oluşturmak 

amacıyla muhafazakar çizgiden devrimsel çizgiye kadar çeşitlilik 

gösterebilmektedir. Devletin sistematik olarak giriştiği bu faaliyetler rastgele, 

alakasız ya da istikrarsız olmaktan ziyade planlı ve düzenlidir.  

Başvurulan bu yöntemin asıl amacı ise yurt içinde muhalefeti korkutarak 

ya da ortadan kaldırarak hükümetin üstünlüğünü pekiştirmektir. Devletler 

genellikle otoritelerinin ciddi anlamda tehdit altında olduğunu algıladığı 

zamanlarda devlet terörü yöntemine başvururlar.  

Önemli siyasal figürler ya da uluslararası boyutta ele alındığında diğer 

devletlerin liderleri de saldırılara maruz kalabilmektedir. Bu noktadaki asıl 

amaç hedefle ittifak kuran müttefiklerin siyasal liderlerine mesaj göndermek 

ve onlar arasında korku yaymaktır. Soğuk Savaş sırasında Latin Amerika 

ulusal güvenlik güçlerinin uyguladığı işkenceler, yasa dışı tutuklamalar ve 

ortadan kaybolmalar, Pinochet yönetimi altındaki Şili’nin ve askeri cunta 

altındaki Arjantin’in siyasal muhalifleri, ticaret adamlarını ve gazetecileri 

kaçırması gibi olaylar devlet terörüne örnek olarak gösterilmektedir. Devlet 

terörünün bu türü özel hedefleri gözeten sınırlı devlet terörizmi olarak da 

adlandırılan küçük çaplı operasyonları anlatmaktadır. 

Yaratılan bu kaos ortamı, korku ve terör hali incelendiğinde İkinci 

Dünya Savaşından sonra demokratik normlar ve uluslararası hukuk kuralları 

çerçevesinde devletin halkı üzerinde baskı kurmasına belirli sınırlamalar 

getirilmiştir.  

Her ne kadar devletler şiddet tekeline sahip olduklarını iddia etseler de 

savunma savaşında dahi bazı girişimler yasaklanmıştır. İster silahlı çatışmada 

olsun ister barış zamanında, kasıtlı olarak sivillerin hedef alınması veya zarar 

verilmesi, dünya çapında kabul görülmüş ve insan haklarını koruma prensibini 

edinmiş Uluslararası İnsani Hukuk ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku 

ilkelerinin çiğnendiği anlamına gelmektedir. Bu bağlamda uluslararası hukuk 

yoluyla her vatandaşın yaşam hakkı korunma altına alınmış olup işkence, 

acımasız, insanlık dışı ve aşağılayıcı her türlü muamele ya da cezalandırma, 

kölelik, soykırım, toplu katliam ve esaret etme gibi hareketler yasaklanmıştır. 

Devlet Destekli Terör  

Herhangi bir devletin terör örgütlerine silah, finans, eğitim, iletişim, 

istihbarat ve lojistik destek sağlayarak tüm kaynaklarını kullandığı, öte yandan 

teröristlerin eylemlerini doğrudan yönlendirmediği durumlarda ortaya devlet 

destekli terörizm olgusu çıkmaktadır. Durumun bu boyutunda devletler, 

terörist eylemlerin sorumluluğunu veya kontrolünü üzerlerine almadan 

girişimlerini gerçekleştirmektedir. 20. yüzyılın sonlarına doğru uluslararası 

alanda birçok devlet, dış politikanın bir aracı olarak devlet destekli terörizme 
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başvurmayı tercih etmişlerdir. Bu dönemde terörizm, özgürlüklerini kazanmak 

isteyen halkların ya da azınlıkların kullandığı strateji olmakla birlikte güçlü 

devletlerin de birer aracı konumuna gelmiştir. Devlet destekli terörizm aynı 

zamanda gizli ve örtüktür. Bir devletin konvansiyonel silahlı güçlerini 

kullanmasının uygun olmadığı ya da risk teşkil ettiği durumlarda dış politika 

çıkarları doğrultusunda ‘uluslararası terörizm’ bir mücadele aracı olarak 

kullanılır ve bu noktada devreye devlet destekli terörizm girer.  

Başka bir değişle, devletler terör eylemlerinin planlanmasına, 

yönlendirilmesine ve kontrolüne aktif bir şekilde katkıda bulunmaktadırlar. 

Yine bu süreçte devletler sahip oldukları organlarıyla terör sayılabilecek 

eylemlerde bulunmakta veya bir araya getirdiği, gerekli ekipmanları sağladığı 

ve kontrol altında tuttuğu devlet dışı örgütleri, ajanları veya silahlı çeteleri 

vasıtasıyla terör sayılabilecek çeşitli saldırılar gerçekleştirmektedirler. 

Böylece devletler kendi bölgeleri dışında örgütler aracılığı ile terör eylemleri 

başlatabilmekte, yönlendirebilmekte veya icra edebilmektedirler. Öte yandan 

kimi devletler paravan örgütün veya kişilerin arkasına saklanarak suçlarını 

inkar edip masum olduklarını söylerken, kimi devletlerse başka devletlerin 

sınırları içerisinde şiddet eylemlerine destek olma hakkına sahip olduklarını 

ileri sürerler. 

Günümüzde yerel ve küresel çaptaki Hizbullah, HAMAS, Filistin 

Kurtuluş Örgütü ve El-Kaide gibi birçok terör örgütü çoğunlukla devlet 

desteğine bağlı olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Amerika Birleşik 

Devletleri Terörle Mücadele Koordinatör Ofisinin yıllık raporuna göre terör 

örgütleri devlet desteği olmaksızın finans, silah, gerekli materyaller ve aynı 

zamanda eğitim ve eylem planlamaları yapmak için güvenli bölgeleri elde 

etmekte zorlanmaktadırlar. Bu anlamda devletlerin çıkar ve amaçlarına uygun 

olarak bu tutumu sergilediklerini söylemek mümkündür.  

Tıpkı bireyler gibi uluslararası alanda da devletler kendi çıkarlarını 

koruma ve dış politikalarını ona göre şekillendirme amacını gütmektedirler.  

http://earsiv.cankaya.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12416

/4026/Do%c4%9fan%2c%20Burcu.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Ödev 68. Aşağıdaki konular üzerinde sunum yapınız: 

1. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi 

2. Halife Hafter kimdir? 

3. Birleşmiş Milletler (BM)’nin terörle mücadele konusundaki 

çalışmaları 

Açıklama 1 

1.1. “doğrultusunda”: любой дискурс, в том числе и общественно-

политический, характеризуется наличием как грамматических, так  

и лексических маркеров — единиц, которые наиболее часто исполь-

зуются именно в рамках данного дискурса. В принципе можно 
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утверждать, что дискурс, как форма языка, обслуживающая 

соответствующую сферу деятельности, формируется именно путём 

накопления определённой критической массы данных маркеров, 

находящихся во взаимодействии.  

Овладение соответствующим дискурсом предполагает выборку 

через работу с аутентичными речевыми материалами актуальных 

грамматических и лексических маркеров, а также фиксацию парадигмы 

их сочетаемостных возможностей, позволяющих более точно установить 

семантическое наполнение данных маркеров.  

Лексическая единица “doğrultusunda” представляет собой 

служебное слово, образованное от значимой лексической единицы 

“doğrultu” (направление, направленность) и функционирующее в рамках 

общественно-политического дискурса в роли послелога, имеющего такие 

примерные варианты значения, как «в духе, в направлении, в рамках,  

в контексте, в соответствии с». 

Ödev 69. Türkçe tamamlayınız, tercüme ediniz:  

1. Türkiye Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz yıl yeniden yapılanan 

ASELSAN’ın, (в рамках стратегических целей Турции) daha güçlü bir 

işleyişe kavuştuğuna inandığını ifade ederek, “Bu yıl 40’ıncı kuruluş 

yıldönümüne ulaştığımız ASELSAN’a 41 kere maşallah diyor, bu güzide 

kuruluşumuzdan daha çok hizmet beklediğimizi özellikle belirtmek 

istiyorum.” dedi. 

2. Türkiye Cumhurbaşkanı, “Amacımız, ülkemizi (в духе 

достижения нашей цели, направленной на совершение 

национального технологического прорыва) dördüncü sanayi devrimi 

ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir.” dedi. 
3. Toplantıda, turizm sektörünün sorunlarını, beklentilerini gözden 

geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele 
aldıklarını aktaran Türkiye Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti: “Toplantımız 
esnasında (руководствуясь запросами наших секторальных 
представителей) tüm sektörler için geçerli olmak üzere Nisan, Mayıs ve 
Haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına 
devam edilme kararı aldık. Ayrıca turizm sektöründe Mayıs sonu sona eren 
KDV indirimlerinin Haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı 
olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık”. 

4. Erciyes Üniversitesi, üniversite derecelendirme kuruluşu TIMES 
tarafından geçtiğimiz ay açıklanan Dünya Üniversiteleri 
Sıralamasında,  ülkemizden sıralamaya girebilen 23 üniversite arasında 8’nci, 
devlet üniversiteleri arasında ise 5’nci sırada yer almıştır. Bu, üniversitemiz 
için başarı olarak görünse de, amacımız (в духе достижения цели, 
указанной нашим президентом страны) dünya sıralamasında ilk 500 
üniversite içerisine girmek olacaktır.  
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5. Sıfır Atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli 

kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun 

engellenmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve 

geri kazanımının sağlanmasını kapsayan (в рамках цели, характеризуемой 

как философия управления отходами), çevre dostu belediyecilik 

uygulamalarını hayata geçiren Palandöken Belediyemiz, Sıfır Atık Belgesi 

almaya hak kazandı. 

6. Diplomat olarak görev yaptığım o günlerde Somali’deki durumu 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na bildirmiş, ardından ise ne gerekiyorsa 

yapılacağına dair söz almıştık. (Руководствуясь нашей просьбой) 

Somali’deki açlık ve kuraklığa sessiz kalmayan Türk devlet kurumları zaten 

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ziyareti öncesinde gerekli girişimlerde 

bulunmaya başlamışlardı. 
7. (В контексте приводимых выше аргументов) Anayasamızda ve 

kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve 
açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne 
geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör 
örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, şiddet olaylarının 
yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Mardin ili coğrafi sınırları içerisinde bu 
Cuma günü saat 00.01’den itibaren önümüzdeki Cuma günü saat 24.00’a kadar 
7 gün süre ile, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 
2911 Sayılı Kanunun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır. 

8. Türkiye’nin olası bir Afgan göçünü engellemek için ABD ile 
görüşmesi gerektiğini belirten Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Selçuk 
Özdağ, (в духе решений президента Турции) hareket ettiğini iddia ederek, 
“Türkiye, Afganistan ve diğer ülkelerden gelenlerin vatanı oluyor ve ulus 
devlet tahrip edilmek isteniyor.” dedi. 

Ödev 70. Türkçe söyleyiniz:  
1. Доллар и турецкая лира побили рекорд: если центральный банк 

в соответствии с требованием президента страны снизит ключевую 
ставку, что будет? 

2. Мы в масштабах всей Турции в контексте рекомендаций 
нашего научного совета предприняли значительное количество мер  
в целях предотвратить распространение вируса и защиты здоровья 
нашего населения. 

3. Производственная деятельность продолжится, как и прежде, под 
контролем наших военных и в духе удовлетворения потребностей  
и запросов наших вооружённых сил. 

4. В заявлении Кремля отмечается, что российский лидер выразил 
президенту Турции важность сохранения режима черноморских 
проливов, сформулированных в рамках положений Конвенции 
Монтрё.  
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5. Президент Турции заявил, что власти страны готовы к любому 

сотрудничеству с режимом Талибан, руководствуясь интересами 

Турции, а также выразил удовлетворённость заявлениями, сделанными 

Талибами. 

6. Президент Турции в своём твиттере, в частности, написал: «Мы 

и далее будем хранить завоевания нашего народа и, развивая знамя ПСР, 

будем активно двигаться в направлении наших целей». 

7. Президент Турции напомнил о том, что 2 марта был обнародован 

план действий по вопросу защиты прав человека, разработанный в духе 

концепции «Свободная личность, сильное общество — более 

демократичная Турция» и в целях повышения стандартов по защите 

прав человека. 

8. В рамках указаний президента страны в целях обеспечения 

выполнения на самом высоком уровне мер, принятых в сфере борьбы  

с пандемией, в период с 13 по 14 февраля, когда должно было 

реализовываться ограничение на выход на улицу, как в масштабах всей 

страны, так и в нашем административном районе, были проведены 

контрольные рейды. 

9. Президент страны отметил, что, используя максимально 

эффективно и продуктивно все возможности в рамках поставленных 

целей, страна сначала должна достигнуть целей, связанных о 100-летием 

образования Турции, а затем она продолжит двигаться, имея своим 

ориентиром такие важные концептуальные отсечки, как 2053 и 2071 годы. 

Ödev 71. Rusça karşılıkları veriniz: 
Libya’nın yeniden inşası çabaları; Astana formatındaki yeni Suriye 

görüşmeleri; patlayıcı madde; kimyasal reaktifler; nedenlerin ve koşulların 
ortaya çıkarılması ve ortadan kaldırılması; farklı yöntemler kullanmak 
suretiyle; güvenlik tedbirlerinden sıyrılmak; toplumsal taban; sosyalleşme; 
kalabalık ortam; toplantı öncesinde; Suriye ve Irak’taki kurtarılmış bölgeleri 
istikrara kavuşturma taahhüdünü teyit etmek; boyutları ve tehlikesi son 
yıllarda artan gelişme; siyasi çözüme ve diyaloğa gitmek; kıyıdaki yolun 
açılmasına engellemek; Libya konusunda tarafsız (bitaraf) kalmak; ülkenin 
çok gerilemesine yol açan kaos; kendisini hedef alan ve gerek ülke içinde 
gerekse dışında artan eleştiri ışığında; kendi adaylığı için seçim kampanyasını 
başlatmak; kendisini Libya barış sürecinden dışlama (devre dışı etme) 
girişimlerinin önlenmesi; savaşan tarafların bir an önce barıştırılması; ülkenin 
dağınık halde bulunan (birbirinden kopuk şekilde çalışan) devlet kurumlarının 
ve güvenlik güçlerinin uyumlaştırılması; devlet yönetimini üstlenmek; 
garantör ülkeler; mühimmat; biyolojik ajanlar; yerel yönetimler; anti-terör 
faaliyetleri konusunda bilgilendirme destek çalışmaları; kaçırma; onları 
örgütün militanlarına dönüştürmek; toplantıda Orta Doğu konusu ağırlıklı 
olarak ele alınacak; İtalya’nın talebi doğrultusunda. 



 
 

123 
 

Ödev 72. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Нравственное разложение; усиление мер; решимость в борьбе  

с терроризмом; тайно спланированный; столкнуться лицом к лицу  
с беспощадной попыткой переворота; идеологическая индоктринация; 
незаконные методы; настроить международное общественное мнение 
против Турции; укрытие, убежище; способствовать поставленной цели; 
фактическая, действительная информация; Глобальная коалиция  
по борьбе с ИГИЛ; рабочие группы; террористические организации, 
связанные с ИГИЛ; развивающиеся страны; быть сопредседателями; 
возрастающая роль организации; уклонение от уплаты налогов; 
домашнее насилие; оборот разведывательной информации; претерпеть 
трансформацию; разрушать стереотипы; подвергнуться мощным ударам 
с применением танков, боевых самолётов и вертолётов; абсолютная 
истина; инициировать судебные разбирательства в отношении 
оппозиции; крайне опасное заблуждение; делать уступки лицам, 
совершившим теракт; оказывать влияние на сознание и подсознание 
группы, направлять и изменять их; освобождённые регионы в Сирии  
и Ираке; Италия, как принимающая сторона; воспрепятствование 
продвижению ИГИЛ; отключение коммуникационных сетей; 
нескончаемые войны; психическое и душевное расстройство; риск 
прослушки; представлять собой основную угрозу для чаяний, связанных  
со светлым будущим; перед лицом новой террористической угрозы; 
вооружённым путём свергнуть демократически избранное правительство; 
миф учёности. 

Ödev 73. Aşağıdaki konular üzerinde sunum yapınız: 
1. ASELSAN 
2. Sanayi devrimleri nelerdir? 
3. Kısa çalışma ödeneği nedir? 
4. Geri kazanım nedir? 
5. Çevre Dostu nedir? 
44-54 Nolu video parçaları 

1.2. Лексическая единица “-nın aksine” регулярно используется  
в турецких текстах общественно-политического дискурса в значении  
«в противовес чему-л.». В первой части притяжательной конструкции 
могут использоваться как имена существительные, так и субстанти-
вированные причастия “-an/-en” или субстантивированные придаточные 
конструкции “-dığı/-acağı” в форме страдательного залога.  

Ödev 74. Okuyup tercüme ediniz: 
1. Türkiye Cumhurbaşkanı, bugün Cuma namazı sonrası aşı tartışması 

ile ilgili açıklamalar yaparak, Sağlık Bakanı’nın ‘aşı tedariğinde iki ay sorun 
yaşayacağız’ açıklamasının aksine ‘aşı tedariğinde sorun yok, elde yeterince 
aşı var’ dedi. 
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2. Türkiye Cumhurbaşkanı, Kabine toplantısından sonra yaptığı 

açıklamada, “ABD ile üstesinden gelinmeyecek hiçbir meselenin 

bulunmaması, tam aksine ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde 

mutabık kaldık.” dedi. 

3. AK Parti’nin yaptırdığı son anketler sanılanın aksine Z Kuşağı’nın 

da ‘Erdoğan’ dediğini ortaya koydu. Ankete göre Erdoğan halen yüzde 50’nin 

üzerinde. 

4. ABD Başkanı’nın 20 Ocak’ta göreve başladığından bu yana 1915 

olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıdığı, Türkiye’nin insan hakları 

ihlallerine yönelik eleştiriler yönelttiği ve bir önceki ABD Başkanı’nın aksine 

Türkiye Cumhurbaşkanına karşı daha “soğuk bir tonda” yaklaştığı belirtildi. 

5. Biz gençler ile konuştuk. Gençlerin anlattıklarına bakınca, denilenin 

aksine eğitimden istihdama, sanattan spora sunulan bir destek yok. 

6. Bütün bu gelişmeler yaşanırken nüfus artışının aksine, gelir 

düzeyinde, toplumun çeşitli kesimleri arasında büyük uçurumlar meydana 

gelmektedir. 

7. Ahlaka-dine-geleneğe aykırılık, sanıldığının aksine özel hukukta 

hukuka uygunluk veya aykırılığın bir ölçütü değildir. 

8. Türkiye Cumhurbaşkanı, ekonomi dünyasında genel kabul gören 

görüşün aksine, enflasyonun aşağı çekilmesi için faizlerin düşürülmesi 

gerektiğini savunuyor.  

9. Geleneksel din, sanılanın aksine ortadan kalkmış değildir. 

10. Bu olumsuz gelişmelerin sanıldığının aksine sadece sosyal alanla 

sınırlı kalmayacağı; siyasal açıdan da uluslararası ilişkilerde ülkemizin 

çoğulcu demokratik rejiminin sorgulanmasını da beraberinde getireceği 

unutulmamalıdır. 

Ödev 75. Türkçe tamamlayınız, tercüme ediniz: 

1. Ülkemizle ilgili gündeme getirilen eksen tartışmalarının gerisinde 

diplomasi dilinin kimi çevrelerde yol açtığı (в противовес невосприятию) 

doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi, en iyi olanı, en hakkaniyetli olanı 

sürdürmeye devam edeceğiz. 

2. “Faizlerin artırılmasının enflasyonu dizginleyeceği yönündeki (в 

противовес общему мнению) Türkiye Cumhurbaşkanı, faizlerin 

artırılmasının şirketlerin borçlanma maliyetlerini artıracağına inanıyor. 

3. Meslek lisesi son sınıf öğrencisi Merve Gümüştekin, (в противовес 

тому, что сказал президент Турции), gençlerin sanatsal etkinliklere 

erişemediğini ve bunun en büyük nedeninin ücretler olduğunu söyleyerek 

öğrencilerin ve gençlerin herhangi bir ücrete tabi tutulmamasını talep etti de 

bir gösteriye, konsere gitmek istediğinde 50-100 lira arası ücret talep 

edildiğinde bunu tıpkı arkadaşları gibi karşılayamadığını söyledi. 
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4. Konya’da gerçekleşen menfur cinayetler başsavcılık talimatları 

çerçevesinde çok yönlü soruşturulmaktadır. Olayı yakından takip ediyoruz.  

(В противовес провокационным обвинениям) olayın etnik veya 

ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil. 

5. (В противовес тому, что заявил представитель Партии 

справедливости и развития), Sayın Cumhurbaşkanı peygamber değildir ve 

onun söyledikleri de nas değildir. Bunun altını çizerek söylüyorum. 

Taraftarlarınız ipin ucunu kaçırmıştır. 

6. Buraya bir parantez açalım, (в противовес тому, что полагает 

большинство из нас) ülkemizde esas sıkıntısı çekilen, kanın kendisi değil, 

verilen kanın günün bilim düzeyine uygun, kan ürünlerine (plasma, eritrositler, 

trombositlet vb.) ayrılıp gerektiği şekilde ve yerinde kullanılmamasıdır. 

7. Gerekli yerel koşulların olmadığı durumlarda, DYY (Doğrudan 

Yabancı Yatarım)’dan teknoloji bilgisinin transferi sağlanamadığı gibi, 

DYY’lerin ev sahibi ülkeye (в противовес ожиданию долгосрочного 

эффекта), olumsuz olduğu gözlemlenmiştir. 
8. (В противовес тому, что желает власть) mesleki demokratik kitle 

örgütü hüviyetimizi koruyacak ve örgütlü toplum savunusunu kararlılıkla 
sürdüreceğiz. 

9. Tabip Odası Başkanı, sağlık çalışanlarına (в противовес тому, что 
было сделано по настоящее время) hak ettikleri pozitif ayrımcılığın 
uygulanması gerektiğini söyledi. 

10. Sözleşmedeki böyle bir hükmün Almanya’da şiddetli bir tartışmayı 
başlatması ve sonuç olarak Almanya’nın (в противовес большинству 
европейских стран) sözleşmeyi imzalamamasına yol açması şaşırtıcıdır. 

11. Doktrinde (в противовес указанному рядом авторов), hastanın 
daha önce başka bir doktor tarafından aydınlatılmış olması veya kendisinin 
mesleğinin doktor veya hemşire olması durumunda dahi aydınlatma yükümlü-
lüğü yerine getirilmelidir. 

12. (В противовес тому, что выдвигается в доктрине), kanımca, 
iş sahibinin maruz bulunduğu zararı bertaraf etmek için harekete geçen 
vekâletsiz iş görenin “mesuliyetinin tahfif olunacağı” ifadesini, sorumluluğun 
kasıt ve ağır ihmal halleriyle sınırlı olacağı şeklinde anlamak, doğru değildir. 

13. Yirminci yüzyılda doruk noktasına ulaşan modern yaşam tarzı, İslam 
dünyasındaki geleneksel yapıya aykırı olduğu gibi, (в противовес тому, что 
полагают) Hıristiyan geleneklerine de ters düşmektedir.  

14. Genel olarak organizmanın olağan dışı durumlara, tehditlere karşı 
vermiş olduğu fizyolojik ve/veya psikolojik tepki olarak tanımlanabilen stres 
kavramı, (в противовес известному) iki çeşittir. Bunlardan ilki olan olumlu 
stres (iyi stres), olumlu sonuçlar ortaya çıkarır. Kaygı yerine, amaca ulaşırken 
bireye yaşama sevinci veren stres türüdür. Olumsuz stres (kötü stres) ise, 
bireyin kendine olan güveni kaybetmesine neden olan, yetersizlik duygusuna 
sevk eden, çaresizlik, umutsuzluk ve hayal kırıklığına yol açan stres türüdür. 
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Ödev 76. Aşağıdaki savları yorumlayınız:  

1. Siyasal şiddet çok karmaşık bir mahiyet arz eder (Açıklama 2). Bir 

taraftan, bilerek isteyerek ya siyasal amaçlarla kasten cezalandırmayı ya da 

fiziki ceza tehdidini kapsar. Siyasal şiddet, devletin etkinliği ve meşruiyetinin 

erozyona uğramasının (Açıklama 2) bir semptomu olarak görülebilir. 

2.  İnsanın olduğu her yerde şiddeti görmek kaçınılmaz (Açıklama 2) 

bir durumdur. Siyasal şiddet ise bireysel şiddetten dini ve etnik çatışmalara, 

devlet politikaları ve iç savaştan askeri müdahalelere ve halk hareketlerine 

kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bir olgu olarak karşımıza çıkar. 

3. Modern devletin “meşrulaştırılmış” zor aracı olarak kabul 

edebileceğimiz siyasal şiddet, bir düzen verme, hizaya getirme yöntemi olarak 

öne çıkarken, devlet tarafından toplumsal uzlaşmanın dışında kaldığı 

değerlendirilen “ötekilerin” davranışını dönüştürme amacıyla uygulanan 

yıkıcı, zarar verici eylemlerin yanı sıra “sözün bastırılması” yoluyla siyasal 

alanı mümkün olduğunca daraltma ve tüm itiraz edenleri kriminalize etme 

şeklinde de kullanılır. 

4. Siyasal şiddet aslında siyasetin yapılış biçimine kısmen şiddetin eşlik 

etmesinin ifadesidir. Siyasal kültürün ayrılmaz bir parçası haline gelen 

“şiddet”e başvuran gruplar değişik idealleri savunmakta ve bu aracı 

kullanmalarını farklı düşünsel temeller üzerinden meşrulaştırmaktadırlar. 

Ancak “siyasal şiddet” kullanımında belirleyici olan bu “idealler” ve “düşünsel 

çerçeve” değil onun “ kimin adına” gerçekleştirildiği olmaktadır. Burada 

önemli olan sadece “şiddet”i kullananlar değil, toplumun büyük bir bölümünün 

“kendi kimliğinin sözcüsü olduğunu” ya da en azından değişik nedenlerin onu 

zorunlu kıldığını düşünmesidir. 

5. Siyaset, insanların bir araya gelerek uyum içerisinde hareket 

etmelerinin bir ifadesiyken, şiddete başvurulduğu durumlar aslında böyle bir 

siyaset alanının dışına çıkılması anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle, şiddet 

birlikte ortak akıl kuramayan, çözüm üretemeyen insanların içinden bir 

kısmının birlikte siyaset yapma alanına müdahale etmeye çalışmasıdır. Bu 

nedenle siyasal şiddet, siyaseti önemli ölçüde, şayet bir araç haline gelmediyse 

örseleyen bir durumdur. 

6. Siyasal şiddet, siyasi alanda meydana gelen fiziksel veya psikolojik 

yollarla uygulanan bir şiddet türüdür. Daha genel ve basit anlamıyla siyasal 

şiddet, şiddet yoluyla yapılan siyasettir. 

7. Siyasi iktidar, toplumun düzeninin korunması, sulh ve sükunetin 

egemen olması için fertleri zorlar. Fakat bu işlevi, hukuki müeyyideye 

başvurmadan önce ikna, engelleme, sınırlama, caydırma gibi eğitim ve telkin 

yollarını kullanarak yerine getirir. Ancak sapmalar görülmesi halinde 

cezalandırma yoluna gidilir. Esasen, iktidarın bünyesinde şiddet yoktur. Fakat 

iktidarın meşruluğunda meydana gelecek zayıflama, onu şiddet kullanmaya 

yöneltebilir. 
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8. Zor, devletin kendi otoritesini dayatmak, egemenlik 

mekanizmalarının idamesini sağlamak için uyguladığı bir şiddet formudur. 

9. Her siyasal sistem aynı zamanda çatışmayı ve uzlaşmayı içerir. 

Uzlaşmanın gerçekleşebilmesi için öncelikle çatışmanın yaşanması gerekir. 

Çatışmalar uzlaşmaları doğurur ve bu da siyasal sistemi iyileştirici yönde 

hareket barındırır. Siyasal çatışmaların temelinde yatan kavram ise inanç 

sistemlerinin farklılığıdır. 

10. Demokrasi ve siyasal şiddet her ne kadar yan yana gelemeyecek 

kavramlar gibi görünse dahi en istikrarlı demokrasilerde bile siyasal şiddetin 

ortaya çıkma ihtimali vardır. Siyasal şiddetin karar alma mekanizmalarını 

etkilemesi, demokratik değerlerin ve kurumların zedelenmesine sebep olması 

ve demokrasiyi derinden yaralama ihtimali, demokrasi ve siyasal şiddeti karşı 

karşıya getiren en önemli nedenlerdir. Siyasal iktidarın toplumun düzenini ve 

güvenliğini sağlamada başarısız olması halinde ise vatandaşların otoriter 

eğilimlere destek verme ihtimali artar. Demokrasi için şiddetin asıl tehlikesi 

burada görülür. 

11. Demokrasiye geçiş sürecini yaşayan toplumlarda siyasal şiddet çok 

daha ön planda bir sorundur. Çünkü bu süreç demokratik devletin kurumları 

tam anlamıyla yerleşmediği gibi önceki yerleşik düzende arabuluculuk rolü 

üstlenen yapıların da devreden çıktığı ya da etkisinin azaldığı bir dönemdir. 

12. Türkiye’de “sağ” ideolojik yaklaşımlar devletin “şiddet tekelini” 

suistimal etmesini, muhalefete bastırılması gereken “bozgunculuk” olarak 

yaklaşmasını, her türlü sorunu “beka meselesi”ne dönüştürmesini 

meşrulaştırırken, merkezle çatışan kimlik grupları ve “sol” da devrimci, 

dönüştürücü ve özgürleştirici rol atfettikleri için “şiddet”i kutsamaktadır. 

Bunun neticesinde örtülü ya da açık biçimde kimlikler üzerinden yapılan 

siyaset “şiddet” sarmalından çıkamamakta, onu sürekli yeniden üretmektedir. 

13. Sağ ve sol şiddet hareketlerinin sebepleri ve çözüm yolları üzerinde 

partilerin uzlaşamaması, 1971 yılında Askeri muhtıranın verilmesine yol 

açmıştır. Özgür demokratik düzeni korumak amacıyla verildiği söylenen 

muhtıra ile demokrasi, 1973 yılına kadar askıya alınmıştır. Bu tarihten itibaren 

nispi bir durgunluktan sonra, giderek tekrar hızlanan şiddet eylemleri 

neticesinde 12 Eylül 1980’de ordu fiilen yönetime el koymuştur. 

14.  Askeri rejimin yapmış olduğu siyasi, hukuki ve idari düzenlemelerle 

Türkiye’de bir bakıma otoriter rejim kurulmuştur. 1983’den bu yana, yeniden 

çoğulcu demokrasiye geçişte birçok engelin aşılmış olmasına rağmen, başta 

Anayasa olmak üzere, hala askeri rejimin izleri görülmektedir. Durum böyle 

olunca ister istemez şiddet, Türkiye siyasetinin önemli bir parçası olmaya 

devam etmektedir. 

15. Eğer bir demokraside siyasal partiler demokrasinin savunulması 

konusunda birleşebilirlerse ordunun veya farklı oluşumların demokrasiyi 
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askıya alma girişimi çok zayıf bir ihtimale dönüşür. Yine bu birleşme 

sağlanabilirse, rejime sadık/bağlı olmayan muhalefet de demokrasi için ciddi 

bir tehdit unsuru olmaktan çıkacaktır. 

https://sivilsiyasethareketi.com/Makale-siyasal-siddet-3055.html 

Ödev 77. Rusça karşılıkları veriniz:  

tehdit: (1) bastırmak, ortadan kaldırmak, bertaraf etmek, genişletmek, 

içermek, önemsemek, yayınlamak, oluşturmak, yorumlamak, almak, öne 

çıkarmak, değerlendirmek, boşa çıkarmak, sunmak, konuşmak, ciddiyetle ele 

almak, dile getirmek, yaratmak, algılamak, tartışmak, canlandırmak, 

şiddetlendirmek, savurmak, azaltmak, itiraf etmek, artırmak, küçümsemek, 

sürdürmek, görmek, gerçekleştirmek, düşünmek, uydurmak, yok etmek, 

yapmak, abartmak, savuşturmak, yinelemek, önlemek;  

(2) tehdit ile karşı karşıya gelmek (olmak), tehdit altında kalmak, 

tehdidin pençesine düşmek, tehdidin üstesinden gelmek, tehdidin azalması 

(tırmanması), tehdide dikkat çekmek, tehdide karşı korunmak (kendisini 

korumak), tehdidi gündem haline getirmek, tehdidi etkisiz hale getirmek, 

tehdide maruz kalmak, tehdide cevap vermek, tehdidi mercek altına almak, 

tehdidi bir noktada birleştirmek, tehdidi aza indirmek, tehdidi canlı yayında 

yapmak, tehdidi gündeme getirmek.  

Ödev 78. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

Dışişlerinden McMaster’in  

‘Türkiye ve Katar radikal ideolojilerin yeni sponsorları’  

sözlerine tepki: Temelsiz ve kabul edilemez 

Dışişleri Bakanlığı, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon 

McMaster’in “Türkiye ve Katar’ın radikal ideolojilerin yeni sponsorları 

olduğu” yönündeki sözlerine “Hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez” 

diyerek tepki gösterdi.  

McMaster, Washington’da Policy Exchange adlı düşünce kuruluşunun 

düzenlediği bir bir toplantıda ABD çıkarlarına karşı üç küresel tehdit 

bulunduğunu ve bunların ikisinin Orta Doğu’da olduğunu söylemişti.  

Küresel tehditler arasında, “revizyonist güçler” Çin ve Rusya ile “terörü 

destekleyen, toplu katliama yönelik silahların peşinden giden” İran ve Kuzey 

Kore’yi sayan McMaster, üçüncü tehdidin de cihatçı radikal gruplar olduğunu 

belirtmişti.  

McMaster “Radikal İslamcı ideoloji açık bir şekilde tüm medeni 

insanlara yönelik büyük bir tehdit” demiş, Suudi Arabistan’ın yıllar önce bazı 

terör örgutlerini desteklediğine referans verse de, günümüz için ana 

destekçilerin Katar ve Türkiye olduğunu iddia etmişti.  

McMaster, “Destek şu anda çoğunlukla Katar’dan ve Türkiye’den 

geliyor” diye konuşmuştu.  
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‘Hayret verici, temelsiz, kabul edilemez’  

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “ABD Ulusal Güvenlik 

Danışmanı H.R. McMaster’in, bir düşünce kuruluşu tarafından Vaşington’da 

düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada ülkemizi ve hükümetimizi hedef 

alan ifadelerde bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.” denildi. 

Açıklamada “Ülkemizin terörizm ve radikalizmin her boyutuyla nasıl 

bir mücadele verdiğini en iyi bilmesi gereken bir makamda bulunan Ulusal 

Güvenlik Danışmanı McMaster’in gerçeklikle bağlantısı olmayan iddiaları 

hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir.” ifadeleri yer aldı.  

Dışişleri Bakanlığı ayrıca “Dost ve müttefik olarak görmeye devam 

ettiğimiz ABD’nin ülkemize aynı yaklaşımı sergilemesini ve her ne sıfat 

altında olursa olsun YPG gibi terör örgütlerine desteği bırakarak, geleneksel 

müttefiklik ilişkilerimiz ve uluslararası meşruiyete uygun şekilde ülkemizin 

kararlılıkla sürdürdüğü terörizm ve radikalizmle mücadelesine daha somut ve 

etkin destek vermesini beklemekteyiz.” çağrısı yaptı.  

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42339449 

Ödev 79. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Не показать себя эффективной; препятствовать открытию 

прибрежной дороги; Правительство национального единства; навязывать 

себя; злые языки; соглашение о постоянном прекращении огня; принять 

управление государством на себя; подтвердить неизменную 

приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии; 

радиоактивные материалы; выявление и устранение причин и условий; 

путём использования различных методов; сочувствующее лицо; 

эффективное манипулирование потребностями и слабостями молодых 

людей; транспортные средства, начинённые взрывчаткой; угрозы, 

исходящие из отдельных регионов; явление, масштабы и опасность 

которого возросли в последние годы; провести парад на подконтрольной 

территории; хаос, отбросивший страну далеко назад; шаги по дости-

жению устойчивой стабильности в стране; укрепление своего влияния; 

ливийские политические элиты; египетский сценарий; страны-гаранты; 

наркотические средства и психотропные вещества; противодействие 

терроризму; похищение; стратегическое и тактическое преимущество, 

выгода; извлекать ощутимую экономическую выгоду; осуществлять 

подрыв дистанционно; в преддверии заседания; как предложено 

Италией; согласиться на политическое решение и диалог; падение 

ливийской столицы от рук наемников; привлечь внимание 

международного сообщества; семьи своих погибших ополченцев; 

бывшие спонсоры отвернулись; объединение разрозненных институтов  

и сил безопасности страны. 
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Ödev 80. Eşanlamlı karşılıkları veriniz, Rusça karşılıklarını veriniz: 

Fikir birliği içinde olmak; operasyonel; karakter; terör eylemi; rastgele; 

ihtilalci gruplar; mazur görmek; direnç; odaklanmak; toplumsal sınıf; yoksulluk; 

vurgunculuk; yoksulluk belirtisi; eğitimsiz; gelirin eşit hale getirilmesi; 

benzeştirme; paraları tedavüle çıkarmak için. 

Ödev 81. Aşağıdaki kavramların açıkladığı ifadeyi söyleyiniz, Rusça 

karşılığını veriniz: 

- Kişinin içinde yaşadığı toplumun üyesi olma süreci;  

- üyesi olmadığı hâlde bir partinin, bir kuruluşun görüşlerini benimseyen 

veya bir görüşü, bir öğretiyi, bir akımı tutan kimse;  

- bir eylemcinin üzerinde taşıdığı patlayıcıları kullanarak kendisini 

öldürmesi ve çevresine zarar vermesi;  

- etnik veya ırksal grubu sistematik olarak avantajlı, diğer etnik ve ırksal 

grupları da sistematik olarak dezavantajlı kılan yapı;  

- yaptığı işle, söylediği sözle dikkatleri çekmek ve kitleleri harekete 

geçirmek;  

- İkinci Dünya Savaşı yıllarında Japonların kullandığı intihar uçağı;  

- misyon şefi veya misyonun diplomatik kadrosunun bir üyesi;  

- yasa kurallarına uymayan;  

- bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için 

bir kimseyi alıkoymak;  

- fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde 

bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve 

psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması;  

- patlama özelliği olan madde;  

- mevcut toplumsal ilişkilerin kökten değiştirilmesini öngören politik-

ideolojik akımlar. 

Ödev 82. Rusça karşılıkları veriniz: 

Etkinliğini göstermemek; Trablus’u kurtarmak için yapılan savaş; Libya 

başkentinin paralı askerleri ellerine geçirilmesi; Ulusal Birlik Hükümeti; 

ülkeyi kalıcı istikrara kavuşturma çabaları; şehit düşenlerin çocuklarının orta 

ve yüksek öğrenim ücretlerini ödemek; böyle davranışın sebebi çok basit; 

geçici hükümet; silah ambargosunu sürdürmek; askeri varlığın (desteğin) 

kapsamı; Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne mutlak bağımlılığını 

teyit etmek (yinelemek); uyuşturucu ve psikotrop maddeler; terörizmin 

finansmanı; faaliyetlerin ortaya çıkarılması, önlenmesi ve bastırılması; 

kandırma; stratejik ve taktik avantajlar; teveccüh; gençlerin ihtiyaç ve 

zaaflarının etkin bir şekilde manipüle edilmesi; üzerine bomba bağlamak; 

ABD öncülüğündeki terörizm ile mücadele uluslararası koalisyonu; IŞİD’in 

mutlak yenilgiye uğratılmasında koalisyonun uyumunun teyit edilmesi fırsatı; 

IŞİD ile bağlantılı örgütlerin tehdidi; general ses çıkardı (boyunu gösterdi); 
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“Onur” operasyonunun 7. yılı; uzun yıllar süren kaosa son vermek; uluslararası 

toplumun dikkatini çekmek; kendisini birine dayatmak; nüfuzunun 

pekiştirilmesi; yeni devletin meydana gelmesinin önüne geçmek (meydana 

gelmesini akamete uğratmak); BM’nin arabuluculuğu ile yapılan Cenevre 

göreşmeleri; Suheyrat Anlaşması (Схиратское соглашение); şiddetli ve kanlı 

çatışmaya dönüşmek; silah kaçakçılığı; radyoaktif maddeler; terörizmle 

mücadele; insanların toplu halde bulundukları yerler. 

Ödev 83. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

Новая стратегия нацбезопасности США отнесла РФ и Китай  

к ревизионистским силам 

Новая стратегия национальной безопасности США, детали которой 

американский президент намерен огласить позже, в понедельник, 

предусматривает в частности значительное наращивание военной силы  

и усиление альянсов для сдерживания военных угроз со стороны Ирана, 

Китая, России и Северной Кореи, пишет американское издание The Wall 

Street Journal. 

По данным газеты, «Китай и Россию эта стратегия описывает как 

ревизионистские силы, которые стремятся нарушить существующий 

мировой порядок — в недавние годы Россия осуществила военные 

интервенции в отношении соседних стран Украины и Грузии, а Китай 

заявил о претензиях в Южно-Китайском море». 

В документе отмечается, что Россия и Китай «стремятся сделать 

экономику менее свободной и менее честной, нарастить военную мощь, 

контролировать информацию и данные для того, чтобы подавлять  

их общества и распространять их влияние». 

«Это соперничество требует от США пересмотра политики 

последних двух десятилетий — политики, предполагающей тот факт, что 

контакты с противниками и их включение в международные структуры 

и мировую торговлю превратит их в неопасных игроков и партнеров, 

которым можно доверять», — говорится в документе. 

«Иран и Северная Корея названы в стратегии странами-изгоями. 

Для противостояния северокорейским военным программам, согласно 

стратегии, США должны улучшать и развивать ПРО, а также исследовать 

пути нейтрализации угроз до осуществления пусков ракет. США также 

должны усиливать ядерное сдерживание через обновление ядерной 

триады», — пишет The Wall Street Journal. 

«Мы должны довести до сознания противников, что мы сможем 

победить и победим их, а не только покараем в случае, если они нападут 

на США», — приводит газета выдержки из документа. 
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Кроме того, продолжает издание, в стратегии содержится 

предупреждение относительно того, что США противостоят эпохе 

возросшего политического, экономического и военного соперничества. 

Документ обосновывает необходимость фундаментального пересмотра 

политики национальной безопасности для того, чтобы сохранить 

преимущества США. 

«Сила США должна оставаться неизменной и самодостаточной, 

США должны инициировать соревновательную дипломатию, 

сфокусированную на защите американских интересов. Мы не намерены 

распространять наши ценности на других», — отмечается в стратегии. 

https://www.interfax.ru/world/592292 

Ödev 84. Türkçeye çeviriniz, konuyu inceleyip yorumlayınız: 

Российский ревизионизм или «восстановление 

справедливости»? 

После того, как Россия активизировала свою внешнюю политику 

на всех фронтах — от Украины до Арктики, Запад начал обвинять  

ее в ревизионизме, то есть в попытке пересмотреть или подорвать старый 

миропорядок, основанный на либеральной модели США.  

В новом противостоянии между Москвой и Вашингтоном 

определенную роль играет создание понятий и формулировок, которые 

передают мышление конфликтующих сторон. В этом смысле Россия  

и США говорят на абсолютно разных языках и живут в разных 

вселенных: то, что Запад называет ревизионизмом и агрессией, Россия 

считает восстановлением справедливости и защитой национальных 

интересов в жестоком мире геополитики. Россия исходит из позиции 

неореализма, для которого ревизионизм будет считаться скорее нормой, 

чем отклонением. Ревизионизм в российском понимании — это защита 

национальных интересов, а не стремление усилить конфронтацию  

с США. Вместе с тем Запад в большей степени опирается на идеализм 

или критическую теорию, для которой ревизионизм порочен по своей 

природе, и что бы Россия ни сделала, ее действия будут вызывать страх, 

критику и осуждение у американской стороны.  

В данной ситуации Москве, как, впрочем, и Вашингтону, следует 

развивать эмпатию — умение ставить себя на место оппонента. Если 

стороны этому научатся, то любые взаимные обвинения не будут так 

сильно резонировать, и страны смогут реагировать на действия друг 

друга спокойнее. Этот навык позволит избежать эмоций в диалоге, что 

сегодня немаловажно.  

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiyskiy-

revizionizm-ili-vosstanovlenie-spravedlivosti/ 
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Açıklama 2 

2.1. Лексическая единица “mahiyet” в значении «характер, 

качество» активно используется в речевых произведениях общественно-

политического дискурса наряду с синонимичной единицей “nitelik”, 

образуя актуальные варианты лексической сочетаемости, например, 

такие, как “mahiyet itibariyle” (с точки зрения характера), “mahiyette 

olmak”, “mahiyete sahip olmak”, “mahiyeti taşımak” (носить характер):  

Ödev 85. Türkçe tamamlayınız, tercüme ediniz: 

1. Türkiye Cumhurbaşkanı, “Suyumuzu korumakla, vatanımızı 

korumak arasında (по сути) hiçbir fark yoktur. Bunun için üzerimize düşen 

görevler vardır. Tarımsal sulama sistemlerini yenilememiz ve geliştirmemiz 

gerekiyor” şeklinde konuştu. 

2. Türkiye Cumhurbaşkanı, “Zira Türkiye son yıllarda gerek ekonomi, 

gerek iç ve dış siyaset alanında gerçekleştirdiği atılımlarla bölgesini aşan 

derecede önemli bir güce ve potansiyele kavuşmuş olup, bazılarınca sessiz 

devrim olarak adlandırılan (характер этого позитивного 

преобразования) ve sunduğu fırsatları tam olarak anlayabilmek, neticede 

Türkiye’nin büyük umutlar vaat eden bu yolculuğuna katılmak için daha iyi 

bir zaman düşünemiyorum” dedi.  

3. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açılan davanın 

dilekçesinde, Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin dünkü TBMM grup toplantısında 

yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik (в порядке, 

попирающем его личные права), şahsiyet haklarına saldırı kastıyla 

fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü. 

4. Erdoğan’ın liderliği çok uzun süre konuşulacak bir örnekliği temsil 

ediyor. Bu örneklik, kendisinden sonra hem içeride hem dışarıda siyasetçilere 

(носит характер, который будет составлять наследие). 

5. Anayasal hükümlerin anlaşılmasını sağlayacak (некоторые 

правила, которые носят дополняющий характер) de bilinmesi gerekir. 

6. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararında, “katil, hırsız Erdoğan” 

şeklinde grupla birlikte slogan attığı anlaşılan sanığın eyleminin, eleştiri 

sınırlarını aşarak açıkça (носить характер посягательства на честь  

и уважение президента республики) dikkat çekildi. 

7. Türkiye Cumhurbaşkanı, “Suriye’den ülkemize yönelik (некоторые 

территории, которые можно охарактеризовать как плацдарм  

для террористических атак) konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. 

Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da 

kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız” şeklinde konuştu.  

8. Saadet Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı ile bugün yapacağı 

görüşmeye ilişkin “Şu anda konuşmanın, görüşmenin (в каком формате 

будут проходить) kestirmek mümkün değil. Bazı endişelerimizi gündeme 
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getireceğiz” dedi. 

9. Av. Özgür Urfa “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarında her bir 

sözün ve eylemin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerken 

(слова, сказанные в политических целях и носящие характер 

критики) hakaret kabul edilemeyeceğini belirtti. 

10. Cumhurbaşkanı’nın “Yemin edilmediği sürece devamsızlık söz 

konusu” konuşması yemin etmeyen vekillere (носит характер 

предостережения) ve böylece Meclis İçtüzüğüne gönderme yapılıyor. 

11. Geçen ay Ankara medyasında Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Şuşa 

şehrini ziyareti ile ilgili haberlere bakıldığında, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın 

muhalefet partilerine karşı seçim kampanyasını şimdiden yürütmeye başladığı 

görülmekle beraber aslında Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Şuşa ziyareti, 

Türkiyeli bir üst düzey yetkilinin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne (носит  

в большей степени пропагандистский характер, нежели характер 

официального визита). 

Ödev 86. Türkçe söyleyiniz: 

1. Президент Турции встретится в Сочи в узком формате  

с российским лидером. Отмечается, что встреча имеет такой характер, 

что может изменить региональную расстановку сил, и, в первую очередь, 

на Ближнем Востоке.  

2. Если дискуссия о проведении досрочных выборов представляет 

собой усилия оппозиции по удержанию в руках повестки дня, 

направленной против власти, то дискуссия по определению кандидата  

на выборах уже носит характер конкуренции внутри оппозиции. 

3. Президент Турции обратил внимание на то, что бóльшая часть 

трудностей, с которыми сталкиваются ремесленники особенно в сфере 

бюрократии, носят такой характер, что они могут быть разрешены путём 

проведения незначительных преобразований. 

4. Президент Турции заявил о том, что налогообложение на долю 

прибыли, а также порядок декларирования данного дохода приобретают 

характер, при котором они, с точки зрения инвесторов, играют 

сдерживающую роль. 

5. Наш господин президент после выборов не совершил поездку  

в Западную Европу, однако, в ближайшем будущем он совершит визит, 

который будет носить характер выражения признательности 

проживающим там нашим гражданам.  

6. На пресс-конференции, которая будет проходить в формате 

обращения к нации, и которую мы намерены провести по окончании 

заседания, мы в подробностях расскажем о том, как это заболевание 

распространяется в мире и у нас в стране.  
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7. Как видно, даже если мы расскажем в формате короче краткого, 

всё равно невозможно перечислить всё то полезное, что мы сделали  

для провинции Хатай.  

8. Я верю, что наш частный сектор обладает всеми качествами, 

которые позволят извлечь пользу из этого кризиса (обернуть этот кризис 

в пользу).  

Ödev 87. Rusça karşılıkları veriniz: 
Zorla alıkoyma; rasyonalite; aile fertleri; intihar saldırısı; uzaktan 

kumanda ile patlatmak; ses getirmek; bazı bölgelerden gelen tehditler; Afrika 
kıtasının farklı bölgelerinde; Suriye Arap Cumhuriyeti’ni ölüm kalım meselesi 
ile karşı karşıya getirmek; kontrolü altındaki topraklarda resmi geçit 
düzenlemek; Libya’daki barış sürecinin gelimesini engelleyecek askeri suçlar; 
açığa vurmak; yabancı birliklerin (güçlerin) ve paralı askerlerin ülkeden 
çekilmesi; kendilerini istihdam etmek; eski sponsorlar sırtını çevirdiler; kalıcı 
ateşkes anlaşması; Mısır senaryosu; durum karmaşık kalıyor (karmaşıklığını 
koruyor); kaçınılmazlık ilkesi; öncül; bilişim ve iletişim sistemleri; kritik 
altyapılar; çocuk ve genç devşirmek; bünyesine katmak; sosyal çevre; kayda 
değer ekonomik avantajlar elde etmek; çekim alanı; bomba yüklü araçlar; 
güvenliğin pekiştirilmesi ve terörle mücadele konusundaki güncel gündem; 
farklı konularda ihtisaslaşan çalışma gruplarında iş birliğini pekiştirmek; 
Akdeniz bölgesinin güvenliği için ciddi risleri teşkil etmek; bu karar 
istediğimiz gibi uygulanmazsa; Cezayir ile sınırın kapatılması ilanı; Başkanlık 
Konseyi; Libya barış görüşmelerinin (müzakerelerinin) yeni turu; şehit düşen 
milis askerlerin aileleri; zehirli diller; Libyalı siyasi elitler; sempatizan; otorite 
şahıs; siyasi amaç taşıyan örgütler; kamikaze. 

Ödev 88. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Имидж Турции; российский и зарубежный опыт антитер-

рористической деятельности; среда, обеспечивающая террористические 
организации людскими ресурсами; чтобы пустить деньги в легальный 
оборот; устанавливать контакты; разделять одинаковые базовые 
приоритеты; в рамках различных механизмов; устойчивый мир; 
создавать риск; цель вступления в ЕС; устранение дискриминации; 
ликвидация его последствий; организованная преступность; 
непривычным образом; доставка гуманитарной помощи; быть открытым 
для диалога; равный суверенитет; трансатлантическая политика ЕС;  
тот факт, что сотрудничество никогда не даёт сбой; дискриминация на 
расовой, языковой и религиозной основе; предубеждение; реагировать  
на совершенные преступления; социально-экономические условия 
жизни; отмывание «грязных» денег; возмож-ность упрочить связи между 
двумя странами; преодолевать разногласия; экспансионистские 
устремления; экстремистски настроенные армяне; рассматривать 
проблему на реалистичной основе и путём конструк-тивного диалога; 
стать глобальным игроком. 
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2.2. “Erozyon”: метафорические лексические единицы из числа 

западных заимствований, большую часть из которых составляют так 

называемые лексические модизмы — профессиональная сленговая 

лексика, отличающаяся частотностью использования в определённый 

временной отрезок. Особенностью модизмов является закономерность 

их функционирования в лексической системе дискурса — они  

со временем либо входят в лексическое ядро дискурса, либо полностью 

покидают его. Лексическая единица “erozyon” имеет значение «эрозия», 

однако в метафорическо-переносном употреблении в общественно-

политическом дискурсе означает “değer veya saygınlık kaybetme” 

(обесценивание, девальвация, утрата уважения). 

Ödev 89. Rusça söyleyiniz, “erozyon” sözcüğünün geçerli Rusça 

karşılıklarını arayıp bulunuz: 

1. Tüketim odaklı yaşamak tabiatın kaynaklarını kuruttuğu gibi 

yaşadığımız manevi erozyonun da sebebidir. İçimizdeki boşluğu eşya ile 

doldurmaya çalışmanın, bizi kendi maneviyatımızdan uzaklaştıran yan etkileri 

var. Zaten insan, sürekli beslenmesi gereken egodan ibaret bir varlık değil.  

2. Reuters haber ajansı, ekonomik olumsuzlukların Türkiye’nin en 

başarılı modern dönem siyasetçisi Erdoğan’a verilen desteği erozyona 

uğratabileceğini ve yakınlarda yapılması planlanan seçimlerin Erdoğan’ın 

yirmi yıldır süren iktidarının en zor sınavı olacağını kaydetti. 

3. NATO müttefikleri arasındaki on yıllardır devam eden ortaklık; 

Suriye politikası konusundaki anlaşmazlıklar, Ankara’nın Moskova ile daha 

yakın bağları, Doğu Akdeniz’deki durum, ABD’nin devlete ait bir Türk 

bankasına yönelik suçlamaları ve Türkiye’deki hak ve özgürlüklerdeki 

erozyon nedeniyle son 5 yılda eşi benzeri görülmemiş bir kargaşa yaşadı. 

4. Feyzioğlu vakası, Erdoğan’ın kendi siyasetine dahil ettiği herkeste 

itibar erozyonu yarattığını gösterdi. 

Mehmet Efe Caman’nın “Reis’in Rejimi: Erdoğan dönemi 

Türkiye’sinde demokrasi erozyonu, otoriterleşme ve hibrit politik sistem 

üzerine notlar” adlı kitabı hakkında bir düşünceniz var mı? 

5. TL’de Türkiye Cumhurbaşkanı’nın açıklamasıyla başlayan erozyon 

sürüyor: Türk Lirası, TC Cumhurbaşkanı’nın faiz indirimi açıklamasını 

kaldıramadı. Sterlin yeninden 12 TL sınırını aşarken, dolar ve Euro da çıkıyor. 

6. Sayın Cumhurbaşkanı’na sunulan metinde en önemli hayati sorun, 

demografik erozyonu sebebinden, İstanbul’da yaşayan Rum Toplumunun 

gelecekte var olması ile ilgilidir. Bu demografik sorunun ana sebebi tüm 20’nci 

asır boyunca, milliyetçilikten kaynaklanan devlet politikalarıdır. 

7. Yolsuzluklara bulaşan aktörler kamu kaynaklarından çaldılar ve 

böylece demokratik yönetimin daha iyi bir gelecek tesis edeceğine olan güveni 

de erozyona uğrattılar. 
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8. Liz Cookman imzalı yazıda, “Türkiye için 2021 yılı, TL’nin hızlı 

değer kaybetmesi, yükselen enflasyon ve yıkıcı iklim değişikliği olaylarının 

damgasını vurduğu bir yıl oldu. Korkunç yıl, anketlerde oranları düşen Türkiye 

Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ın yönetimine olan güvenin sürekli erozyona 

uğramasına neden oldu.” ifadeleri yer aldı. 

Ödev 90. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

Блинкен заверил, что США не будут насаждать демократию 

за рубежом силой 

Госсекретарь пояснил, что в прошлом такая тактика не сработала, 

она принесла «дурную славу продвижению демократии и привела  

к потере доверия американского народа». 

Новая администрация США не будет заниматься насаждением 

демократии за рубежом путём военных интервенций и смены 

авторитарных режимов. С таким заверением выступил в среду 

госсекретарь США Энтони Блинкен. 

Он произнес в Госдепартаменте программную речь, в которой 

очертил «стратегические приоритеты» внешней политики нынешнего 

правительства во главе с президентом Джо Байденом, представляющим 

Демократическую партию. 

«Мы не будем продвигать демократию посредством 

дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения 

авторитарных режимов силой. Мы пробовали эту тактику в прошлом. 

Какими бы благими намерениями она ни сопровождалась, это  

не сработало. Это принесло дурную славу продвижению демократии  

и привело к потере доверия американского народа. Мы будем поступать 

иначе», — сказал Блинкен. 

При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет «поддерживать 

демократию во всем мире». «Но как? Мы будем использовать силу 

собственного примера. Мы будем подталкивать других к проведению 

ключевых реформ, отмене плохих законов, борьбе с коррупцией, 

прекращению несправедливой практики действий. Мы будем 

стимулировать демократическое поведение», — заявил Блинкен. 

Обновление демократии 

Глава внешнеполитического ведомства также провозгласил, что 

американская администрация планирует «обновить демократию», 

поскольку над нею, по мнению Вашингтона, «нависла угроза». Ссылаясь 

на выводы американских неправительственных экспертов, он выразил 

мнение, что во всем мире находятся «на подъеме авторитаризм  

и национализм, правительства становятся менее транспарентными», 

теряют доверие народа, а итоги выборов все чаще провоцируют насилие. 
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«Тем не менее эрозия демократии происходит не только в других 

местах. Она также происходит здесь, в Соединённых Штатах», — 

признал Блинкен. В связи с этим он выразил тревогу по поводу роста 

объёмов дезинформации, подающейся американскому обществу, 

«структурного расизма и неравенства» в стране, вторжения в Конгресс 

США 6 января. Госсекретарь не стал отрицать, что поляризация 

американского общества усиливается, а институты, призванные 

сглаживать противоречия, подвергаются испытаниям. 

Укрепление американской демократии «является императивом 

внешней политики» Байдена, сказал Блинкен. В противном случае, 

заявил он, администрация оказывает услугу «противникам  

и конкурентам вроде России и Китая», которые, по его словам, якобы 

ищут любую возможность, чтобы посеять сомнения в силе демократии 

США. «Мы не должны облегчать им работу», — заявил госсекретарь. 

На его взгляд, американцы совершенно открыто говорят о своих 

внутриполитических проблемах, не игнорируют провалы и недостатки 

своей системы, не пытаются «заметать их под ковер». «Это серьёзным 

образом отличает США от других стран», считает дипломат. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10828285 

Ödev 91. Eşanlamlı karşılıkları veriniz, Rusça karşılıklarını veriniz: 

Klişe; iltica; vahim; başka bir ifadeyle; bilinçaltı; empoze etmek; 

manipüle etmek; kendisini Libya barış sürecinden dışlamak; ülkenin dağınık 

halde bulunan devlet kurumları; karmaşık kalmak; güzide; atığın geri 

kazanımı; çoğulcu; hakkaniyet; atılım; kişilik; kişilik haklarına saldırı; hibrit 

rejim; kanun dışı eylem. 

Ödev 92. Rusça karşılıkları veriniz: 

Aşı tedariği; eleştiriler yöneltmek; istihdam; uygunluk veya aykırılığın 

ölçütü; sosyal alanla sınırlı kalmak; hakkaniyet; menfur cinayet; ipin ucunu 

kaçırmak; teknoloji bilgisinin transferi; Tabip Odası; aydınlatma yükümlü-

lüğü; kasıt ve ağır ihmal halleri; hayal kırıklığı; radikal ideolojilerin yeni 

sponsorları; toplu katliam; ülkemizi hedef alan ifadeler; somut ve etkin destek; 

cezalandırmak; yarışma diplomasisi; sessiz devrim olarak adlandırmak; 

şahsiyet haklarına saldırı kastıyla; eleştiri sınırlarını aşmak; ikaz; Cuma namazı 

sonrası; Z Kuşağı; insan hakları ihlali; toplumun çeşitli kesimleri; enflasyonun 

aşağı çekilmesi; eksen tartışmaları; sanatsal etkinliklere erişememek; bulgu; 

kan ürünleri; hüviyet; şaşırtıcı olmak; vekâletsiz iş görmek; İslam dünyasındaki 

geleneksel yapı; yetersizlik duygusu; geleneksel din; diplomasi dili. 

Ödev 93. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Масштабы военного участия; незаконный оборот оружия; 

химические реагенты; критически важные объекты инфраструктуры  

и жизнеобеспечения; вовлекать в свои ряды; члены семьи; социализация; 
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камикадзе; возможность подтвердить сплоченность Коалиции  

в обеспечении долгосрочного поражения ИГИЛ; создавать серьезные 

риски для безопасности Средиземноморского региона; седьмая 

годовщина операции «Достоинство»; Президентский совет; вывод 

иностранных сил и наемников из страны; предотвращение попыток 

исключить его из процесса ливийского урегулирования; переходное 

правительство; Схиратское соглашение; очередная международная 

встреча по Сирии в астанинском формате; прекурсор; органы местного 

самоуправления; насильное удержание; ускользнуть от применения мер 

безопасности; авторитетное лицо; привязывать к себе бомбу; актуальная 

повестка дня в сфере укрепления безопасности и борьбы с терроризмом; 

в различных регионах Африки; если это решение не сработает так, как 

мы хотим; военные преступления в целях помешать любому прогрессу  

в деле урегулирования ливийского конфликта; в свете растущей критики 

в его адрес как внутри страны, так и за ее пределами; оплатить среднее  

и высшее образование детей погибших; срывать рождение нового 

государства; шаги по восстановлению Ливии; ситуация остается 

запутанной; боеприпасы; финансирование терроризма; места массового 

пребывания людей. 

Ödev 94. Özetleyerek Türkçe anlatınız: 

ABD’nin yapısal sorunu ırkçılık ve sosyoekonomik adaletsizlik 

ABD’nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de polisin siyahi George 

Floyd’u öldürmesinin ardından, başta ABD olmak üzere birçok ülkede ırkçılık 

karşıtı protestolar başladı.  

Merkezinin, ABD’de siyahların özgürlük mücadelesinde sembol isim 

Martin Luther King’in, 1963’te “İş ve Özgürlük için Washington’a Yürüyüş” 

gösterileri sırasında meşhur “Bir hayalim var” konuşmasını yaptığı Lincoln 

Anıt Mezarı olması da gösterilere ayrıca anlam kattı. 

“Siyah Hayatlar Önemlidir” (Black Lives Matter) protestolarını diğer 

gösterilerden ayıran önemli bir nokta ise sadece siyahların ve diğer azınlıkların 

değil, beyazların da gösterilere katılması oldu. 

ABD’nin çeşitli şehirlerinde polis şiddetini sembolize eden diz çökme 

eylemleri ile “Nefes alamıyorum” (I Can’t Breathe), “Siyah Hayatlar 

Önemlidir” (Black Lives Matter) ve “Adalet Yok, Barış Yok” (No Justice, No 

Peace) sloganları, toplumsal ayrışmanın beklenenin çok ötesinde noktalara 

taşındığını gösterdi. 

Ülkede son yıllarda, siyahiler, Asyalılar, Araplar ve Latin Amerikalılara 

yönelik ayrımcı politikalar, “Amerikan rüyası” söylemine de ciddi darbe 

indirdi. 

Son gösterilerde bazı eyaletlerde polisin kullandığı orantısız güç, sokağa 

çıkma yasakları, Ulusal Muhafızların seferber edilmesi ile ordunun devreye 



 
 

140 
 

alınması çağrıları, Washington’da eylemcileri korkutmak üzere bölgeye askeri 

helikopter indirilmesi gibi gelişmeler, dünya nezdinde zayıflamış olan 

ABD’nin “özgürlükler ülkesi” algısını sona erdirmek üzere.  

Gösteriler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump’ın elinde İncil 

ile Beyaz Saray yakınında bir kilisenin önünde poz vermesi, Trump’ın 

göstericileri kışkırttığı ve şiddeti meşrulaştırdığı yorumlarına neden oldu.  

“Ayrımcılık çok derin temelleri olan bir meseledir” 

İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm 

Başkanı Doç. Dr. Talha Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD’de 

başlayan ve hızla dünyaya yayılan “hak ve eşitlik” protestolarının daha önceki 

ABD ölçeğinde kalan benzer gösterilerden farklı olduğunu, Avrupa’ya kadar 

yayılan gösterilerin, yapısal ırkçılığın hem ABD’de hem de dünyada daha 

geniş bir sosyoekonomik düzlemde yaşandığına işaret ettiğini söyledi. 
Irkçılık ve sosyoekonomik ayrımcılığın Kovid-19’un tüm dünyada öne 

çıkarttığı sıkıntılarla birleşmesiyle eşitlik taleplerinin öncekilerden daha güçlü 
bir şekilde gündeme geldiğini vurgulayan Doç. Dr. Köse, “Ayrımcılık çok 
derin temelleri olan bir meseledir. Toplumsal olarak, hukuksal olarak 
Avrupa’da ve Amerika’da tarihsel kökenleri var. ABD’deki kölelik temelli 
ırkçılık sorununu Avrupa’daki sosyoekonomik ayrımcılık ve ırkçılıktan ayırt 
etmek gerekiyor. Yani Amerika’da çok daha derin kökenleri, yapısal kökenleri 
olan bir meseleden bahsediyoruz.” diye konuştu. 

Doç. Dr. Köse, ABD’nin kölelik sebebiyle bir iç savaş bile yaşadığını 
hatırlatarak, şunları kaydetti: 

“ABD ile ilgili şunu görmek gerekiyor: 2008 ekonomik krizi ile orada 
orta sınıfı çökerten, güçsüzleştiren, buna karşın şirketler ve bankaları daha çok 
ön plana çıkaran bir istihdam şekli ortaya çıktı. Kriz belki ekonomik olarak 
makro düzeyde yönetildi ama krizin ekonomik boyutu haricindeki boyutu 
yönetilemedi, siyasi ve toplumsal açıdan gerilimler arttı. Tüm toplumsal 
kesimler farklı şekillerde birbirlerini suçladılar. Yani hem beyazlar hem 
siyahiler hem göçmenler bundan olumsuz etkilendi. Dolayısıyla krizin 
neticesinde daha fakir hale geldiler. Sistemi, yapıyı eleştirmek yerine 
birbirlerini eleştirdiler. Bunun neticesinde toplumsal ve siyasi kutuplaşma 
başladı. 2008 krizinden sonra göçmenler, gençler ve eğitim düzeyi düşük 
beyazlar arasında yoksulluğun yükseldiğini görüyoruz. Tabii George Floyd’un 
öldürülmesinden önce siyahilere karşı şiddet olaylarından dolayı eski ABD 
Başkanı Barack Obama döneminde de çok ciddi protesto hareketleri olmuştu. 
2012, 2014 ve 2015’te Baltimore, Missouri’de çeşitli ayaklanmalar olmuştu.” 

“Trump toplumsal kutuplaşmayı derinleştirdi” 

Doç. Dr. Köse, iktidarda beyazların üstünlüğünü savunan Trump gibi 

bir lider ve onu destekleyen toplumsal bir kesimin olmasının, ırkçı karşıtı 

eylemlerin boyutunu büyüttüğünü savundu. 

2008 krizi ve koronavirüsle yoksullaşan beyaz kitlenin bir kısmının 

Trump’ı suçladığını, bir başka kitlenin de yaşananlardan siyahileri ve 
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göçmenleri sorumlu tuttuğunu aktaran Doç. Dr. Köse, “Birbirini suçlayan iki 

kitle var. Amerikan tarihi ve siyaseti üzerinde çalışanlar, ülkede 1960’lardan 

bu yana bu kadar kutuplaşma olmadığını söylüyorlar. Koronavirüs gibi bir 

belirsizlik dönemine denk gelince gerilim ve kutuplaşma dönemini yönetmek 

biraz daha zor hale geldi. O açıdan yakın dönemde olayların biraz daha 

gerileceğini söylemek mümkün.” ifadelerini kullandı. 

Doç. Dr. Köse, ırkçılığın sadece Trump döneminde ortaya çıkmadığını, 

bunun, kökleri derinde yatan ve geçmişe uzanan bir sorun olduğunu, Obama 

döneminde de ırkçılık karşıtı gösteriler yaşandığını vurgulayarak şöyle 

konuştu:  

“Obama’nın sağlık alanında yapmaya çalıştığı reformalar siyahilerin 

menfaatine olan reformlardı. Obama döneminde siyahileri önceleyen 

politikalar, beyazları rahatsız etti, provoke etti. Trump’la beraber beyaz 

üstünlüğünü savunan kitleler mobilize oldular. Daha cesur davrandılar. Bu 

durum da ırkçılık karşıtlarını rahatsız etti. İş sokak gösterilerine kadar vardı. 

Ama ülkedeki eşitlik konusunda yaşanan yapısal sorunları çözmek için henüz 

bir adım atılmış değil. Bu konu sadece polis şiddeti ile açıklanamaz. 

Toplumun, devletin ve hayatın bütün alanlarına yayılmış bir sorundur bu.  

ABD gelir adaletsizliğine henüz bir çözüm bulabilmiş değil. Mesela 

ABD’deki siyahiler nüfusun yüzde 12-13’ünü oluşturmasına rağmen 

koronavirüsten ölenlerin yüzde 40’ının siyahilerden olduğu söyleniyor. 

Koronavirüsten en çok etkilenenlerin sosyoekonomik anlamda geri kalmış 

kesimler olduğu göz önüne alındığında siyahilerin ABD’deki konumları daha 

net anlaşılıyor. Gösterilerde siyahilerin yanında yer alan beyazların profiline 

baktığımız zaman onların da sosyoekonomik olarak düşük seviyede olduğunu 

görüyoruz. Bu kaostan çıkış sağlanması için daha adil ve paylaşımcı bir gelir 

dağılımı, daha kapsayıcı bir sağlık sistemi oluşturulması gerekiyor. Aksi 

takdirde bugün polis şiddeti ile patlak veren kriz yarın başka alanlarda da 

kendini gösterebilir.” 

“Gösterilerin tüm dünyaya yayılma ihtimali var” 

Doç. Dr. Köse, ABD’de son 4-5 yıldır yaşanan bu sürecin yapısal 

sorunlardan kaynaklandığını ve yüzeysel müdahalelerle bunun üstesinden 

gelinemeyeceğini belirterek, bu nedenle siyasi, ekonomik aktörler ile 

toplumsal kesimlerin masaya oturup refahı yükseltecek, siyasi istikrar üretecek 

yeni bir mekanizma üzerinde çalışmaları gerektiğini vurguladı. 

ABD ve Avrupa’daki protestoların böyle bir uzlaşma masası 

kurulmasını zorunlu kılacağını iddia eden Doç. Dr. Köse, “Toplumsal bir 

uzlaşı sağlanabilmesi için farklı ülkelerdeki aktörlerin de bir araya gelmeleri 

gerekiyor. Firmaların bile bir araya gelmesi gerekiyor. Bir firma, ucuz iş gücü, 

düşük sosyal hak zemini bulduğu bir ülkeye gidip üretim yapabiliyor. Ama her 

ülkede benzer işçi hakları bulunsa işçiler bu kadar istismar edilmeyecektir. 
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Fakat ben dünyanın henüz bu aşamada olduğu kanaatinde değilim. Toplumsal 

liderlik yapacak birisi lazım. Bu gösterilerin koronavirüs sonrası tüm dünyaya 

yayılma ihtimali olduğunu da düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu. 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abdnin-yapisal-sorunu-irkcilik-ve-

sosyoekonomik-adaletsizlik/1881267 

Ödev 95. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız: 

1. Mayıs 2020’de başta ABD olmak üzere birçok ülkede başlayan 

ırkçılık karşıtı protestoların sebebi neydi? 

2. ABD’de siyahların özgürlük mücadelesinde sembol isim kimdir?  

3. “Bir hayalim var” konuşması nedir? 

4. “Siyah Hayatlar Önemlidir” protestolarının özelliği ne oldu? 

5. Diz çökme eylemleri neyi sembolize eder? 

6. Diz çökme eylemleri ile “Nefes alamıyorum” (I Can’t Breathe), 

“Siyah Hayatlar Önemlidir” (Black Lives Matter) ve “Adalet Yok, Barış Yok” 

(No Justice, No Peace) sloganları, neyi gösterdi?  

7. “Amerikan rüyası” söylemine ciddi darbe indiren nedir? 

8. Ne gibi gelişmeler ABD’nin “özgürlükler ülkesi” algısını sona 

erdirmek üzere olmaktadır? 

9. ABD Başkanı’nın ne gibi davranışı, kendisinin göstericileri kışkırttığı 

ve şiddeti meşrulaştırdığı yorumlarına neden oldu?  

10. Ayrımcılığın toplumsal olarak, hukuksal olarak Avrupa’da ve 

Amerika’da tarihsel kökenleri olmakla beraber, niçin ABD’deki ırkçılığı 

Avrupa’daki ırkçılıktan ayırt etmek gerekiyor? 
11. 2008 ekonomik krizi ile ABD’de ne tür istihdam şekli ortaya çıktı? 
12. Sadece ekonomik olarak makro düzeyde yönetilen kriz hangi 

olumsuz sonuçlara yol açtı? 
13. Niçin ‘yakın dönemde olayların biraz daha gerileceğini’ söylemek 

mümkün? 
14. Obama ve Tramp dönemlerinde ırkçılık konusunda hangi politikalar 

yürütüldü? 

15. ABD’de gelir adaletsizliği sorununa bir çözüm getirilebildi mi? 
16. Ekonomik aktörler ile toplumsal kesimlerin hangi mekanizma 

üzerinde çalışmaları gerek? 

Ödev 96. Aşağıdaki savları gerekçeli olarak değerlendiriniz:  
1. ABD’de toplumsal ayrışma beklenenin çok ötesinde noktalara 

taşınmış durumda. 
2. Siyahiler, Asyalılar, Araplar ve Latin Amerikalılara yönelik ayrımcı 

politikalar, “Amerikan rüyası” söylemine de ciddi darbe indirdi. 
3. ABD dünya nezdinde zayıflamış durumda olmaktadır. 
4. Gösteriler devam ederken elinde İncil ile Beyaz Saray yakınında bir 

kilisenin önünde poz veren ABD Başkanı Donald Trump, göstericileri kışkırttı 
ve şiddeti meşrulaştırdı. 
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5. Ayrımcılığın toplumsal olarak, hukuksal olarak Avrupa’da ve 

Amerika’da tarihsel kökenleri var.  

6. Amerikan tarihi ve siyaseti üzerinde çalışanlar, ülkede 1960’lardan 

bu yana bu kadar kutuplaşma olmadığını söylüyorlar. 

7. Bu kaostan çıkış sağlanması için daha adil ve paylaşımcı bir gelir 

dağılımı, daha kapsayıcı bir sağlık sistemi oluşturulması gerekiyor. 

8. Dünyada toplumsal liderlik yapacak birisi lazım. 

Ödev 97. Rusça karşılıkları veriniz: 

Muhalefeti korkutmak; işkence; dünya çapında kabul görülmüş; paravan 

örgüt; Boğazlar rejimi; atık oluşum sebepleri; -e sessiz kalmamak; 

Cumhurbaşkanı’nın kararları doğrultusunda hareket etmek; Silahlı 

Kuvvetlerin ihtiyaç ve talepleri; kamuoyuna açıklamak; diğer bazı eylemler; 

rehin alma olayı; patlayıcıların tespit edilmesi; tehdit bastırmak; tali anlaşma; 

çeşitlilik göstermek; korku yaymak; demokratik normlar; kölelik; 

teknolojilerin üssü haline getirmek; sıfır atık; açlık ve kuraklık; olası Afgan 

göçü; askerlerin kontrolünde devam etmek; İnsan Hakları Eylem Planı; hedefe 

ulaşmak; suçların önlenmesi ve cezalandırılması; yasadışı şiddet eylemleri; 

halkına karşı güç kullanımı; devlet adına gerçekleştirmek; çeteler; önemli 

siyasal figürler; askeri cunta; ilkeleri çiğnemek; yeniden yapılanan; üniversite 

derecelendirme kuruluşu; atık yönetim felsefesi; planları bertaraf etmek; insan 

hakları standartlarını yükseltmek; Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; 

sokağa çıkma kısıtlamaları; sivil havacılığın güvenliği; fiziksel koruma; iç 

politika aracı; devletin onayıyla; siyasal şiddet; hükümetin üstünlüğünü 

pekiştirmek; ortadan kaybolmalar; Uluslararası İnsan Hakları Hukuku; amaç 

gütmek; KDV indirimleri; atığın geri kazanımı (geri dönüşümü); sınırlandırma 

ve yasaklama şartları; faiz indirmek; Boğazlar rejiminin korunması; salgınla 

mücadele alanında. 

Ödev 98. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Вызывать страх, критику и осуждение у американской стороны; 

сельскохозяйственная ирригационная оросительная система; нанести 

крайне тяжёлые оскорбления; оскорбление президента страны; заседание 

кабинета министров; относиться к кому-л. с большей прохладцей; 

снижение процентных ставок; справедливость, правота; подтверждение, 

находка, симптом; наблюдаться; горячий спор; современный образ 

жизни; новые спонсоры радикальных идеологий; цивилизованные люди; 

страна-изгой; самодостаточный; миропорядок, основанный на либе-

ральной модели США; стремление усилить конфронтацию с США; 

сильно резонировать; исковое заявление; выйти за пределы критики; 

Регламент парламента; прения, связанные с вакциной; вступать  

в должность; критерий (мерило) соответствия или противоречия; прения 

о курсе страны; с этнической или политической подоплёкой; прямые 
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иностранные инвестиции; медицинский персонал; умысел и халатность  

с отягчающими обстоятельствами; чувство неполноценности; гоняться  

за оружием; в соответствии с международным правом; 

фундаментального пересмотра политики; обвинять в ревизионизме; 

считаться скорее нормой, чем отклонением; умение ставить себя на место 

оппонента; окрестить безмолвной революцией; олицетворять образец 

для подражания; депутаты, которые не принесли присягу для вступления 

в должность; анкетирование, опрос; рост численности населения; 

ограничиваться социальной сферой; не иметь возможности доступа  

к художественным мероприятиям; открыть скобки.  

Ödev 99. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

Türkiye “hibrit rejim” kategorisinde 

Türkiye Demokrasi Endeksi’nde altı sıra yükseldi. Türkiye’nin “seçim 

süreci ve çoğulculuk” başlığında iyileşme kat ettiğini kaydeden rapor, bu 

durumu ana muhalefetteki CHP’nin siyasi performansıyla açıkladı. 

İngiliz araştırma ve analiz şirketi Economist Intelligence Unit’in (EIU) 

hazırladığı Demokrasi Endeksi’nde Türkiye altı basamak yukarı çıktı. 167 

ülkenin değerlendirmeye alındığı endekste bir önceki yıl 110’uncu sırada olan 

Türkiye 104’üncü sıraya yükseldi. Rapora göre Türkiye, bu yıl İtalya ve 

İngiltere ile birlikte demokrasi bakımından durumunu daha iyi hale getiren üç 

ülkeden biri oldu. İyileşme kat eden ülkeler arasında da en büyük ilerlemeyi 

Türkiye kaydetti. 
Endeks, ülkelerin “seçim süreci ve çoğulculuk”, “hükümetin işlerliği”, 

“siyasi katılım”, “siyasi kültür” ve “sivil özgürlükler” gibi beş başlıkta 
puanlanmasıyla oluşturuluyor. 

Türkiye’nin “seçim süreci ve çoğulculuk” başlığında geçen yıl 3.08 
olarak hesaplanan puanı bu yıl 3.50 oldu. Raporda bu durumun “ana 
muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel seçimlerde güçlü bir varlık 
göstermesinin ardından kamuoyu yoklama anketlerinde de güçlü bir 
performans sergilemesinden kaynaklandığı” ifade edildi. Araştırma verilerine 
göre vatandaşların gösterilere katılma arzusunun arttığı ve siyasi partilere 
duydukları güvenin geliştiği belirtildi. Raporda Türkiye’nin sivil özgürlükler 
başlığında 2.35’lik puanı ile Batı Avrupa ülkeleri arasında açık arayla son 
sırada olduğuna dikkat çekildi. 

Vicdan özgürlüğü, basın özgürlüğü, ibadet özgürlüğü, ifade özgürlüğü, 
toplanma ve gösteri özgürlüğü, kanun önünde eşitlik, adil yargılanma, yaşam 
hakkı, mülkiyet hakkı, savunma hakkı gibi hak ve özgürlükler, “sivil 
özgürlükler” arasında yer alıyor. 

Türkiye “hibrit rejim” kategorisinde 

Demokrasi Endeksi’nde ülkeler “tam demokrasi”, “kusurlu demokrasi”, 

“hibrit rejim” ve “otoriter rejim” olmak üzere dört kategoride sıralanıyor. 
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Türkiye endekste “hibrit (melez) rejim” kategorisinde yer aldı. Bu kavram, 

otoriter rejimden demokratik rejime geçişini tamamlamamış siyasi rejimler 

için kullanılıyor. 
En üst sırada Norveç’in bulunduğu endekste son sırada Kuzey Kore yer 

alıyor. Demokrasi Endeksi’nde iki Batı Avrupa ülkesinin “tam demokrasi” 
kategorisinden “kusurlu demokrasi” kategorisine gerilediği belirtildi. Bu 
ülkeler Fransa ve Portekiz. 

Tam demokrasi kategorisinde yer alan Batı Avrupa ülkeleri ise sırasıyla 
Norveç, İzlanda, İsveç, Finlandiya, Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsviçre, 
Lüksemburg, Almanya, İngiltere, Avusturya ve İspanya. 

https://noktahaberyorum.com/turkiye-hibrit-rejim-kategorisinde.html 

Ödev 100. Parça parça olarak Rusça’ya çeviriniz:  

(1) 

2013 yılında yaşanan Gezi Parkı eylemlerinden itibaren sık 
karşılaşmaya başladığımız nosyonlardan biri olan toplumsal kutuplaşma 
nedir? 

Uzun zamandır gerek akademide gerek siyasette ve medyada tartışılan 
kutuplaşma kavramını açıklamadan önce kutuplaşmayla ilgili de bir 
kutuplaşmanın olduğunu söyleyebiliriz. Belirtilmesi gerekir ki kutuplaşma 
sadece Türkiye’ye özgü bir durum değil, Amerika Birleşik Devletleri başta 
olmak üzere özellikle siyasal elitler, siyasal partiler arasındaki kutuplaşma ele 
alınıyor. Ortak çalışmayı engelleyen bir durum olan bu siyasal kutuplaşma, 
bireysel düzeyde de etkili olabiliyor. 

Bu bireysel kutuplaşma ise duygusal kutuplaşma olarak tanımlanıyor. 
Siyasi parti taraftarlığı kimliklere dönüşerek, farklı siyasal parti taraftarlarının 
bir arada olmak istememesi ile sonuçlanabiliyor. Ayrıca kendi grubumuza 
olumlu sıfatları atfederken, uzak gördüğümüz parti taraftarlarına negatif 
sıfatlar söylenebiliyor. Bu da toplumsal olarak farklılıklarla beraber yaşamayı 
zorlaştırıp, diyaloğu, ortak akılla sorunlara çözüm üretmeyi engelliyor. 
Örneğin, çok farklı grupların bir araya gelmesi açısından kapsayıcı bir ortaklık 
deneyimi olan Gezi, aynı zamanda toplumun kutuplaştığı bir konu olarak da 
karşımıza çıkabiliyor. 

(2) 

2013 yılından itibaren Türkiye’de kutuplaşmanın bu kadar 
yaygınlaşmasının temel sebepleri nelerdir? 

Türkiye’de kutuplaşmanın yaygınlaşmasına dair tek bir tarih vermek 
çok kolay değil. Aslında Türkiye’de çevre-merkez, Türk-Kürt, sağ-sol, laik-
dindar ayrışmaları gibi kadim bölünmeler var. Geçmiş dönemlere ait temsili 
veri yok ve bu bağlamda da kutuplaşma şu oranda arttı gibi kıyaslamalar 
yapmak mümkün değil. Ayrıca başta sosyal medya olmak üzere içinde 
olduğumuz dönemin koşulları başka dönemlerle karşılaştırılmayacak bir ortam 
yaratıyor. 
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Türkiye’deki siyasal iklimi anlamak açısından kutuplaşmanın oldukça 
önemli bir kavram olduğunu ve birçok başlıkta oldukça derin kutuplaşmaların 
olduğunu tespit ettik. Bunun nedenlerini sıralamaya, anlamaya çalıştığımızda 
ise yapısal faktörleri mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Daha açık şekilde 
söylemek gerekirse, siyasal sistemler — başkanlık sistemi, seçim sistemleri, 
medya sistemleri, küreselleşme, demografik değişim — bu açıdan önemli bir 
role sahip. Bunlarla birlikte, siyasetçilerin rolü ve söylemleri de mutlaka 
eklenmeli. “Biz ve onlar” vurgusunu yineleyen popülist söylemin kapsayıcı bir 
dil kurmaktan ziyade grupları birbirinden uzaklaştıran, daha çok kutuplaştıran 
bir etkisi var. Parti taraftarlığının kimliğe dönüşmesi, sosyal medya başta 
olmak üzere medyanın partizan bir dille gerçekliği yeniden inşa etmesi ve 
ülkede oluşmuş olan bu  kutuplaşmış ortam ile neredeyse her konunun bu 
çerçeveden değerlendirilmesine yol açmakta.  

(3) 

Sivil toplum kuruluşları toplumsal kutuplaşma ile mücadele 
kapsamında neler yapmalı? 

Sivil toplum kuruluşları farklı alanlarda toplumun ihtiyaçlarının 
seslendirilmesi için çok önemli bir role sahip. Çeşitli grupların farklı ihtiyaç 
ve taleplerini gözeterek, ortak çözümler geliştirilmesine katkıda 
bulunabileceğini düşünüyoruz. Farklılıkların birbirleriyle temas edebilecekleri 
alanlar yaratmak ve işbirliği yapabilmelerine olanak sağlayacak güven 
ortamının sağlanması çok önemli.  

Sosyalizasyon sürecinde önyargılarımız, kalıp yargılarımız, dışlayıcı 
tutum ve davranışlarımız oluşabiliyor. Bütün bunların diğerleri için ne gibi 
olumsuz koşullar yarattığının farkına varılması gerekmekte. Bunun için 
kendimizle yüzleşmeli ve diğerleriyle bir araya gelmeli, temas etmeliyiz. 
Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları yürüttükleri aktivitelerde daha kapsayıcı bir 
şekilde ortak amaçlarla bir arada olmayı gerçekleştirebilir. Yine farklı temalar 
çerçevesinde, sivil toplumdan aktörlerle düzenleyeceğimiz buluşmalarda da 
mümkün olduğunca buna yönelik metotlar geliştirmeye çalışacağız. 

(4) 

Toplumsal kutuplaşma ile mücadelede medya nasıl bir yol haritası 
izlemeli? 

Bahsettiğimiz önyargıların oluşmasında ve ötekileştirme süreçlerinde 

başta sosyal medya olmak üzere medyanın etkisi büyük. Bu nedenle de 

objektif, ayrımcı olmayan bir dilin kullanılması ve yaygınlaştırılması 

gerekiyor. Okuyucuların veya dinleyicilerin birbirinden farklı değerlerine ve 

yaşam tarzlarına saygı, tarafsız habercilik çok değerli. 

İnsanlar birçok konuda bilgi edinmek için medyadan yararlanıyor. Bu 

yüzden bilginin doğruluğu, kullanılan dil çok önemli.  Yanlış bilgi ve 

provokatif bir dilin kullanılması belirli grupları düşmanlaştırabiliyor veya 
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günah keçisi ilan edebiliyor. Özellikle sosyal medyada kendi yankı 

odalarımıza hapsolabiliyoruz. Medyada bu yönde bir farkındalığın olmasının 

ve ciddi bir çaba gösterilmesinin toplumsal kutuplaşma ile mücadelede önemli 

bir katkı sunacağı kanısındayız. 

https://www.sivilsayfalar.org/2021/06/09/toplumsal-kutuplasma-

turkuazlab-farkindalik-calismalarina-basladi/ 

Ödev 101. Aşağıdaki kavramların açıkladığı ifadeyi söyleyiniz, Rusça 

karşılığını veriniz: 

- Hükümet veya kişiler tarafından, siyasi amaçlarına ulaşmak için 

uygulanan kaba kuvvet;  

- bir ülkede yönetime el koyan kimselerden oluşan kurul;  

- kişinin fiziksel varlığının sürdürebilmesinin güvencesini oluşturan 

insan hakkı;  

- birbirine karşıt gruplara ayrılma;  

- bireyin içine doğduğu kültürel ortamın özellikleri ana-babasından, 

yakınlarından, arkadaşlarından, okuldan, sokaktan ve iş ortamından öğrendiği 

ömür boyu süren uyma süreci; 

- fikri açıdan aynı kanaatte olmayan grupların öncelikle birbirleriyle 
ilişkilerini sınırlaması akabinde de herhangi bir ilişki kurmamalarına neden 
olan toplumsal irtibatı bitirerek kutuplaşmaları ortaya çıkaran hal;  

- ABD’de yaşayan Afro Amerikan kökenli halka karşı özellikle polis 
tarafından uygulanan şiddete ve ırkçılığa karşı kurulmuş sivil toplum hareketi;  

- çok çalışma ile başarı, refah ve şöhretin yakalanabileceği fikrini 
savunan düşünce biçimi ve geleneği;  

- işyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya 
durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları 
dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama;  

- gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni harcama, savurganlık;  
- kendi gücünü ve prestijini diğer bütün etmenlerin üstünde görür ve 

uluslararası sistemi ve düzeni kendi görüşü veya çıkarları doğrultusunda 
değiştirmeye çalışır;  

- üç bileşenden oluşan nükleer cephane nükleer üçleme; 
- bilgisayarlarda bulunan verilerin dolaştığı elektronik ortam; 
- İnternete bağlı tüm cihazlar, iletişim alt yapıları, elektronik sistemler 

üzerinde yapılan tüm faaliyetlerden elde edilen istihbarat türü. 

Ödev 102. Parça parça olarak Türkçe’ye çeviriniz: 

(1) 

Структурный расизм: что это такое и как он работает 

С момента публикации доклад Комиссии по расовому  

и этническому неравенству Великобритании вызвал бурю в средствах 

массовой информации как со стороны его сторонников, так  
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и противников. Спустя несколько месяцев, на фоне продолжающихся 

разногласий по поводу позиции доклада о том, что расизм  

в Великобритании не является ярко выраженным явлением, все ещё 

существует некоторая путаница относительно того, что именно означают 

некоторые из «горячих» слов доклада. 

Термины «структурный расизм» и «институциональный расизм» 

являются одними из многих понятий, которые упоминались в связи  

с позицией отчёта о том, укоренился ли расизм в Великобритании. 

Но чтобы оценить истину, стоящую за предположением Комиссии 

о том, что эти формы расизма не являются факторами, определяющими 

расовое неравенство, сначала необходимо расшифровать эти термины. 

Концепция институционального расизма вошла в общественную 

сферу в 1999 году в результате расследования расистского убийства 

чернокожего подростка Стивена Лоуренса. 

Институциональный расизм определяется как: «процессы, взгляды 

и поведение, которые равносильны дискриминации через невольные 

предрассудки, невежество, бездумность и расистские стереотипы, 

которые ставят в невыгодное положение представителей этнических 

меньшинств». 

Институциональный и структурный расизм работают рука об руку. 

Институциональный расизм относится, например, к институтам 

образования, уголовного правосудия и здравоохранения. Примерами 

институционального расизма могут быть: действия (или бездействие) 

таких организаций, как Министерство внутренних дел; школьная 

политика; институциональные процессы, такие как личный обыск, 

которые дискриминируют определённые группы. 

(2) 

Структурный расизм относится к более широким политическим и 

социальным недостаткам в обществе, таким как более высокий уровень 

бедности среди чернокожих или высокий уровень смертности от COVID-

19 среди цветного населения. 

Говоря простым языком, структурный расизм формирует и влияет на 

жизнь, благополучие и жизненные шансы цветного населения. Он 

нормализует исторические, культурные и институциональные практики, 

которые приносят пользу белым людям и ставят в невыгодное положение 

цветное население. Он также незаметно воспроизводит расовую иерархию, 

установленную более 400 лет назад в результате рабства и колониализма,  

в которой белые люди находятся наверху, а чернокожие — внизу. 

Структурный расизм навязывается через институциональные 

системы, такие как нейтральная, на первый взгляд, политика найма  

на работу, которая приводит к исключению цветного населения  

из организаций, должностей во власти. Он существует из-за превос-
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ходства белых: шаблон убеждений, предположений и поведения, 

который продвигает интересы белых людей и влияет на принятие 

решений для поддержания их господства. 

Превосходство белых лежит в основе того, как работают системы 

в обществе. Это основная причина такого неравенства, как разрыв  

в оплате труда этнических работников во многих учреждениях, а также 

меньшего числа судей, имеющих цвет кожи. 

Структурный расизм существует в социальных, экономических, 

образовательных и политических системах общества. Многие  

из связанных с ним проблем обострились в связи с пандемией, включая 

высокую смертность цветного населения от COVID-19. 

Эти проблемы усугубились из-за существующего структурного 

расового неравенства, которое означает, что чернокожие чаще работают 

на неквалифицированных работах. В результате многим пришлось 

работать во время пандемии в качестве основных работников, что 

увеличило их подверженность риску заражения и смерти от вируса. 

Более того, многие цветные медицинские работники сообщили, что 

слишком боялись жаловаться на проблемы, с которыми они 

сталкивались, а некоторых «запугивали и стыдили», заставляя принимать 

пациентов, несмотря на отсутствие средств индивидуальной защиты.  

(3) 

Структурный и институциональный расизм объясняет недопред-

ставленность людей во многих областях. Эти барьеры ответственны  

за все — от разрыва в оплате труда между белыми медицинскими 

консультантами и цветными на 4,9%, отсутствия цветных учителей  

в школах, 1% чернокожих профессоров в университетах. Примеры 

бесконечны. 

Легко было бы обвинить во всем людей, но при этом игнорируется 

то, как работает структурный расизм. Чернокожие люди, например, 

могут работать исключительно усердно, но при этом сталкиваться  

со значительными препятствиями, которые можно напрямую отнести  

к проблемам структурного расизма. 

Также заманчиво полагать, что успех небольшой группы цветных 

людей означает, что такие же возможности доступны для всех. 

Предполагается, что эти успехи свидетельствуют о меритократии (идея  

о том, что люди могут добиться власти или успеха только благодаря 

упорному труду). Но при этом игнорируются невидимые препятствия, 

которые в среднем делают вероятность достижений для различных 

цветных сообществ гораздо ниже, чем для белых людей. 

Критическая расовая теория (концепция, разработанная 

американскими правоведами, которая объясняет, что расизм настолько 

распространен в обществе, что может казаться несуществующим тем,  
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кто не является его объектом) также опровергает идею о том, что мы 

живем в условиях меритократии. Он описывает меритократию как 

либеральную конструкцию, призванную скрыть барьеры, 

препятствующие успеху цветного населения. 

Если структурный и институциональный расизм не может быть 
объяснен идеей о том, что цветные люди просто недостаточно много 
работают или «слишком пессимистично» относятся к расе, очевидно, что 
обществу нужны альтернативные решения. Одним из них является 
признание не только того, что расизм существует, но и того, что  
он гораздо более масштабный, чем кажется белым людям. Мы не сможем 
искоренить эти формы расизма без смелости и согласованных усилий  
со стороны тех, кто находится у власти, что в Великобритании особенно 
включает в себя действия со стороны белого большинства. 

https://dialogi.online/strukturnyj-rasizm-chto-eto-takoe-i-kak-on-
rabotaet/ 

55 Nolu video parçası 

Ödev 103. Rusça karşılıkları veriniz: 
Doğrudan yabancı yatırımlar; örgütlü toplum savunusu; şiddetli 

tartışma; mesuliyetinin tahfif olunması; Hıristiyan gelenekleri; temelsiz ve 
kabul edilemez; revizyonizm; ana destekçiler; uluslararası meşruiyete uygun 
şekilde; düşmanlara benimsetmek; kendi kendine yeterli olan; önemli güce ve 
potansiyele kavuşmak; kişilik hakları; sanığın eylemi; Cumhurbaşkanına 
hakaret; Kabine toplantısı; Ermeni soykırımı; uçurum; ekonomi dünyası; 
çoğulcu (plüralist) demokratik rejim; dizginlemek; etnik veya ideolojik saikle; 
parantez açmak; gözlemlenmek; pozitif ayrımcılık; zararı bertaraf etmek; 
doruk noktasına ulaşmak; çaresizlik; ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı; 
silahların peşinden gitmek; radikalizmin (köktenciliğin) her boyutuyla 
mücadele vermek; haydut devlet; siyasi, iktisadi ve askeri rekabet dönemi; 
ABD’nin çıkarlarının korunması üzerinde odaklanan; atılım (hamle); 
fevkalade ağır hakaretlerde bulunmak; buralardan kaynaklanan tehditler; 
yemin etmeyen vekiller. 

Ödev 104. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Безопасность гражданской авиации; ядерная установка; бомбовый 

терроризм; подавлять угрозу; частные охранные предприятия; сохранить 
режим; важные политические фигуры; исчезновения; международное 
гуманитарное право; подставная организация; сделать оплотом 
технологий; нерациональное расходование; ненаносящий вред 
окружающей среде, экологически чистый; срывать планы; снизить 
процентную ставку; положения Конвенции Монтрё; обнародовать 
общественности; достигать цели; некоторые другие акты; 
дипломатические агенты; безопасность стационарных платформ; 
применение силы в отношении своего населения; с одобрения 
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государства; заговорщик; запугать оппозицию; распространить страх; 
нормы международного права; право на жизнь; претерпевший реор-
ганизацию; скидки по НДС; раздельный сбор отходов; не оставаться 
безучастным к чему-л.; возможная волна миграции из Афганистана; 
препятствовать распространению вируса; развивать знамя; ограничения 
на выход на улицу; незаконные акты; ядерный материал; обнаружение 
взрывчатых веществ; зафиксированные или воспринятые угрозы; 
частные негосударственные группировки; бандитские группировки; 
укрепить верховенство (господство) правительства; незаконные 
задержания; принятый во всём мире; рабство; Четвертая промышленная 
революция; мировой рейтинг; философия управления отходами; условия 
введения ограничений и запретов; побить рекорд; потребности и запросы 
вооружённых сил; план действий по вопросу защиты прав человека; 
использовать максимально эффективно и продуктивно; преступления, 
совершаемые на борту воздушных судов; лица, пользующиеся 
международной защитой. 

2.2. “Potansiyel”: лексическая единица “potansiyel” имеет значение 
«потенциальный; потенциал» и проявляет следующие актуальные 
варианты именной и глагольной сочетаемости:  

- именная: “potansiyel rakip / düşman / ...” (потенциальный соперник 
/ противник / ...); “potansiyele sahip olmak” (обладать потенциалом); 
“potansiyel tehlike” (потенциальная опасность); “iç potansiyel” 
(внутренний потенциал); “kritik potansiyel” (крайне важный потенциал); 
“yatırım potansiyeli” (инвестиционный потенциал) и т.д. 

- глагольная: “potansiyel değerlendirmek” (оценивать, использовать 
потенциал); “potansiyel barındırmak” (содержать в себе потенциал); 
“potansiyel kullanmak” (задействовать потенциал); “potansiyel taşımak” 
(нести в себе потенциал); “potansiyel yansıtmak” (отражать потенциал); 
“potansiyelden faydalanmak” (воспользоваться потенциалом); “potansiyel 
ortaya koymak” (продемонстрировать потенциал); “potansiyel sergilemek / 
göstermek” (демонстрировать потенциал); “potansiyeli harekete geçirmek” 
(задействовать потенциал) и т.д. 

Ödev 105. Türkçe tamamlayınız, tercüme ediniz: 
1. Anket: Cumhurbaşkanı Erdoğan, (его потенциальные соперники) 

İmamoğlu, Yavaş ve Akşener’e karşı kaybediyor.  
2. Türkiye genç nüfus bakımından çok az ülkenin sahip olduğu 

(обладает большим потенциалом). (С точки зрения использования 
данного потенциала) oldukça önemli bir adım olan Ulusal Genç İstihdam 
Stratejisi ve Eylem Planı’nın şimdiden tüm gençlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

3. Türkiye Cumhubaşkanı, “(Турция, которая содержит в своей 

структуре большую динамику развития и большой потенциал) ve 

Kolombiya’nın, büyüme hızlarını ve yükselen uluslararası profillerini ikili 



 
 

152 
 

ilişkilere yansıtacak güce de sahip olduğunu düşünüyorum. İki ülke arasındaki 

yaklaşık 1,4 milyarı doları bulan ticaret hacmi yeterli değildir. Bu rakamı 

2023’e kadar 5 milyar dolara çıkarma kararı aldık”  dedi. 

4. (Отметил, что Турция и Колумбия являются двумя странами 

с большим потенциалом) Kolombiya Devlet Başkanı, karşılıklı vizelerin 

kaldırılması, büyükelçiliklerin açılması gibi adımların ilişkilerdeki katkısına 

inandığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye son yıllarda büyük 

başarılar elde eden bir ülkedir. Olağanüstü büyüme gerçekleştirmiş bir ülkedir. 

Bazı sektörlerde İtalya ve Fransa’yı çoktan geçmiştir. Türkiye, turizm 

açısından lider ülkelerden birisidir. Türkiye’ye giden turist sayısı çok fazla, 

(необходимо использовать и данный потенциал). Bu fırsatları 

değerlendirerek, iki ülke arasındaki sinerjiyi kuvvetlendirmeliyiz” dedi. 

5. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Bakanı, son bir kaç gündür 

piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin temellerini, 

gerçek dinamiklerini, (потенциал, который она в себе несёт) ve yarınını 

kesinlikle yansıtmadığını belirterek, kamu maliyesi ve finans sektöründeki 

göstergelerin, gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkeye göre daha sağlam 

bir yapıya sahip olduğuna işaret ettiğini söyledi. 

6. Türkiye Cumhubaşkanı,  uluslararası yatırımcılardan da Türkiye’nin 

gücüne ve (обратился с призывом доверять потенциалу). 

7. Türkiye-İsrail ilişkilerinin, Orta Doğu’nun güvenliği ve istikrarı 

bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Türkiye Cumhubaşkanı, iki 

ülke arasında (отметил, что имеется значительный потенциал для 

сотрудничества в различных сферах, и прежде всего в области 

энергетики, туризма и технологий). 

8. Türkiye Cumhubaşkanı, ikili ticaretin salgına rağmen arttığını, 

(использование данного потенциала отвечает общим интересам) dile 

getirdi. 

9. Türkiye Cumhubaşkanı, “(Мы намерены увеличить наш 

потенциальный рост / Potansiyel büyümemizi artıracağız), reel ekonomiyi 

daha da güçlendirerek ihracatta yeni rekorlar kıran milli ekonomi 

hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 

10. Konyaspor tüm oyun coşkusunu ve (продемонстрировав свой 

потенциал) en üst sınırları zorluyor. 

11. Türkiye Cumhubaşkanı, “(Мы полны решимости в полной 

мере задействовать сельскохозяйственный потенциал нашей 

страны)” dedi.  

12. Proje, çocukların hayata hazırlanma sürecinde (выявив 

потенциал), eğitim ve gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. 

13. Son dönemde artış gösteren ticaret ve yatırımlara rağmen, maalesef 

(мы находимся гораздо ниже своего потенциала в этой сфере) 

görüyoruz. 
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14. (Всякий, кто верит в инвестиционный потенциал Турции) 

kapıların açık olduğunu ifade eden Türkiye Cumhubaşkanı, “Şimdiye kadar 

ülkemize güvenen, Türkiye’ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır. 

Pakistanlı kardeşlerimizin de ülkemize, Türk ekonomisine, Türkiye’nin 

geleceğine itimat etmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu. 

15. Türkiye Cumhubaşkanı, “(Мобилизовав потенциал Турции) 

üretime, ihracata, istihdama dönüştüren bir iktidar olduğumuz gibi, aynı 

zamanda demokrasiyi de gerçek demokrasiye dönüştürerek bu ülkede milli 

birliği, beraberliği, dayanışmayı biz tesis ettik.” dedi. 

16. 8 milyon kilometrekarelik bir alanda yaklaşık 500 milyon nüfusu 

barındıran (мы должны ещё в большей мере воспользоваться 

потенциалом, который даёт наше географическое положение). Ticaret 

hacmimizi 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için gayretlerimizi 

yoğunlaştırmalıyız. 

Ödev 106. Dinleyerek Rusça söyleyiniz: 

1. İletişim medyasında, bir yankı odası veya medya yankı odası, bilgi, 

fikir veya inançların tanımlı sistemde iletişim ve tekrarla güçlendirildiği bir 

durumun metaforik bir tanımlanmasıdır. Burada, akustik seslerin duvarlardan 

yankılandığı yankı odası veya yankılanma odası ile bir analoji söz konusudur. 

Bir medya yankı odası içinde, kaynaklar genellikle tartışmasızdır ve karşıt 

görüşler sansürlenir veya yetersiz temsil edilir. 

2. Boğazlar rejimi, 1936’da imzalanan ve Türkiye’ye İstanbul ve 

Çanakkale boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme 

hakkı veren uluslararası sözleşme mahiyetini taşıyan Montrö Boğazlar 

Sözleşmesi’ne dayalı olan rejim. Sözleşme, Türkiye’ye Boğazlar üzerinde tam 

kontrol hakkı verir ve barış zamanında sivil gemilerin özgürce geçişini 

garantiler. 
3. Twitter, kullanıcıların 280 karakter ile sınırlandırılmış “tweet” adı 

verilen gönderiler yazabildiği bir sosyal ağ olarak ilk kez Mart 2006’da 
oluşturulup Temmuz 2006’da kullanıma açılmıştır. 2013’te en çok ziyaret 
edilen 10 internet sitesinden biri olmuş ve “internetin SMS’i” olarak 
tanımlanmıştır. Mart 2016’da 310 milyon aktif kullanıcıya ulaşmış ve her 
geçen gün daha da popülerleşmektedir. 

4. Çoğulcu demokrasi (nispi demokrasi), çoğunluğun mutlak 
hakimiyetini reddeden, azınlıktakilerin siyasal ve kültürel haklarının kabul 
edilmesi gerektiğini ve azınlığın da bir gün çoğunluk olabilme hakkının 
verilmesini savunan demokrasi anlayışıdır. 

5. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) siyahi George Floyd’un polis 
şiddeti sonucu öldürülmesi üzerine başlayan ve ülke geneline yayılan 
protestoların sembolü haline gelen tek diz üzerine çökme eylemi, içerisinde 
siyahlara yönelik ırkçılık ve ayrımcılığa karşı tarihi bir referans barındırıyor ve 
siyahi ABD’lilere yönelik baskılara ve ırkçılığa tepki gösteriyor. 
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6. Amerikan rüyası, nerede doğduğu veya hangi sınıfa ait olduğu fark 

etmeksizin herkesin toplumda kendi başarısını elde edebileceği inancıdır.  

Amerikan Rüyası, özgürlük ve eşitlik vaat eder. Kişinin hayatını 

etkileyen kararları alabilmesi, daha iyi şeylere talip olma ve bunları elde etme 

imkânı, zenginlik ve şöhret, onurlu bir yaşam sürme fırsatı sunar. Ancak tüm 

bunların yalnızca çok çalışma ve kararlılık ile elde edilebileceğini söyler.  

Amerikan Rüyası tamamen sınıf hareketliliği ile ilgiliydi. Maddi 

durumunuz kötü ama çok çalışarak yoksulluktan kurtulabilir ve çocuklarınız 

için daha iyi bir gelecek sağlayabilirdiniz. Ancak Amerikan Rüyası dış 

etkenleri kesinlikle hesaba katmaz. Şüphesiz ki çok çalışılarak başarılı 

olunacağına ve birisi başarısız olursa bunun kendi yetersizliğinden 

kaynaklandığına inanılır.  

Bu inanıştan ötürü belli kitleler tarafından Amerikan Rüyası, “ABD’de 

yaşayan garibanların başarısızlıklarının kendi hataları olduğuna inandırma” 

metodudur.  

Ödev 107. Aşağıdaki kavramları Türkçeye tercüme ediniz, bunların 

açıkladığı ifadeyi Rusça söyleyiniz, Türkçe karşılığını veriniz: 

- Присвоение результатов труда другого человека без обмена или с 

предоставлением взамен товаров (услуг, денег), стоимость которых 

меньше, чем стоимость, созданная трудом этого человека за рабочее 

время;  

- насильственное навязывание доминирующей группой своей 

культуры какой-либо этнической группе;  

- социальное явление, при котором происходит отторжение 

индивида или социальной группы от других индивидов или социальных 

групп в результате прекращения или резкого сокращения социальных 

контактов и взаимоотношений;  

- преднамеренное применение различных форм физического, 

сексуального, психологического и экономического насилия одним 

членом семьи в отношении другого, результатом которого являются 

телесные повреждения, эмоциональная травма, отклонения в развитии 

или различного рода ущерб;  

- усвоение индивидом социальных и культурных норм, а также 

освоение им различных социальных ролей;  

- насилие, применяемое государственными либо негосудар-

ственными акторами для достижения определенных политических целей;  

- усиление различия в положении общественных групп, доходящее 

до их противостояния друг другу;  
- дифференциация населения по социальному статусу и доходам;  
- выражение, часто употребляемое для обозначения жизненных 

идеалов жителей США как в материальном, так и в духовном смысле;  
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- технология, которая подразумевает собой наиболее рациональное 
использование природных ресурсов и энергии в производстве, 
обеспечивающее защиту для окружающей среды;  

- инвестиции, вкладываемые в предприятия любой отрасли 
экономики, но только не в стране инвестора, целью которых является 
получение длительной прибыли;  

- меры по предоставлению преимущественных прав или 
привилегий для определённых групп населения, которые применяются 
для достижения равенства в должностях, уровне образования, доходах 
для представителей разных полов, рас, этносов, конфессий, сексуальных 
ориентаций;  

- совокупность лиц, обладающих политическим влиянием  
и привилегированным положением в обществе, которая занимает 
руководящие позиции во властных структурах и непосредственно 
участвует в принятии важнейших решений, связанных с использованием 
власти;  

- заведомо ложная информация, а также распространение 
искажённых или заведомо ложных сведений;  

- разновидность вредоносной программы, самостоятельно 
распространяющейся через локальные и глобальные (Интернет) 
компьютерные сети;  

- одно из направлений конкурентной разведки, изучающее 
патенты, технологии, формулы, торговые марки, и т.п., а также 
деятельность специалистов, принимающих непосредственное участие  
в их создании, к которым можно отнести: изобретателей, экспертов, 
консультантов, инвесторов; 

- атака начального уровня в отношении отдельных систем  
с использованием программно-технических средств, разработанных 
чаще всего непричастными к терроризму лицами. 

(https://www.informnn.ru/info/innovation_tech_intelli). 

Ödev 108. Aşağıdaki kavramların açıkladığı ifadeyi söyleyiniz, Rusça 

karşılığını veriniz: 

- Gıda ürünleri üretici ve satıcılarının bu ürünlerde yaptığı düzenli tağşiş;  

- girişimsel tıbbi standartlara uyulmadan ilaçların hazırlanması ve 

satılması;  

- su, orman, maden vb. doğal kaynakların yasa dışı ve düzenli olarak 

tahrip edilmesi;  

- mafyanın emniyet ve yargı mekanizmasını kullanarak yasa dışı yollarla 

ceza vermesi;  

- internete bağlı terör çeşidi;  

- küçük ölçekli terör gruplarının karşı tarafın zaaflarından faydalanıp 

ileri teknoloji kullanarak ani korku ve tehdit yatarması;  
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- işsizlikten yoksulluğa, gelir dağılımı adaletsizliğinden hiperenflasyona 

ve tekelciliğe kadar bir dizi makro ve mikro içerikli alt çeşitlerden oluşan 

terörizmin özel çeşidi;  

- aşırı dini grupların yaptıkları eylem ve saldırılara verilen bir isim;  

- politik amaçlar için toplumda korkuyu teşvik etmek için yapılan şiddet 

eylemleri. 

Ödev 109. Dinleyerek Türkçe söyleyiniz: 
1. Эхо-камера — понятие в теории СМИ, представляющее собой 

ситуацию, в которой определённые идеи, убеждения усиливаются или 
подкрепляются путём передачи сообщения или его повторением внутри 
закрытой системы (партия, круг единомышленников, субкультура). При 
этом подобные сообщения заглушают другие аналогичные 
информационные потоки. Иными словами, любые высказывания 
приводят не к дискуссиям, а к поддакиванию и поддержке 
единомышленников. Адресаты, находящиеся в такой «закрытой» 
системе, создают сообщения, слушают сами себя и соглашаются сами  
с собой. В эту закрытую систему не попадает никакая альтернативная 
информация. 

2. Современный режим Черноморских проливов определяется 
Конвенцией, заключенной на международной конференции в швейцар-
ском городе Монтрё. Конвенция подписана 20 июля 1936 г. Советским 
Союзом, Великобританией, Болгарией, Румынией, Турцией, Грецией, 
Францией, Югославией и Японией и 9 ноября 1936 г. вступила в силу.  
В 1938 г. к Конвенции присоединилась Италия.  

Конвенция подтвердила принцип права свободного прохода  
и плавания в проливах и объявила свободным проход через проливы 
торговых судов всех стран.  

Согласно ст.2 Конвенции в мирное время торговые суда будут 
пользоваться полной свободой судоходства и транзита в проливах днем 
и ночью независимо от флага и груза без каких-либо формальностей  
с соблюдением постановлений ст.3. Никакие сборы, иные, чем те, 
взимание которых предусмотрено приложением I к настоящей 
Конвенции, не будут взыскиваться турецкими властями с этих судов при 
проходе ими транзитом через проливы без остановки в одном из портов 
проливов.  

Во время войны, если Турция не является воюющей стороной, 
торговые суда независимо от флага и груза будут пользоваться полной 
свободой транзита и судоходства в проливах на тех же условиях, что  
и в мирное время. Если же Турция будет воюющей стороной, то торговые 
суда, не принадлежащие стране, находящейся в войне с Турцией, будут 
пользоваться свободой прохода и судоходства в проливах при условии, 
что эти суда не оказывают никакого содействия противнику и будут 
входить в проливы только днём. 
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3. Плюралистическая демократия — это такая демократия, 

которая исходит из того, что не личность, не народ, а группа является 

главной движущей силой политики в современном демократическом 

обществе. Поэтому она предполагает, что назначение демократии — 

стимулировать плюрализм, многообразие в обществе, предоставлять 

возможность всем гражданам объединяться, открыто выражать свои 

интересы, находить путем компромиссов их равновесие, выражаемое  

в политических решениях. 

4. Политика дискриминации включает в себя те ситуации, когда 

с человеком обращаются несправедливо без объективной причины, лишь 

из-за того, кем он является. Дискриминация происходит, когда люди  

не оценивают способности и обстоятельства конкретного человека,  

а вместо этого руководствуются негативным отношением  

и стереотипами, которые основаны на личных чертах. Например, раса, 

этническое происхождение, вероисповедание или убеждения, пол, язык, 

сексуальная ориентация, инвалидность, возраст или другие особенности. 

Дискри-минация имеет множество форм и может проявляться в разных 

сферах жизни, как с умыслом, так и без него. Дискриминация приводит  

к исклю-чению, отвержению и лишению людей их прав. 

5. Американская мечта понимается как общесоциальная для 

США доктрина (идеология), которая объединяет проживающих в США 

жителей в поиске счастья и благосостояния. В основе этой идеологии 

лежит вера, что любое проживающее в Соединённых Штатах Америки 

лицо, реализуя свою энергию и трудолюбие, может достичь успеха  

в жизни и стать обеспеченным членом общества. Практически каждый 

новый президент США в своей инаугурационной речи отмечает, что при 

нём каждый американец станет ближе к своей американской мечте. 

По мнению некоторых скептиков, идеологию американской мечты 

можно считать социальной утопией, однако она в дальнейшем остается 

одной из главных движущих сил миграции в США. 
В данном случае можно привести пример Президента США Барака 

Обамы, который родился в семье мигрантов из Африки, благодаря 
настойчивости получил отличное образование, высокооплачиваемую 
работу и высший пост в США. 

Многообразие национальностей и рас, населяющих просторы 
американского континента, и относительно небольшой исторический 
отрезок их «симбиоза» вызвали настоятельную потребность  
в формулировании единой идеологии, которая могла бы объединить 
выходцев из различных стран мира в единую нацию. Такой идеологией  
и стала «американская мечта», которая культивировалась на протяжении 
многих десятилетий и давала любому лицу веру в возможность достичь 
успеха и даже стать президентом США. 
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Обычно американскую мечту воспринимают как самый высокий 

идеал существования в США, когда у тебя есть в собственности дом, 

машина, счастливая семья и стабильная работа, которая приносит 

достойный для существования и реализации идей доход. 

Выражение «американская мечта», кроме вышеуказанного, пони-

мается как право каждого человека, имеющего работу, на карьерный 

рост, а также на уверенность в собственное будущее. 

Ödev 110. Rusça karşılıkları veriniz: 

Erken seçim; tüketim odaklı yaşamak; hak ve özgürlüklerdeki erozyon; 

faiz indirimi; damgasını vurmak; askeri müdahale ile (yoluyla); köklü 

reformların yapılması; hükümet ile bağlantılı olmayan uzmanlara atıfta 

bulunmak; ABD Kongre binasına yönelik yapılan baskın; düşmanlar ve 

rakipler lehine çalışmak; ırkçılık karşıtı protestolar; “Siyah Hayatlar 

Önemlidir”; Amerikan rüyası; göstericileri kışkırtmak; eşitlik talepleri; makro 

düzeyde yönetmek; ırkçı karşıtı eylemler; devletin ve hayatın bütün alanlarına 

yayılmış sorun; toplumsal uzlaşı sağlamak; millete sesleniş; desteği erozyona 

uğratmak; demokrasi erozyonu; yolsuzluklara bulaşmak; 

demokratikleştirmeye kötü ün kazandırmak; stratejik öncelikleri belirlemek; 

haksız uygulamalara son verilmesi; şiddeti tetiklemek; sınamalara tabii 

tutulmak; sisteminin iflaslarını ve eksiklerini ihmal etmemek ve bunları 

görmezden gelmemek; “Bir hayalim var” konuşması; diz çökme eylemi; 

ordunun devreye alınması çağrıları; “hak ve eşitlik” protestoları; orta sınıfı 

çökertmek; eğitim düzeyi düşük beyazlar; siyahileri önceleyen politika; daha 

adil ve paylaşımcı gelir dağılımı; işçileri istismar etmek. 

Ödev 111. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Незаконные акты насилия; средство внутренней политики; 

военизированные группировки; криминальный боевик; демонстрировать 

разнообразие; сделать послание политическим лидерам; обстановка хаоса; 

попирать принципы; преследовать цель; компенсационная выплата  

за неполный рабочий день; причины появления (образования) отходов; 

голод и засуха; Закон о проведении собраний и шествий; объявить 

общественности; в своём твиттере; в сфере борьбы с пандемией; 

предотвращение и наказание преступлений; физическая защита; 

финансирование терроризма; устранять угрозу; допсоглашение; 

консервативная линия; подвергаться нападениям; военная хунта; 

международное право в области прав человека; формировать свою 

внешнюю политику; режим черноморских проливов; безотходная 

технология, нулевые отходы, ноль отходов; воспрепятствовать потоку 

беженцев из Афганистана; воспрепятствование распространению 

случаев насилия; повышать стандарты в области прав человека; 

сохранение режима черноморских проливов; указания, распоряжения 
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президента страны; незаконный захват воздушных судов; захват 

заложника; пластические взрывчатые вещества; монополия государства 

на насилие; осуществлять от имени государства; политическое насилие; 

ликвидировать оппозицию; пытка; демократические нормы; 

безжалостное, бесчеловечное и уничижительное обращение; избранный; 

рейтинговое агентство высшего образования; переработка отходов; 

упомянутые выше аргументы; действовать в духе решений президента 

страны; продолжиться под контролем военных; свободная личность; 

провести проверки, контрольные рейды. 

2.3. “Motivasyon” (isteklendirme, güdüleme): имеет значение 

«мотив, повод для действия, стимул, интерес, побуждение к действию, 

движущая сила», а приводимые синонимы турецкого происхождения  

в общественно-политическом дискурсе практически не встречаются, 

сохраняя частичную актуальность для повседневно-обиходного 

дискурса. 

Ödev 112. Rusça söyleyiniz, “motivasyon” sözcüğünün geçerli Rusça 

karşılıklarını arayıp bulunuz: 

1. Bloomberg’deki makale, Erdoğan’ın dini motivasyonlarının da 

fazla abartıldığını” savunuyor: “Evet kendisi açıkça bir İslamcı, kutsal 

kitaplardan alıntılar yapıyor, farklı ülkelerdeki Müslümanlarla birlik çağrıları 

yapıyor. Çoğu da Müslüman Kardeşler’e ve Hamas’a verdiği desteğe 

dayanıyor. Bazıları, tüm bu sebeplerle Müslüman dünyanın lideri olmaya 

çalıştığını savunuyor. Ancak daha yakından bakacak olursak, dini inancın 

Erdoğan için dış politikada bir motivasyondan çok araç olduğunu görürsünüz.  

2. Türkiye Cumhubaşkan, “Afrika’nın bugününe baktığımızda da, 

birçok ülkenin farklı motivasyonlarla orada olduğunu görüyoruz. Ancak, 

Türkiye’nin aktif, çok boyutlu, girişimci ve insani bir dış politikası var. Bunun 

elbette yüz güldüren yansımaları oluyor.” şeklinde konuştu.  

3. Türkiye’nin bu normalleşme çalışmalarındaki temel 

motivasyonunu “10 yıldır farklı sahalarda elde ettiği gücü ve mevcut 

kazançları konsolide etme arayışı” olarak yorumlayan Orhan, “Doğu Akdeniz, 

Türkiye açısından çok önem taşıyor. Burada Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi ile rekabette diplomasi ile sorunları çözme arayışı içine girdi. BAE 

ile anlaşma bu anlamda önemli katkılar sağlıyor, Suudi Arabistan’la da benzer 

bir sürecin yürütülmesi Türkiye’ye önemli katkılar sunacaktır” ifadelerini 

kullandı. 

4. Türkiye’nin Batı ile ilişkileri düzeltme motivasyonuna sahip 

olduğunu belirten dış ilişkiler uzmanı, “Türkiye’nin Rusya ve Çin ile çok fazla 

stratejik ortaklık geliştirdiği söylenemez, daha çok ekonomik motivasyonlar. 

Erdoğan-Biden görüşmesinden sonra problemli alanlarda köklü iyileşme 

yaratacak çözümler çıkmadı. Bu nokta ABD, Türkiye’nin Rusya ile arasına 
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mesafe koymasını istiyorsa, ABD’nin Türkiye’nin hassas olduğu noktalarda 

taviz vermesi gerekiyor ama bunu da yapmıyor” dedi. 

5. Dış ilişkiler uzmanı, “Daha önce söylediğim gibi Ukrayna konusunda 

Türkiye’nin temel motivasyonu, orayı kendi savunma ürünleri için önemli 

bir pazar olarak görüyor. Yani onun dışında Türkiye’nin dış politikasında 

Ukrayna’nın çok büyük bir jeo-stratejik önemi yok bence” değerlendirmesinde 

bulundu. 

6. Milli Savunma Bakanı, “Kamu, özel sektör, vakıf şirketleri ve 

üniversitelerimizle güçlü bir ekosistem oluşturan Türk savunma sanayisi 

bugüne kadar önüne çıkarılan engelleri zatıalilerinin liderliği, destek ve 

teşvikleriyle nasıl ki birer birer aştıysa, yüksek bir motivasyonla 

başlattığımız “5. nesil muharip uçak” projesini de başarıyla 

tamamlayacaktır.” dedi. 

Ödev 113. Dinleyerek Türkçe söyleyiniz: 

1. Специалист по социологическим опросам отметил, что самой 

важной движущей силой выборов 2023 года является вопрос: «Уходить 

Эрдогану или оставаться?». Эксперт подчеркнул, что президентская 

форма правления не сформировала обстановку доверия и, в частности, 

сказал следующее: «Сегодня 60% говорят нет». 

2. Президент Турции заявил следующее: «Наши успехи в сфере 

экспорта теперь стали источником нашей национальной движущей силы. 

Один из самых важных показателей нашей страны наряду с такими, как 

использование глобальных возможностей, противостояние вызовам, 

приверженность своим целям — это наш экспорт».  

3. Президент Турции в своём обращении к нации, которое он сделал 

через свой официальный твиттер, в частности, отметил: «Мы преодолеем 

короновирусные дни. Надеюсь, немного осталось. Главное — не терять 

мотивации для дальнейшего развития».  

4. Президент Турции заявил, что Россия и режим Асада, используя 

статью о том, что астанинские договорённости не распространяются  

на террористов, движимые идеей провести в Идлибе военную операцию 

и зачистить террористов, на самом деле хотят ликвидировать всю 

оппозицию и полностью взять под контроль район.  

5. Президент Турции отметил, что весь мир убедился в том, что у 

России нет интереса в том, чтобы извлекать для себя выгоду  

из трудностей, переживаемых в турецко-американских отношениях. 

6. Мы стали свидетелями того, что после встречи позиции нашего 

президента укрепились, и подталкиваемый этой ситуацией он сделал 

Америке ещё более чёткие послания.  

Ödev 114. Aşağıdaki savların neresi doğru, neresi yanlış gerekçeli 

olarak değerlendiriniz:  
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1. “Erdoğan’ın siyasetteki dini motivasyonlarını gerekçeli olarak 

değerlendiriniz”. 

2. “Ancak daha yakından bakacak olursak, dini inancın Erdoğan için dış 

politikada bir motivasyondan çok araç olduğunu görürsünüz”. 
3. “Afrika’nın bugününe baktığımızda da, birçok ülkenin farklı 

motivasyonlarla orada olduğunu görüyoruz. Ancak, Türkiye’nin aktif, çok 
boyutlu, girişimci ve insani bir dış politikası var”. 

4. “Doğu Akdeniz, Türkiye açısından çok önem taşıyor. Burada 
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile rekabette diplomasi ile 
sorunları çözme arayışı içine girdi”. 

5. “Türkiye’nin Batı ile ilişkileri düzeltme motivasyonuna sahip 
olmaktadır”. 

6. “ABD, Türkiye’nin Rusya ile arasına mesafe koymasını istiyorsa, 
ABD’nin Türkiye’nin hassas olduğu noktalarda taviz vermesi gerekiyor ama 
bunu da yapmıyor”. 

7. “Ukrayna konusunda Türkiye’nin temel motivasyonu, orayı kendi 
savunma ürünleri için önemli bir pazar olarak görüyor. Yani onun dışında 
Türkiye’nin dış politikasında Ukrayna’nın çok büyük bir jeo-stratejik önemi yok”. 

2.4. “kaçınılmaz”: ряд непереходных глагольных лексических 
единиц образуют причастия в форме страдательного залога. Наиболее 
распространёнными из них в грамматическом плане являются 
причастные формы “-maz”, хотя встречаются также и формы “-an”.  
В лексическом плане наиболее частотной в общественно-политическом 
дискурсе является лексическая единица “kaçınılmaz”. Наряду с ней 
встречаются также такие единицы, как: “çıkılan / çıkılmaz”, 
“konuşul(a)maz”, “gidilmez”, “bakılır / bakılmaz / bakılan / bakıldığı / 
bakıldığında” и т.д.  

Ödev 115. Rusçaya tercüme ediniz:  
1. Son günlerde zamlarla ilgi tartışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte bu 

tartışmaları yapan iktisatçılar haklı olarak, iktidarın temsilcisi olduğu sermaye 
kliğinin çıkarlarının ifadesi olan ekonomik politikalarını kıyasıya 
eleştiriyorlar. Dahası önümüzdeki günlerde ve aylarda “İğneden ipliğe her şeye 
zam geleceğini”, iktidarın izlediği ekonomi politikasının kaçınılmaz biçimde 
bu zamları gerektirdiğini düne göre bile çok daha anlaşılır biçimde ifade 
ediyorlar. 

2. Milletimizin salgın konusundaki yeni normalleşmenin heyecanıyla 
kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. 
Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin 
kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Vatandaşlarımızdan tedbirlere 
muhakkak uyarak hem kendi sağlıkları üzerindeki riski azaltmalarını hem de 
şehirlerini ve ülkemizi bu musibetten kurtarma mücadelemize destek 
vermelerini rica ediyorum. 

3. Yaptırım tehdidi altında ABD Başkanı ile Oval Ofis’te bir araya gelen 
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Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Washington tarafından cezai önlemler 
uygulanmasını önlemeye çalışarak kendi taleplerini sıraladığını belirten ABD 
merkezli düşünce kuruluşu Stratfor, Washington ziyaretinin ABD’yle 
ilişkilerde beklenen ‘kaçınılmaz fırtınayı’ sadece ertelediğini vurguladı. 

4. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, 
“Ambalaj, nakliye, elektrik gibi birçok alanda maliyetlerimiz arttı. En büyük 
girdi kalemini oluşturan yem fiyatları da yükseldi. Tüm bunlar bir araya 
gelince yumurta fiyatında artış kaçınılmaz oldu. Yumurtanın üreticiden çıkış 
fiyatının 1 TL olması gerekiyor. Aslında maliyetlerdeki artışa bakınca 
‘yumurta fiyatlarına zam geldi’ demek komik oluyor.” ifadelerini kullandı. 

5. Türkiye’nin, daha iyi bir dünya adına savunduğu tezleri daha gür 
seslendirebilmek, ekonomisini güçlendirmek ve her alanda bağımsız 
olabilmek için millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesinin kaçınılmaz 
olduğuna inanan bir grup genç girişimci ve genç profesyoneliz. 

6. Karamollaoğlu’na ziyareti için teşekkür eden Davutoğlu, 1 Ekim’in 
siyasetin nevruzu olduğunu belirterek, “Nasıl 21 Mart’tan itibaren bahar ve 
tabiat uyanır, 1 Ekim’den itibaren de siyaset apayrı bir dinamizm kazanır. 
Gerek sayın Karamollaoğlu, gerek ben, gerek arkadaşlarımız yaz ayları için 
hepimiz alandaydık. Bugünkü görüşmede iki ana odağa yoğunlaştık. Birincisi, 
aradaki bu değişmeyi, değişimi veya alandaki gözlemlerimizi paylaşmak. Her 
ikimizin de, ekiplerimizin de ortak kanaati, çok büyük bir siyasi değişimi 
dalgası Türkiye’yi bekliyor. Son haftalarda ülkenin doğusunda, batısında, 
kuzeyinde, güneyinde hep alandayız. Büyük bir siyasi değişim kaçınılmaz. 
İktidara olan tepkiler had safhaya ulaşmış durumda. Herkes de bu değişimin, 
bu sorunların çözülmesi için mutlaka bir zihniyet değişimine, bir paradigma 
değişimine, bir iktidar değişimine ihtiyaç olduğu yönünde, bu ortak 
tespitimiz.” dedi. 

Ödev 116. Türkçe söyleyiniz: 

1. Президент Турции заявил, что, если в Афганистане и Иране  

не будут предприняты необходимые меры, то неизбежной будет 

очередная волна миграции. 

2. Президент России заявил: «Пока нет возможности для 

установления мира, война становится неизбежной». 

3. Президент Турецкой Республики в своём выступлении  

на открытии конференции отметил, что понятие справедливости  

со времён первого человека и по настоящее время находится в числе 

наиболее обсуждаемых тем, а также подчеркнул, что история всем нам 

продемонстрировала неизбежность распада обществ и государств, 

отклонившихся от курса справедливости.  

4. Обсуждение Турцией в особом порядке новой гражданской 

конституции является неизбежной потребностью, диктуемой как своей 

собственной историей, так и условиями жизни развивающегося  
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и меняющегося мира.  

5. Там, где суды не дают ответа, неизбежным становятся поиски  

за рамками правового поля.  

6. Эксперт по вопросам распределения электроэнергии Мустафа 

Йылмаз заявил, что в сфере энергетики неизбежным является цифровое 

преобразование, а также что они ставят своей целью за счёт цифровых 

инвестиций во всех операциях добиться самой высокой 

производительности.  

7. Президент Турции заявил, что, исходя из актуальных угроз 

нынешнего времени, уже неизбежным является самообновление НАТО, 

а также, что страны НАТО вынуждены провести изменения, которые 

позволят сформировать принципиальную и решительную позицию по 

отношению к террористическим организациям. 

8. Журналист Фехми Кору в своей сегодняшней колонке дал 

оценку всему тому, что будет после Партии справедливости и развития, 

и отметил, что, если Партия справедливости и развития покинет власть, 

то многое неизбежным образом изменится.  

Ödev 117. Rusça karşılıkları veriniz: 

Savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkı; tarihi referans 

barındırmak; alternatif haberler; menfaatlerini açık bir şekilde ifade etmek; 

bireylerin dışlanması, reddedilmesi; sosyal ütopya; aktif, çok boyutlu, 

girişimci ve insani dış politika; güçlü ekosistem oluşturmak; teröristleri 

temizlemek; akustik sesler; sansürlenmek; dışa kapalı sistem; politikanın itici 

gücü; cinsel yönelim; toplumun hali vakti yerinde üyesi olmak; birlik çağrıları 

yapmak; Türkiye’nin temel motivasyonu; целям hedeflerine bağlılık; tanımlı 

sistem; alt kültür; savaşan taraf (savaşan taraf ülke); insanın yeteneklerini ve 

keyfiyetlerini değerlendirmek; dinamizmini ve çalışkanlığını kullanarak; 

kutsal kitaplardan alıntılar yapmak; ekonomik motivasyonlar; tehditlere 

meydan okumak; uluslararası sözleşme mahiyetini taşımak; daha iyi şeylere 

talip olmak; serbest geçiş ve seyrüsefer hakları; menfaatlerin dengesini 

uzlaşma yoluyla bulmak; bireylerin haklarından mahrum (yoksun) bırakılması; 

göç hareketlerinin ana itici güçlerinden biri; Türkiye’nin bu normalleşme 

çalışmalarındaki temel motivasyonu; yüksek bir motivasyonla projeyi 

başlatmak. 

Ödev 118. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Непреодолимая проблема; трудоустройство; снижение инфляции; 

управлять чем-л., держать на поводу, держать под контролем; догма; 

массовая организация; обязанность информирования; традиционный 

уклад в исламском мире; советник президента США по национальной 

безопасности; основные пособники; ядерное сдерживание; 

соревновательная дипломатия; новое противостояние между Москвой  
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и Вашингтоном; опираться на идеализм; реагировать на действия друг 

друга спокойнее; заседание парламентской фракции; угрозы, исходящие 

из этих мест; по окончании пятничной молитвы; армянский геноцид; 

уровень доходов; невосприятие, несварение; гнусное убийство; 

компоненты крови; особый позитивный подход, позитивная 

дискриминация; смягчение ответственности; безнадёжность, отчаяние; 

массовое убийство; демонстрировать подход; эпоха возросшего 

политического, экономического и военного соперничества; 

активизировать свою внешнюю политику на всех фронтах; позиция 

неореализма; эмпатия; обрести весомую мощь и потенциал; образец для 

подражания; предостережение; направить, адресовать критику; 

различные слои общества; плюралистический демократический строй; 

освобождение молодёжи от взимания платы; то, в чём испытывается 

основная трудность; врачебная палата; выполнять работу без 

надлежащих полномочий; безысходность; ревизионизм; обвинения,  

не имеющие ничего общего с реальностью; покарать; восстановление 

справедливости; жестокий мир геополитики. 

Ödev 119. “Çıkılmaz / çıkılan / çıkılarak”, “konuşul(a)maz” ... 

kullanarak Türkçe tamamlayınız:  

1. Dilde sadeleştirme niyetiyle (çıkmak — yol) Türkçemiz kelime 

katliamına maruz bırakılmıştır. 

2. Bölgemizdeki krizler ve çatışmalar, Kuzey Irak ve Suriye’de 

atılmakta olan yeni adımlarla, daha da içinden (çıkmak — hal) geliyor. 

3. İstanbul Kadıköy’de bir kilise duvarının üzerine (çıkmak — 

sergilemek) saygısızlığı bu mübarek günlerde milletin birliğine ve 

beraberliğine yönelik bir provokasyon olarak gördüğünü dile getiren Türkiye 

Cumhurbaşkanı, din ve inanç hürriyetlerini korumanın, en başta gelen 

vazifeleri olduğunu vurguladı. 

4. Türkiye Cumhurbaşkanı, cami meselesini içinden (çıkmak — hal) 

soktu. Zaten kötü durumda olan cami mimarisi Türkiye Cumhurbaşkanı’nın 

yarattığı ortam sayesinde hiç (konuşamamak — hal) geldi. 

5. Türkiye Cumhurbaşkanı, “Mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla 

(çıkmak — bu yol), Kıbrıs Türk makamlarını desteklemeye devam edeceğiz” 

şeklinde değerlendirmelerde bulundu.  

Ödev 120. Dinleyerek Türkçe söyleyiniz: 

1. Президент Турции переживает самый безвыходный период 

своей политической жизни. 

2. В Турции растёт число преступлений, связанных с убийством 

женщин. На фоне того, что всё для женщин движется в негативном 

направлении, указом президента республики состоялся выход  

из Стамбульской конвенции.  
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3. Слова Ясина Актая — советника президента Турции, которые 

будут серьёзно обсуждаться: «Если сирийцы уедут, то экономика 

рухнет».  

4. Если посмотреть на заявление президента Турции, 

образовательный кредит в размере 45 турецких лир доведён до 650 лир  

и сумма выплаченных денег увеличена приблизительно в 14 раз.  

5. Одна из тем, которая решительным образом просматривается  

на повестке дня администрации США — это постепенно ухудшающееся 

досье Турции по вопросу прав человека и демократии. Новая 

администрация США в своих многочисленных заявлениях, сделанных  

с момента вступления в должность 20 января, критиковала нарушение 

Турцией прав человека, шаги Турции, ограничивающие основные права 

и свободы, выбор Турцией пути, ориентированного на то, чтобы, 

прибегая к легальным методам, заставить молчать политическую 

оппозицию и журналистов, а также дальнейшее содержание в тюрьме 

Селахаттина Демирташа и Османа Кавалы, несмотря на имеющиеся 

решения Европейского суда по правам человека.  

6. Фактор Израиля забыт, а всякая проблема на Ближнем Востоке 

перестала быть обсуждаемой. Необходимо подчеркнуть, что это, в свою 

очередь, является важным фактором в вопросе дальнейшего ощутимого 

присутствия США в этом регионе. 

7. Наша анатолийская пресса, которая подпитывает свои силы  

у рядового человека, и материалом для работы которой и собеседником 

которой является рядовой человек, насколько будет себя развивать в этом 

направлении, настолько с уверенностью можно будет смотреть  

в её будущее.  

8. Президент Турции посетил программу радиовещания, где заявил 

следующее: «Если количество депутатов упадёт ниже 300, то тогда 

можно приступить к поискам коалиции». 

9. Специалист в области энергетики Али Ариф Актюрк обратил 

внимание на цены на природный газ, которые на международных рынках 

побили рекорды. Актюрк подчеркнул, что цены на природный газ  

в Турции будут расти и, в частности, заявил следующее: «Если 

посмотреть на уровень, которого достигла нефть, в краткосрочной 

перспективе можно дойти до уровня 80-85 долларов».  

Ödev 121. Aşağıdaki kavramların açıkladığı ifadeyi söyleyiniz, Rusça 

karşılığını veriniz: 

- Hükümet veya kişiler tarafından, siyasi amaçlarına ulaşmak için 

uygulanan kaba kuvvet;  

- bir ülkede yönetime el koyan kimselerden oluşan kurul;  

- kişinin fiziksel varlığının sürdürebilmesinin güvencesini oluşturan 
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insan hakkı;  

- birbirine karşıt gruplara ayrılma;  

- bireyin içine doğduğu kültürel ortamın özellikleri ana-babasından, 

yakınlarından, arkadaşlarından, okuldan, sokaktan ve iş ortamından öğrendiği 

ömür boyu süren uyma süreci; 

- fikri açıdan aynı kanaatte olmayan grupların öncelikle birbirleriyle 

ilişkilerini sınırlaması akabinde de herhangi bir ilişki kurmamalarına neden 

olan toplumsal irtibatı bitirerek kutuplaşmaları ortaya çıkaran hal;  

- ABD’de yaşayan Afro Amerikan kökenli halka karşı özellikle polis 

tarafından uygulanan şiddete ve ırkçılığa karşı kurulmuş sivil toplum hareketi;  

- çok çalışma ile başarı, refah ve şöhretin yakalanabileceği fikrini 

savunan düşünce biçimi ve geleneği;  

- işyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya 

durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları 

dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama;  

- gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni harcama, savurganlık;  

- kendi gücünü ve prestijini diğer bütün etmenlerin üstünde görür ve 

uluslararası sistemi ve düzeni kendi görüşü veya çıkarları doğrultusunda 

değiştirmeye çalışır;  

- üç bileşenden oluşan nükleer cephane; 

- bilgisayarlarda bulunan verilerin dolaştığı elektronik ortam;  

- İnternete bağlı tüm cihazlar, iletişim alt yapıları, elektronik sistemler 

üzerinde yapılan tüm faaliyetlerden elde edilen istihbarat türü. 

Ödev 122. Dinleyerek Rusça söyleyiniz: 

1. Avukatlar Haftası’nı kutladığımız şu günde meslek camiamızın ve 

yargının sorunlarının içinden çıkılmaz bir hal aldığını, kuvvetler ayrılığını ve 

yargı bağımsızlığını kabullenemeyen bir anlayışın günden güne egemen hale 

geldiğini büyük bir kaygıyla müşahede ediyoruz. 

2. Soykırım gibi ithamlar, siyasetin konusu olamayacak kadar hassas 

konulardır. Tarih ilmi bir kenara bırakılarak, ülke başkanlarının, 

parlamentolarının bu tür konularda ahkam kesmesi, işleri içinden çıkılmaz bir 

hale getirmekten başka işe yaramaz. Biz tarihe, husumet çıkarmak ve yeni 

kavgalar üretmek değil, daha güzel bir geleceği inşa ederken ders almak için 

bakılması gerektiğine inanıyoruz. 

3. Birinci nokta olarak geçmişteki süreçlerde Amerikan sisteminde 

Patriot hava savunma füze sistemi için Türkiye’ye kesin satış onayı verilme 

noktasına gelinmediğini belirten Kurç, ikinci noktayı da “Aslında Türk 

yetkililer daha öncesinde ABD’nin Türkiye’ye teknoloji transferi yapmayı 

kabul etmediğini ve bu nedenle alternatif ürünlere bakıldığını söylüyordu” diye 

açıkladı. 

4. Asgari ücreti 16 kata yakın artırmamız, milli gelire oranla 



 
 

167 
 

bakıldığında en somut örnek olarak karşımızdadır. Tüm toplu sözleşme 

görüşmelerinde hep çalışanlarımızın gelir ve refahını yükseltecek formüller 

üzerinde durduk. Kamu ve özel sektörü benzer yönde hareket etmeye yönelttik. 

5. TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları)’de tecrübesi 

olmayan bir kişinin uzun ömürlü olmayacağı yorumları yapıldı. Beklentiler 

doğru çıktı ve Atik, 7 günlük genel müdürlüğünden el çektirildi. İstifası alınan 

Atik’in yerine ise Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş atandı. Son dönemde 

böylelikle 7 defa genel müdür değişikliğine gidilmiş oldu. 

6. AKP’li Cumhurbaşkanı, ‘erken seçim’ tartışmalarına ilişkin yaptığı 

açıklamada, “Aklınıza esince erken seçime gidilmez. Haziran 2023’ten önce 

erken seçim söz konusu değildir” ifadelerini kullandı. 

7. Erdoğan, ülkenin kalkınması, milletin refahı için çalışan iş insanları 

ürettikçe, ihraç ettikçe, istihdam sağladıkça hep birlikte gelecekte çok daha 

güvenle bakabilecek bir yere doğru gidildiğini dile getirdi. 

8. İyi Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin 

olarak, “Ben tek adayla (Erdoğan ve HDP adayının karşısında tek muhalefet 

adayı) gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum ve o adayın belirlenmesi 

sürecini ben tıkamayacağımı söyledim” dedi. 

Ödev 123. Aşağıdaki savları gerekçeli olarak değerlendiriniz 

(Aşağıdaki savların neresi doğru, neresi yanlış gerekçeli olarak 

değerlendiriniz): 

1. Türkiye’nin, daha iyi bir dünya adına savunduğu tezleri daha gür 

seslendirebilmek, ekonomisini güçlendirmek ve her alanda bağımsız 

olabilmek için millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi kaçınılmaz 

olmaktadır.  

2. NATO’nun kendini güncellemesi artık kaçınılmaz olmakta ve HATO 

devletleri terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin 

edecek değişimi gerçekleştirmek mecburiyetinde olmakta. 

3. AK Parti iktidardan giderse pek çok şey kaçınılmaz olarak değişecek. 

4. Türkiye’de kadın cinayetleri artıyor. Her şey kadınlar için daha da 

kötüye giderken Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi’nden 

çıkıldı. 

5. Yeni ABD yönetimi, yaptığı birçok açıklamada, Türkiye’nin insan 

hakları ihlallerini, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı adımlarını, siyasi 

muhalifleri ve gazetecileri yasal süreçlerle susturma yolunu seçmesini 

eleştirmiştir. 

6. Soykırım gibi ithamlar, siyasetin konusu olamayacak kadar hassas 

konulardır. Tarih ilmi bir kenara bırakılmamalı. 

Ödev 124. Rusça karşılıkları veriniz: 

Araştırma ve analiz şirketi; gösterilere katılma arzusu; savunma hakkı; 

duygusal kutuplaşma; kadim bölünme; güven ortamının sağlanması; tarafsız 
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habercilik; eylemsizlik; ırkçılık temelli kalıp yargılar; tarihi, kültürel ve 

kurumsal uygulamalar; vasıfsız eleman olarak çalıştırılmak; meritokrasi; 

rakamı 5 milyar dolara çıkarmak; gerçek dinamik; iş birliği potansiyeli; 500 

milyon nüfusu barındırmak; Demokrasi Endeksi; kamuoyu yoklama anketleri; 

adil yargılanma; siyasal elitler; ortak akılla; partizan dil; kendisiyle yüzleşmek; 

ciddi boyutlara ulaşan olgu olmak; cahillik; üstünü arama; istihdam politikası; 

bireylerin çeşitli alanlarda yeteri kadar temsil edilmemiş olması; yükselen 

uluslararası profil; sinerjiyi kuvvetlendirmek; uluslararası yatırımcılar; hayata 

hazırlanma süreci; siyasi (siyasal) katılım; kanun önünde eşitlik; nosyon; 

olumlu sıfatları atfetmek; kapsayıcı dil kurmak; dışlayıcı tutum ve davranışlar; 

medyada gerek taraftarlarını gerekse karşıtlarını ayağa kaldırmak (sert 

tepkilere yol açmak); gayriihtiyari önyargılar; ceza yargılaması; kurumsal 

sistemler üzerinden dayatmak; kişisel koruyucu ekipman; büyüme hızları; 

fırsatları değerlendirmek; sağlam yapıya sahip olmak; oyun coşkusu. 

Ödev 125. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Изменить региональную расстановку сил; досрочные выборы; 

конкуренция внутри оппозиции; декларирование дохода; обращение  

к нации; в формате короче краткого; извлечь пользу из кризиса; жить 

преимущественно с потребительским отношением; истощать природные 

ресурсы; моральное истощение; подрывать поддержку; самый успешный 

политик современного периода развития Турции; экономические 

неудачи, провалы; недостаточное внимание (игнорирование) вопросу 

прав и свобод; приводить к девальвации авторитета; вовлекать в орбиту 

своей политической деятельности; эрозия демократии; формирование 

авторитарного режима; девальвация, обесценивание лиры; снижение 

ключевой ставки; демографическое размывание; государственная 

политика, основывающаяся на турецком национализме; погрязнуть  

в коррупции; обесценить, девальвировать доверие; разрушительные 

климатические изменения; наложить отпечаток; насаждать демократию 

силой; тактика не сработала; принести дурную славу продвижению 

демократии; привести к потере доверия американского народа; новая 

администрация США; путём военных интервенций; смена авторитарных 

режимов; программная речь; очертить стратегические приоритеты; 

какими бы благими намерениями она ни сопровождалась; использовать 

силу собственного примера; проведение ключевых реформ. 

Ödev 126. “Aşağıdaki bilgiler doğru mu değil mi?” konusunu inceleyip 

yorumlayınız:  

Radikalleşme 

Radikalleşme, terör eylemleriyle sonuçlanabilecek görüş, düşünce ve 

fikirleri kucaklayan insanların oluşturduğu bir olgu.  
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Radikalleşmeye neden olan faktörler:  

- politik nedenler (içeride ve dışarda); 

- hegemonya;  

- sosyo-ekonomik durum;  

- ırkçılık — ayrımcılık;  

- İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı. 

Türkiye’yi derinden etkileyen terör örgütleri radikalleşme sürecini şu 

şekilde hayata geçirmektedir: 

1. PKK  

- etnik milliyetçi, ayrılıkçı bir terör örgütüdür;  

- Kürt etnisitesine odaklanmakta ve Marksist-Leninist köklere sahip 

bulunmaktadır;  

- çatışmayı yurtdışına taşımak için Kürt diasporasını kullanır;  

- PKK, militan devşirme bağlamında, 18 yaşın altında olan gençlere ve 

çocuklara özel ilgili göstermektedir; 

- PKK, radikalleşme sürecinde marjinalleşme yaratır. PKK, çocukları 

radikalleştirir ve onları silahlı eylemlere yöneltir;  

- Avrupa’da vakıflar, camiler ve PKK’yı desteklemeyen Kürt 

vatandaşlara yapılan saldırılar, PKK tarafından yapılmaktadır. 

2. FETÖ  

- Sahte mehdi ve kültist hareket üzerine temellenmiş bir terör örgütüdür;  

- Radikalleşme, örgüte katıldıktan sonra gerçekleşir; 

- Ana ideoloji: devletin kurumlarının (yasama, yürütme ve yargı 

güçlerinin) kontrolünün tamamen ele alınması; devletin, toplumun ve 

bireylerin FETÖ’nün ideolojisine göre dizayn edilmesi ve tam kontrol 

sağlandıktan sonra ekonomik, toplumsal ve politik güçlerin oligarşik bir zümre 

tarafından yönetilmesi; diğer ülkelerle ilişkiye geçerek dünyanın ekonomik, 

toplumsal ve politik güçlerinin oligarşik bir zümre tarafından yönetilmesinin 

sağlanması. 

- FETÖ’nün amaçlarını yerine getirmek için kullandığı ilkeler: tabandan 

tavana, en üst düzeylere kadar sızmak; takiyye / ihtiyat / sır saklama ve 

görünmezlik ilkesi; güçlü olmak ve güçlü kalmak ilkeleri; bozuk ve radikal 

yorumlar yolu ile din sömürüsü. 

Yukarıdaki ilkeler, FETÖ’nün örgüt başı Fetullah Gülen’in terörist 

grubun yöntemini ortaya koyan eski bir demeci incelenerek oluşturulmuştur:  

“Hepiniz sistemin kılcal damarlarına sızacaksınız, güç merkezlerini elde edene 

kadar kendinizi gizleyeceksiniz. Takipçilerimiz, uygun koşullar oluşana kadar 

bu şekilde davranacak. Eğer olgun davranmazsanız, dünya bizi yok eder ve 

dünyanın her yerindeki Müslümanlar zarar görür. Devleti ele geçirene kadar 

bekleyeceksiniz. Bu zamandan önce atılacak her adım ölü doğacaktır, tıpkı bir 

yumurtayı kırk gün dolmadan kırmak gibi olur. Bu, civcivi yumurtada 
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öldürmek olur.” 

FETÖ üyeleri sıklıkla ikiyüzlülüğün yeni bir biçimini kullanırlar. 

Günlük faaliyetlerinde alçak gönüllü, masum ve barışçıl görünürler ve 

kendilerine diğer topluluklar içinde kanunlara uyan vatandaşlar görünümü 

verirler. Ancak, uyuyan terör hücreleri gibi, FETÖ tarafından talimat aldıktan 

sonra, kanunları ya da insan hakları ve özgürlükleri umursamadan şiddet 

kullanan radikallere dönüşüp saldırılarını gerçekleştirirler. 

Türkiye, FETÖ üyelerinin vahşi saldırılarını yaşamıştır. Ve bu saldırılar 

çoğu zaman canlı bombalardan bile daha tehlikeli olabilmektedir. Örgüt 

güdümündeki sıradan görünen akademisyenler, askeri generaller, emniyet 

müdürleri ya da kanunlara saygılı vatandaşlar birdenbire sivillere karşı şiddet 

eylemlerinde bulundular. FETÖ üyeleri söz konusu sivil kayıpların kabul 

edilebilir olduğunu ve onları katlederek cennete gitmelerine yardımcı 

olduklarını iddia ettiler. Söz konusu militanlar için FETÖ kendi çocuklarından 

ve ailelerinden bile daha önemlidir. FETÖ üyelerinin talimat aldıklarında, 

dünyanın herhangi bir yerinde terör saldırılarını kolaylıkla 

gerçekleştirebilecekleri görülmektedir. 

3. DEAŞ  

- DEAŞ radikalleşme sürecini içeren terör örgütlerinden biridir. 

- Amacı, kargaşa yaratmaktır. 

- DEAŞ dünyanın her yerinde Müslümanların suçlanıp yargılandıklarını 

ve kendilerinin Müslüman olmayanlara karşı yönetilen yegâne sözde cihat 

temsilcileri olduklarını iddia etmektedir.  

- Sosyal medyayı diğer terör gruplarından daha etkin şekilde 

kullanmakta. 

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/radikalle%C5%9Fmenin_%

C3%B6nlenmesi_ter%C3%B6rizm_olgusu.pdf 

56 Nolu video parçası 

Ödev 127. Rusçaya çeviriniz: 

Jake Sullivan ve İbrahim Kalın Telefonda Görüştü 

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanlığı 

Sözcüsü İbrahim Kalın’la telefonda görüştü. 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yazılı 

açıklamasında, Başkan Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

arasında 14 Haziran’da yapılan görüşmenin ardından Sullivan ve Kalın’ın bir 

dizi bölgesel konuları ele aldıklarını kaydetti. 

Türkiye’nin Rus hava savunma sistemi S-400’leri satın alması, 

ABD’nin Suriye’de YPG’ye verdiği destek ve son olarak Biden’ın 1915 

olaylarını soykırım olarak değerlendirmesi, iki ülke ilişkilerinde gerilime 

neden olurken Erdoğan ve Biden Brüksel’deki NATO zirvesi kapsamında 14 

Haziran’da 46 dakika baş başa görüşmüş, daha sonra da heyetler arası 
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görüşmeler yapılmıştı. 

Bu görüşmelerin ikili ilişkilere ivme kazandıracağı yorumları yapılırken 

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında 

Biden’la “son derece samimi ve verimli bir görüşme” yaptıklarını ifade etmiş 

ve “Uzun süreli dostluğumuz olan Biden’la kapsamlı görüş alışverişinde 

bulunduk” demişti. 

Erdoğan, “İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan 

diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda mutabık 

kaldık” diye konuşmuştu. 

Erdoğan, ABD ile S-400 geriliminin görüşmede nasıl gündeme 

geldiğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken de, ABD’nin kendilerine Patriot 

sistemini vermemesi üzerine S-400 almak durumunda kaldıkları mesajını 

yinelemiş ve “S-400 konusunda bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı 

düşünceyi Sayın Başkan’a ifade ettim” demişti. 

ABD’nin Afganistan’dan Ağustos sonuna kadar askerlerine çekecek 

olması ve Türkiye’nin Kabil’deki uluslararası havaalanının güvenliğini 

devralması durumu son dönemde iki ülke arasındaki gündemin önde gelen 

başlıklarını oluşturuyor. 

Erdoğan Biden ile görüşmesiyle ilgili bir gazetecinin bu konudaki 

sorusu üzerine, Türkiye’den Afganistan’da belli bir destek vermesi isteniyorsa 

ABD tarafından diplomatik, lojistik ve mali konularda destek sağlanmasının 

çok önemli olduğunu kaydetmişti. 

Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin 

de Afganistan konusunda geçen hafta iki kez telefonda görüşmüştü.  

Akar, Pazartesi günü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 

Türkiye’nin Kabil havaalanının idare edilmesi konusunda bazı noktalarda 

ABD’yle anlaştığını ve nihai bir anlaşma yolunda çalışmaların devam ettiğini 

söylemişti. Akar, “Bir çerçeve çizildi, belirlenen alanda çalışmalar devam 

ediyor” demişti.  

Akar, ‘‘Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım. Bunu bütün 

ülkeler de söylüyor. Havalimanı çalışmadığı takdirde ülkeler oradaki 

diplomatik misyonlarını çekmek durumunda kalacak" sözlerini kullanmıştı.  

https://www.amerikaninsesi.com/a/ulusal-guvenlik-danismani-

sullivan-ve-kalin-telefonda-gorustu/5968768.html 

Ödev 128. Özetleyerek Türkçe anlatınız, konuyu inceleyip 

yorumlayınız: 

Радикальные идеологии и мусульманская молодежь в России 

Одним из вызовов современности, с которым пришлось 

столкнуться мусульманскому сообществу Башкортостана, является 

распространение радикальных и даже экстремистских интерпретаций 
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ислама.  

У современных религиозных обществ России, в том числе Урало-

Поволжского региона, очень много проблем. Это и слабо развитая 

система религиозного образования, и отсутствие грамотных кадров 

священнослужителей, иждивенческие настроения, неумение 

адаптироваться к рыночным отношениям и многое другое. Кроме того, 

негативное воздействие на жизнь общины оказывает внутреннее 

противоборство мусульманского духовенства и разобщенность 

мусульман. Но самое слабое звено в сегодняшнем российском исламе — 

это, безусловно, система передачи знаний. Мощный импульс  

в строительстве системы мусульманского образования, печати, культуры 

в целом, полученный в начале XX века, вскоре утратил перспективу 

дальнейшего развития, а в 20-30-е годы был и вовсе пресечен политикой 

воинствующего атеизма. К началу 90-х годов знания об исламе 

сохранились у российских мусульман в виде фрагментарных 

представлений и бытовали по преимуществу на уровне семейных 

традиций.  

Как известно, религия у нас отделена от государства. Речь идет  

о государственной безопасности. И государство должно понимать, что 

мусульманское сообщество России не в состоянии противостоять 

интервенции радикальных идеологий. Экономически и организационно 

слабый российский мусульманский социум становится объектом 

интервенции радикальных идеологий, международных террористических 

организаций, которые, в первую очередь, пытаются мобилизовать 

социально незрелую молодежь. Именно молодежь пытаются сегодня 

сделать опорой для реализации планов строителей всемирного халифата. 

Это оказалось делом нехитрым, достаточно было наводнить страну, 

мусульмане которой десятилетиями испытывали острый недостаток  

в региозных знаниях, печатной продукцией соответствующего 

содержания и направленности. В России появилась масса литературы, 

изданной как в ее регионах, так и за пределами страны. Наряду  

с основными источниками по исламу (Коран, хадисы) и трудами 

признанных богословов к нам хлынул поток политической 

пропагандистской литературы, маскирующейся под ислам. К сожалению, 

всеобщая религиозная, а зачастую и правовая безграмотность  

не позволила многим верующим отличить религиозное просвещение  

от политической пропаганды. В начале 1990-х годов в Башкортостане  

и практически во всех регионах Урало-Поволжья появились группировки, 

являющиеся проводниками радикальных идеологий.  

На первом этапе интервенции радикализма его идеологи 

ориентировались в основном на тюрко-мусульманскую молодежь.  

В качестве инструментов влияния были созданы повсеместно турецкие 
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лицеи и фонды. На следующем этапе радикализации объектом 

идеологической обработки стала российская молодежь безотносительно 

к этнической и религиозной принадлежности. Этот этап связан  

с экстремистской религиозно-политической партией «Хизб ут-Тахрир 

аль-Ислами», чья деятельность запрещена на территории России 

решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года.  

Исламская риторика, цитирование Корана — все это используется 

данными организациями лишь как идеологический антураж. 

Примечательно, что члены ячеек «Хизб ут-Тахрир» уделяют очень мало 

времени изучению религии, вовсе не изучают арабский язык, а умение 

читать Коран не является задачей обучения. Известно, на первом этапе 

вовлечения в партию молодых людей натаскивают в ячейках по вопросам 

политики, экономики, социологии, географии. Что касается религии,  

то ей отводится не более 15% времени от всего учебного процесса.  

Кроме того, распространение радикальных идеологий, пополнение 

новоявленными мусульманами рядов экстремистских движений, 

востребованность подобных идей молодежью свидетельствуют о глубоком 

социальном неблагополучии, религиозном и правовом невежестве. Судя  

по многочисленным материалам прессы и интернет-сайтов, задержанные 

члены «Хизб ут-Тахрир» наряду с поверхностными знаниями об исламе  

и халифатском его будущем, проявляли «зомбированность», они явно 

подвергались психологическому воздействию.  

Между тем, Башкортостан демонстрирует устойчивый иммунитет 

к распространению радикальных течений и идеологий. Идеи всемирного 

халифата, тем более его установления путем вооруженной борьбы,  

не получили здесь поддержки, а большинству верующих остались просто 

непонятными. Например, проведенные в Башкортостане исследования 

показывают, что 41% мусульман рассматривает джихад как борьбу  

со своими недостатками, еще 25% склонны рассматривать его как борьбу 

со своими недостатками и недостатками в обществе, и только 

9% понимают джихад как борьбу за веру, но при этом никто  

из опрошенных не рассматривает джихад как борьбу с оружием в руках.  

Сегодня молодежь подвергается влиянию радикальных  

и экстремистских идеологий и нуждается, прежде всего, в социальной, 

правовой и культурной поддержке и защите со стороны государства.  

И в этом вопросе государство не может руководствоваться принципом 

отделения церкви от государства. Напротив, интервенция радикальных 

идеологий в мусульманское пространство России, распространение 

среди мусульманской и немусульманской молодежи экстремистской 

литературы, аудио- и видеоматериалов, агитационно-пропагандистских 
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листовок, журналов, — все это делает крайне необходимым возобнов-

ление деятельности государственных органов, занимающихся вопросами 

взаимодействия с религиозными организациями. Институты граждан-

ского общества также могут оказать содействие государству в решении 

указанных вопросов.  

https://www.bashinform.ru/detalno/154492/ 

Ödev 129. Aşağıdaki kavramların açıkladığı ifadeyi söyleyiniz, Rusça 

karşılığını veriniz: 

- 21. Yüzyılın ilk nesli;  

- birinin aşırı davranışlarını önlemek;  

- yatırımcının yerleşiği olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomide bir 

işletmenin yönetimini kontrol ettiği veya yönetiminde söz sahibi olduğu uzun 

vadeli bir yatırım şekli;  

- bünyesinde belirli bir toplumsal sınıfı veya çeşitli toplum katlarından 

gelen, aynı meslekten kişileri veya toplumun aynı özelliğe sahip belli 

unsurlarını barındıran, ve temsil ettiği kitlenin ekonomik-demokratik hak ve 

çıkarlarını savunan örgüt;  

- sosyal, ekonomik ve politik yaşamda kadınlar, engelliler gibi 

taşıdıkları özellikler nedeniyle dışlanmış azınlıkların, dışlanmışlıklarını 

azaltmak ve uzun vadede engellemek amacıyla ortaya konulan politika ve 

uygulamalar;  

- bir işi yaparken, durumun ve koşulların gerektirdiği en küçük özenin 

bile gösterilmediği kusur türü;  

- öldürmeyi, yaralamayı veya zarar vermeyi isteme;  

- bir kişinin onuru, itibarı, meslek sırları ya da özel hayatı gibi unsurların 

toplamı;  

- bir ülkedeki siyasal yapı içinde siyaseti yönlendiren, siyasette 

belirleyici olan seçkin bir grubu ya da sınıfı;  

- gerçek sorumluları korumak amacıyla suç, kabahat vb. 

olumsuzlukların sebebi olarak gösterilen kişi;  

- uluslararası politika literatüründe statükoyu, mevcut güç dağılımını 

değiştirmeye yönelik politikalar;  

- kişiyi veya kurumu herhangi bir konuda bilinçli olarak gerçeği 

saptırarak yanlış bilgilendirme;  

- genellikle e-posta, kaynağı belirsiz programlar, forum siteleri gibi 

çeşitli yollarla bilgisayarlara bulaşan ve kendisini bir bilgisayardan başka bir 

bilgisayara kopyalamak için tasarlanan zararlı yazılım;  

- mezhep belirtmeme, gizleme;  

- bir terör örgütünün bazı bölgelerde gerektiğinde saldırı düzenlemek 

için bireysel veya grup düzeyinde pasif olarak tuttuğu ve her an eyleme 

geçebilecek bir yeraltı yapısı;  
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- din uğruna yapılan savaş.  

Ödev 130. Rusça karşılıkları veriniz: 

Sıkıntıları bir fırsata dönüştürmek; yankılanmak; çoğunluğun mutlak 

hakimiyeti; haber akışlarını susturmak; çoğulculuğu teşvik etmek; malüllük; 

göreve başlama konuşması; motivasyondan çok araç olmak; savunma ürünleri; 

twitter resmi hesabı; karakter; hemfikirler grubu; rüsum; asılsız bir şekilde 

insana adaletsiz muamele kullanmak; ABD’de yaşayan ve mutluluk ile refah 

peşinde koşan insanları birleştirmek; Erdoğan’ın dini motivasyonları; Batı ile 

ilişkileri düzeltme motivasyonuna sahip olmak; küresel fırsatları 

değerlendirmek; sivil gemilerin özgürce geçişini garantilemek; maddi durum; 

Rusya bandıralı gemi; siyasi kararlarla sağlanan denge; ABD’nin tüm 

toplumunu kapsayan doktrin (ideoloji); sebatlılık; kazançları konsolide etme 

arayışı; kamuoyu araştırmacısı; yetersiz temsil edilmek; ülke geneline yayılan 

protestolar; evetçilik; toplumsal çeşitlilik; yaşamın çeşitli alanlarına kasıtlı 

veya kasıtsız olarak ortaya çıkmak; şüpheci; farklı motivasyonlarla orada 

olmak; vakıf şirketleri; teröristleri kapsamamak. 

Ödev 131. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Организованная общественная защита; понести ущерб, убытки; 

разочарование; ревизионистские силы; бороться с любым проявлением 

радикализма; довести до сознания противников; мы не намерены 

распространять; говорить на абсолютно разных языках и жить в разных 

вселенных; порочный по своей природе; навык; имея умысел 

посягательства на личные права; вынести на повестку дня свою 

озабоченность; поколение Z; пропасть; традиционная религия; ссудный, 

долговой процент; потерять контроль над собой, зайти слишком далеко; 

личность, сущность; ликвидировать ущерб; христианские традиции; 

глобальная угроза интересам США; заявления, направленные против 

нашей страны; ядерная триада; сфокусированная на защите 

американских интересов; создание понятий и формулировок, которые 

передают мышление конфликтующих сторон; критическая теория; 

избежать эмоций в диалоге; личные права; нейтрализовать угрозы; 

поставка вакцины; нарушение прав человека; экономические круги; язык 

дипломатии; быть всесторонне расследованным; передача технологи-

ческих данных; вызывать удивление; достичь пика; безосновательный  

и неприемлемый; радикальные джихадистские группировки; конкретная и 

эффективная поддержка; сохранить преимущества США; попытка 

пересмотреть или подорвать старый миропорядок; ревизионизм  

в российском понимании; взаимные обвинения; рывок, прорыв; действия 

обвиняемого, подсудимого; прогул работы. 

Ödev 132. Dinleyerek Türkçeye tercüme ediniz:  

1. Президент Турецкой Республики Р.Т. Эрдоган, президент 
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Французской Республики Э. Макрон, президент Российской Федерации 

В.В. Путин и канцлер Федеративной Республики Германии А. Меркель 

провели в Стамбуле четырехсторонний саммит по Сирии.  

2. Президенты и канцлер: 

1) рассмотрели последние события в связи с конфликтом в Сирии  

и выразили общую озабоченность в связи с исходящими от него 

угрозами и рисками как для региональной, так и глобальной 

безопасности и стабильности; 

2) подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, 

независимости, единству и территориальной целостности Сирийской 

Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН; 

3) подчеркнули свою твердую убежденность, что сирийский конфликт  

не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе 

переговорного политического процесса в соответствии с резолюцией 

2254 СБ ООН, и отметили в этой связи важность большей координации 

между всеми международными инициативами, направленными  

на содействие достижению надежного и устойчивого урегулирования 

сирийского конфликта; 

4) подтвердили свою решимость бороться с терроризмом в Сирии  

с целью окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры»4  

и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных  

с «Аль-Каидой»4 или ИГИЛ, и прочими террористическими группами, 

которых признал таковыми Совет Безопасности ООН; 

5) выразили свою решимость отвергнуть сепаратистские планы, 

направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности 

Сирии, а также национальной безопасности соседних стран; 

6) приветствовали Меморандум о стабилизации обстановки в зоне 

деэскалации Идлиб, заключенный между Турецкой Республикой  

и Российской Федерацией; 

7) высоко оценили прогресс в деле вывода тяжелых вооружений  

и радикальных групп из демилитаризованной зоны, созданной  

в соответствии с Меморандумом; 

8) отметили важность продолжительного прекращения огня, подчеркнув 

при этом необходимость продолжения борьбы с терроризмом, путем 

полного выполнения эффективных мер, содержащихся в Меморандуме, 

и соблюдения его положений всеми заинтересованными сторонами; 

9) подтвердили свое категорическое неприятие применения химического 

оружия какой-либо из сторон в Сирии, и призвали все стороны к строго-

му соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства, 

накопления и применения химического оружия и его уничтожении; 

                                                             
4 Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. 
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10) заявили о своей поддержке всеохватному, осуществляемому под 

руководством и при активном участии самих сирийцев политическому 

процессу при содействии ООН и призвали конфликтующие стороны  

к активному участию в нем; 

11) призвали к формированию и скорому созыву, с учетом 

обстоятельств, до конца года Конституционного комитета в Женеве, 

который обеспечит проведение конституционной реформы, 

подготавливая почву для свободных и справедливых выборов  

под надзором ООН и в соответствии с самыми высокими 

международными стандартами транспарентности и подотчетности, 

при предоставлении всем сирийцам, включая членов диаспоры, права 

принимать в них участие; 

12) отметили важность принятия мер по укреплению доверия с целью 

содействовать жизнеспособности политического процесса и прочному 

прекращению огня, выразили поддержку усилиям по освобождению 

задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску 

пропавших без вести, предпринимаемым соответствующей Рабочей 

группой при участии экспертов ООН и МККК; 

13) подчеркнули необходимость обеспечить гуманитарным организа-

циям быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ на всей 

территории Сирии и оказание неотложной гуманитарной помощи всем 

нуждающимся, чтобы облегчить страдания сирийского населения,  

и в этой связи призвали международное сообщество, особенно ООН  

и ее гуманитарные агентства, увеличить их содействие Сирии; 

14) подтвердили свою солидарность со странами приема беженцев, 

особенно Турцией, Ливаном и Иорданией, и напомнили о том, что 

остаются приверженными безопасному и добровольному возвраще-

нию беженцев в Сирию при условии соблюдения норм международ-

ного права; 

15) отметили необходимость создания условий по всей стране  

для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне 

перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии; 

16) подчеркнули, что возвращающимся нужно обеспечить безопас-

ность в условиях вооруженного конфликта, защиту от политического 

преследования и произвольных арестов, а также гуманитарную инфра-

структуру, включая водо- и электроснабжение, предоставление меди-

цинского обслуживания и социальных услуг; 

17) акцентировали необходимость координации между всеми заин-

тересованными сторонами, включая Управление Верховного Комис-

сара ООН по делам беженцев и другие специализированные между-

народные организации; 
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18) заявили о своей приверженности совместной работе в интересах 

создания условий для установления мира и стабильности в Сирии, 

поддержки политического урегулирования и укрепления международ-

ного консенсуса по этим вопросам. 

Президенты Французской Республики и Российской Федерации,  

а также канцлер Федеративной Республики Германии выразили 

искреннюю признательность президенту Турецкой Республики 

Р.Т. Эрдогану за организацию четырехстороннего саммита в Стамбуле.  

http://special.kremlin.ru/supplement/5351 

Ödev 133. Rusçaya çeviriniz, konuyu inceleyerek yorumlayınız: 

Rus istihbaratının tüm ülkenin internetini çökertme planları  

basına sızdı 

‘Dijital Devrim’ adı verilen bir hacker grubu, Rus istihbarat teşkilatı 

FSB’nin bir birimine Fronton adı verilen ve zararlı yazılım yüklü IoT 

(Nesnelerin İnterneti) cihazlarını kullanarak siber saldırıları mümkün kılacak 

bir yazılım siparişi verdiğini ortaya koyan belgeleri sızdırdı. Haberi ilk olarak 

BBC Rusça servisi duyurdu. 

Hackerlar 2017 ve 2018’de oluşturulan 12 teknik doküman, grafikler 

ve kod parçalarından oluşan bir arşivi internete yükledi. Sızdırılan bilgilere 

göre siber silah FSB’nin Bilgi Güvenliği Merkezi olarak bilinen 64829 no’lu 

askeri birim tarafından sipariş edildi. Oday Ltd. ve InformInvestGroup 

CJSC adlı şirketlerin de söz konusu proje dahilinde hareket etmiş 

olabileceğinden bahsediliyor. Her iki şirketin sözcüleri de sızdırma ile ilgili 

yorum yapmaktan kaçındı. 
Hackerlar tarafından verilen bilgiye göre yazılımın Fronton, Fronton-3D 

ve Fronton-18 olmak üzere üç versiyonu bulunuyor. Bu programlar, akıllı 
cihazları bir ağa bağlayarak bunlara kötücül yazılım bulaştırabiliyor ve 
sonrasında çevrimiçi hizmetlerin ve ülke genelindeki internetin istikrarından 
sorumlu olan sunuculara saldırabiliyor. 

Belgelere göre, FSB yüklenicileri yüzde 95 oranında IP kameraları ve 
dijital video kayıt cihazları (kontrol verilerini alan ve internet üzerinden görüntü 
verileri gönderen kameralar) içeren botnetler geliştirme tavsiyesinde bulundular. 
Sızdırılan verilere göre, video aktarımı yapabilmeleri halinde, etkili 
DDoS saldırıları gerçekleştirebilecekleri yeterlilikte iletişim kanalına sahip 
olabileceklerdi. Bahsi geçen proje, IoT cihazları için kullanılan tipik parolalara ait 
sözlükler kullanılmak suretiyle bu cihazların hacklenmesini öneriyor. 

Yine sızdırılan belgelere göre, birkaç yüz bin akıllı cihaz kullanılarak 
gerçekleştirilebilecek bir saldırı sosyal ağları ve dosya barındırma hizmetlerini 
saatlerce kesebilme kabiliyetine sahip. Verilere göre ulusal DNS sunucularına 
yönelik bir saldırı küçük bir ülkede internet erişimini saatlerce kesintiye 
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uğratabilir. 

Rusya’nın bu siber silahlara olan ilgisi, 2016 yılında ABD’de virüs 

bulaşmış IoT cihazlarının yaklaşık 70 büyük internet hizmeti sağlayıcısını 

hedef almasının ardından başladı. Saldırı Twitter, Netflix, Spotify, PayPal ve 

Amazon’a girişi saatlerce kesintiye uğrattı. DDoS saldırısı FSB yüklenicilerine 

ait sızdırılan belgelerde defalarca bahsedilen bir Mirai botneti (IP kameraları 

ve ana yönlendiriciler gibi çevrimiçi tüketici cihazları hedef alan) 

kullanıyordu. 

https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/rusya/rus-istihbaratinin-

tum-ulkenin-internetini-cokertme-planlari-basina-sizdi/ 

Ödev 134. Aşağıdaki konular üzerinde sunum yapınız: 

1. Metin Feyzioğlu: Metin Feyzioğlu Neden Kaybetti  

2. Hibrit rejim 

3. Temel Karamollaoğlu  

4. Selahattin Demirtaş 

5. Osman Kavala 

57-61 Nolu video parçaları 

Ödev 135. Türkçe karşılıkları veriniz:  

Скрытая реклама; подсознательное программирование; подсоз-

нательная чистка, чистка подсознания; подсознательная терапия; 

трансформация подсознания; подсознательный разум; подсознательная 

диета; техники работы с подсознанием; подсознательное поведение; 

подсознательные закодированные послания; подсознательная сущность 

человека; подсознательным путём; подсознательное чувство; чистая 

клевета; подвергнуться оговору; преступление, связанное с клеветой; 

наказание за преступление, связанное с клеветой; состав преступления, 

связанного с клеветой; человек, подвергшийся клевете. 

Ödev 136. Aşağıdaki yazıyı özetleyerek anlatınız: 

Şer ittifakının terör silahı 

Son bir ay içerisinde çok farklı ortam ve kesimler üzerinden, farklı terör 

örgütleri aracılığıyla ve terör eylemleri ile Türkiye’nin vurulmaya çalışılması, 

Şer İttifakının (ABD, İngiltere, İsrail/Siyonizm, Almanya/Fransa), en azından 

belli bir dönem için benimsediği stratejide, terörü, ana unsur olarak kullanacağı 

ve Türkiye’yi bir terör kıskacına almak isteyeceği anlamına gelmektedir. Bu 

son olaylarda dikkat çeken nokta, İstanbul’da Çevik Kuvvete, Kayseri’de 

Komando Birliğine yapılan saldırıyı PKK-PYD’nin, Rus Büyükelçisi 

Karlov’un öldürülmesini FETÖ’nün (Gülen Hareketine mensup olan bir polis 

tarafından öldürüldüğü açıklaması) ve Reina saldırısını DAEŞ’in 

üstlenmiş/üstlendirilmiş olmasıdır. Son bir ay içerisinde yapılan dört büyük 

eylem, dört ayrı terör örgütü tarafından üstlenilmiştir.  
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Öyleyse Şer ittifakı terörden ne beklemektedir?  

Türkiye, PKK, PYD, YPG ve Gülen Hareketini (FETÖ) terör örgütü 

olarak kabul ederken; ABD/AB/İngiltere/İsrail, bunları terör örgütü olarak 

görmemektedir. Bir NATO üyesi olan Türkiye’ye rağmen Şer İttifakı, PKK, 

PYD, YPG’ye silah yardımı yapmakta; ülkelerinde propaganda yapabilmeleri 

için her türlü imkânı sağlamaktadır. ABD, özellikle PYD-YPG’yi “stratejik 

dost”, “ortak” olarak kabul etmektedir.  

Türkiye’deki Darbelerin Perde Arkası 

Darbenin, muhtıranın, entrikanın, terörün, ihanetin, muhatabı olan 

Türkiye’deki bütün partilerin (DP, AP, CHP, DSP, MNP, MSP, RP, FP, MHP, 

AKP), renkleri, felsefeleri, ideolojileri, ekonomi politikaları, Batıya, İslâm 

coğrafyasına, SSCB, Rusya ve Çin’e bakışları ve yaklaşımları, birbirinden çok 

farklıdır. Buna rağmen bütün bu partiler, ABD’nin başını çektiği Şer ittifakının 

darbelerine muhatap olmuşlardır. Niçin? Bu kadar farklı renklere sahip olan bu 

partilerin, konumuzla ilgili tek ortak paydası, ABD destekli darbelerle 

düşürülmüş olmalarıdır. O nedenle bu sorunun cevabı hayatîdir. 

Bütün bu darbelerle ilgili yayınlanan belge, makale, yorum ve 

hatıratların analizinden, rengi ne olursa olsun siyasî iktidarların düşürülme 

nedenlerini, aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

Şer ittifakı; Türkiye’nin ... 

1.  sanayileşmesini ve yüksek teknolojiye sahip olmasını,  

2. savunma sanayisine sahip olmasını, 

3. çok güçlü bir tarım ülkesi olmasını, 

4. küresel sermayeyi sınırlandırmasını ve bu sermayenin stratejik 

alanlara girmesine mani olmasını, 

5. kendi yağıyla kavrulup ayakları üzerinde dik durmasını,  

6. komşuları ile ilişkilerinin çok iyi olmasını, 

7. eksen değiştirmesini, 

8. İslâm ülkelerinin liderliğini üstlenmesini, 

9. Osmanlı coğrafyasında etkili olmasını, 

10. bölgesel güç olmasını, 

11. millet olarak/ülke olarak bir ve bütün olmasını, 

12. şer ittifakının Türkiye’den istediklerini sorgulamasını, “Hayır 

demesini”, 

13. kendi kültür ve medeniyet kodlarına geri dönmesini  

istememektedir. 

Henry Kissinger, “Dostumuz olan ülkeler, Washington tarafından 

çizilen genel çerçeve içerisinde kalmak kaydıyla, bulundukları bölgedeki 

çıkarlarını kendileri hararetle takip etmelidirler.” derken “dost”(!) dedikleri 

ülkelerin birer ABD uydusu, kölesi olmaları gerektiğini; bu çerçevenin dışına 

çıkanların iktidarda kalamayacağını, direndikleri sürece de başlarına her türlü 

belanın açılmak isteneceğini ifade etmiştir.  
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Terörün Türkiye’ye Mesajları 

Son olaylarda Şer İttifakının halka, siyasî iktidara ve devlete vermek 

istediği ana mesaj; biz Türkiye’de her istediğimizi yapabilecek güçteyiz. 

Türkiye’nin en gözde güvenlik unsurlarından olan Çevik Kuvveti ve Komando 

Birliğini çok rahatlıkla vurabilmekteyiz. Hiçbirinizin can güvenliği yoktur. 

Halka verilmek istenen en önemli mesaj, biz istediğimiz her şeyi yaparken 

sizin istihbarat birimlerinizin ruhu bile duyulmamaktadır. Türkiye, çok ciddi 

istihbarat zaafı yaşamaktadır. Öyleyse hem güvenlik hem de istihbarat 

birimlerinde var olan bu zaafı, göz önüne alarak devlete güvenmeyin, bize 

karşı gelmeyin; siyasî iktidara olan desteğinizi çekin. Bu olayları icra eden 

örgütler açısından bakıldığında, örgütlerin sempatizanlarına, saflarınızı 

belirlemekte çekingen davranmayın ve korkmayın; biz, her an yanınızdayız 

denmektedir. 

Dört saldırının iş dünyasına (hem ülke içindeki iş adamlarına hem de 

ülke dışındaki iş adamalarına) verdiği ortak mesaj; Türkiye güvenli bir ülke 

değildir, her an her şey olabilir; asla yatırım yapmayın. Reina saldırısının bir 

boyutu da, turizm sektörüne darbe vurmaktı.  

Reina saldırısında, yukarıdaki amaç ve mesajların yanı sıra, daha başka 

amaç ve mesajlar da bulunmaktadır. Saldırı gününün yılbaşı seçilmesi ve 

eylemi DEAŞ’in üstlenmesi ve Reina gece kulübünün sahibinin alevi 

olduğunun açıklanması ile Türkiye’de iki fay hattı harekete geçirilmek 

istenmiştir: 1- Alevi-Sünni Fay Hattı. 2- Laik anti Laik Fay Hattı. Birincisi 

tutmamıştır; ancak, ikincisi harekete geçirilmiş ve Türkiye, yoğun bir 

tartışmanın içerisine çekilmiştir.  

PKK-PYD eylemleri ile Türk ve Kürt fay hattı harekete geçirilmek 

istenmiş, ancak başarılı olunamamıştır. Bütün bu yapılan terör eylemleri ile 

Türkiye’den istenen; size “çizilen dairenin dışına çıktınız”; tekrar dairenin 

içine geri dönün. Eksen değiştirmeye kalkmayın. Irak-Suriye düzleminde 

ayaklarımıza dolanmayın. 

Şer İttifakının Türkiye’deki Terör Üzerinden Birbiri İle 

Mesajlaşması 

Bazı yazılarımızda, bölgede hayata geçirilmek istenen projelerin bir 

kısmının, bazen birbiri ile çatışarak, bazen de uzlaşarak hayata geçirilmeye 

çalışıldığını ifade ettik. Büyük Ortadoğu Projesi, Büyük İsrail Projesi ve 2. 

Sevr Projesi, bu coğrafyanın parçalanarak paylaşılması projeleridir. Bu 

projeler kapsamında bölgenin yeniden yapılandırılmasında, şer ittifakı, kendi 

içinde anlaşamamış, mutabakata varamamış olabilir. Bölgenin yeniden 

paylaşımı ve Türkiye’nin yeniden formatlanması konusunda ABD ile İngiltere 

arasında çok ciddi bir ihtilafın olduğuna ilişkin bilgiler, medyada zaman zaman 

yer almaktadır. Eğer böyle bir durum söz konusu ise, Şer ittifakı, Türkiye’deki 

eylemler üzerinden birbirlerine de mesajlar vermektedirler. Reina kelimesinin 



 
 

182 
 

kraliçe anlamına geldiğini göz önüne alırsak Reina saldırısı, ABD’nin 

Türkiye’ye verdiği mesajın yanı sıra, aynı zamanda, İngiltere’ye de özel bir 

mesajı olabilir. Bu tür mesajlaşma ve hesaplaşma, Tarihte çok sık başvurulan 

bir yöntemdir. 

ABD’deki “11 Eylül İkiz Kulelerin Vurulması” olayında, Amerikan 

milliyetçileri (WASP), Küresel Siyonist Tefeci Sermayenin merkezi olan İkiz 

Kuleleri vurarak, Siyonist-Neocon İttifakına çok önemli bir ders vermiştir. 

Aralarındaki hesaplaşma, hâlâ devam etmektedir. 7 Siyonist ailenin kurduğu 

ABD Merkez bankasının (FED) dolar operasyonları, iki taraf arasında hem bir 

mesajlaşma, hem de bir hesaplaşmadır. 

Sonuç: Şer İttifakına Karşı Taktik Saldırı 

Son bir ay içerisinde Türkiye’de vuku bulan dört büyük terör eyleminde, 

terörü icra eden örgütler, terörün icra ediliş şekli ve hedef alınan toplumsal 

kesim göz önüne alındığında; Şer ittifakının, “Dolaylı harp stratejisi” 

kapsamında, birbirine taban tabana zıt taktiklerle, çok farklı noktalarda, 

ortamlarda, farklı toplum kesimlerinde, Türkiye’ye art arda saldırılar 

düzenlemek üzere, uzun vadeli bir strateji çizmiş ve uygulamaya sokmuş 

olduğunu görmekteyiz.  

Bu aşamadaki terör eylemlerinde kısa vadede hedef, siyasî iktidar; uzun 

vadede hedef, Türkiye’nin bizzat kendisidir. O nedenle başta Cumhurbaşkanı 

olmak üzere; siyasîlerin, gönüllü kuruluşların/STK’ların ve toplumun her 

kesiminin, meseleye bu noktadan yaklaşmalarında fayda vardır. Özellikle, 

başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm siyasî parti liderlerinin 

konuşmalarında, köşe yazarlarının da kalemlerinde, çok daha hassas bir dil 

kullanmaları gerekmektedir. Parti, grup, cemaat, hizip, tarikat ve mezhep 

taassubunu bir tarafa bırakmanın tam zamanıdır.  
Unutmamak gerekir ki hepimiz aynı gemideyiz. O nedenle; “Allah’a ve 

Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, 
gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.” 

Gemiyi batırmak isteyen de, Şer ittifakıdır. O nedenle; Türkiye Şer 
ittifakına zarar verecek bazı kararları almak zorundadır. Karşı hamle yapılmaz 
ise ödenecek bedel çok daha ağır olabilir. Bunun için aşağıdaki taktik 
hamlelerin yapılmasında yarar vardır: 

1. NATO ve ABD üsleri, askıya alınmalıdır. 
2. Şer İttifakının bu ülkede yaptığı pis işler, belgelere dayalı olarak 

açıklanmalıdır. 
3. Şer ittifakının bazı mallarına, toplum olarak boykot ilan edilmelidir. 
4. Irak-Suriye düzleminde Şer ittifakının bazı stratejik menfaatlerine 

darbe vuracak hamleler yapılmalıdır. 
5. Türkiye, Afrin ve Telelyap’daki PYD-YPG hâkimiyetine son 

vermelidir. 
6. Türkiye-Rusya-İran-Irak-Suriye’nin, Şer İttifakına ve terör 

örgütlerine karşı ortak hareket edebilmesinin alt yapısını inşa edebilecek ortak 
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bir çalışma grubu oluşturulmalıdır. 

Biz, millet/ümmet olarak üzerimize düşen sorumluluğu, İlahi Sünnetin 

kanuniyetine göre ifa edersek; Allah, tüm tuzakları bozacak, tuzaklarını 

ayaklarına dolaştıracak, bizleri karanlıktan aydınlığa çıkaracaktır. 

Ödev 137. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız ve gerekli değerlendirmeler 

yapınız: 

1. Şer İttifakı nedir? 

2. Türkiye, PKK, PYD, YPG ve Gülen Hareketini (FETÖ) terör örgütü 

olarak kabul ederken; ABD/AB/İngiltere/İsrail, bunları niçin terör örgütü 

olarak görmemektedir? 

3. Türkiye’deki bütün partileri (DP, AP, CHP, DSP, MNP, MSP, RP, 

FP, MHP, AKP) tek tek kısaca anlatınız. 

4. Türkiye açısından “Alevi-Sünni Fay Hattı” ve “Laik-anti Laik Fay 

Hattı” nedir? 

5. Büyük Ortadoğu Projesi, Büyük İsrail Projesi ve 2. Sevr Projesi’ni tek 

tek kısaca anlatınız. 

6. Şer ittifakı, “Dolaylı harp stratejisi” kapsamında, birbirine taban 

tabana zıt taktiklerle, çok farklı noktalarda, ortamlarda, farklı toplum 

kesimlerinde, Türkiye’ye art arda saldırılar düzenlemek üzere, uzun vadeli bir 

strateji çizmiş ve uygulamaya sokmuştur. Bunun nedeni ve amacı nedir? 

7. “Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir” sözünü değerlendiriniz. 

8. Şer ittifakına zarar verecek bazı kararlar alınmaz, Şer ittifakına karşı 

hamle yapılmaz ise ödenecek bedel niçin çok daha ağır olabilir? 

9. “Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun” 

kavramının açıkladığı ifadeyi söyleyiniz, siyasi söylem açısından 

değerlendiriniz. 

10. “Elindekiyle yetinmeye, kimseye muhtaç olmadan yaşamaya 

çalışmak; ihtiyaçlarını kendi karşılayarak kimseden yardım istememek” 

kavramının açıkladığı ifadeyi söyleyiniz, siyasi söylem açısından 

değerlendiriniz. 

Ödev 138. Türkçe özetleyerek yorumlayınız:  

Цивилизационный код любой цивилизации — это идентифика-

ционная система и непосредственно связанные с ней ценности с ориен-

тирами, нормами и идеалами.  

Культура, религии, даже язык могут меняться, — от этого 

цивилизация может меняться по своей форме. Но она будет существовать 

до тех пор, пока сохраняется неизменным ее цивилизационный код. Он 

имеет идентификационный и ценностный характер, который полностью 

определяет культуру в её смысловом содержании и внешне проявлен  

в разнообразных особенностях, формах и феноменах культуры. 

В последнее время в российской культурной политике 
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наблюдается новый тренд — делается усиленный акцент на формиро-

вании гражданской идентичности. Понятно, что это делается из благого 

стремления выйти из круга сильных центробежных этнокультурных 

тенденций в стране. Но формирует ли эта гражданская идентичность без 

понимания её глубоких духовных и общечеловеческих корней 

стабильное общество? Нет, конечно. Человек с развитой гражданской 

идентичностью с лёгкостью может выбрать иную гражданскую 

идентичность в другой стране, в которой ему лучше. В его структуре 

идентичностей при этом существенно ничего не меняется. От изменения 

формы сущность не меняется. 

Также в России сейчас делается сильный акцент на развитии 

патриотизма. Некоторые авторы даже приравнивают патриотизм  

к общероссийской идентичности. К чему это приводит, мы видим на 

примере современной Украины. Там ведь всё творится на основе 

патриотизма — местного и национального. Патриотизм стал сущей бедой 

Украины вместо того, чтобы быть основой её процветания. Когда 

патриотизм становится единственным базисом существования нации, он 

в состоянии лишить её человеческого достоинства, становится слепым, 

опасным и разрушительным. 

http://cr-journal.ru/rus/journals/393.html&j_id=29 

Ödev 139. Aşağıdaki yazıya ve ek kaynaklara dayalı olarak “T.C. 

Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı” sunumunu yapınız: 

T.C. Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığının tarihi, 1924 yılında 

Emniyet Umumiye Müdür Muavinliğine bağlı olarak devletin güvenliğine 

yönelen her türlü tehdit ve yıkıcı faaliyetlerle mücadeleyi yürütmek üzere 

kurulmuş olan 1. Şube ile başlar.  

Birinci Şube, 04.06.1937 tarihinde yürürlüğe giren 3201 Sayılı Emniyet 

Teşkilatı Kanunu’nun 9’uncu maddesiyle Güvenlik Dairesi Başkanlığı 

bünyesinde Yıkıcı Faaliyetler Şubesine dönüştürülmüştür. 
Ülke güvenliğini tehdit eden yıkıcı faaliyetlerin 1970’li yıllardan 

itibaren silahlı eylemlere dönüşmesi ve terörün yoğunlaşması üzerine, terörle 
mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi ve koordine edilmesi amacıyla, 
Güvenlik Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Yıkıcı Faaliyetler Şubesi 
Güvenlik Dairesi Başkanlığından ayrılarak 26.08.1986 tarihli Bakan oluru ile 
“Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı” adıyla yeni bir yapıya 
kavuşturulmuştur. 

Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı; Haberleşme ve Koordinasyon 
Şube Müdürlüğü, Yurtdışı Terör Olayları Şube Müdürlüğü, Bölücü Terörle 
Mücadele Şube Müdürlüğü, Sağ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Sol 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Harekat ve Operasyon Şube 
Müdürlüklerinden müteşekkil olarak göreve başlamıştır. 

25 Ocak 1992 tarihinde çıkartılan yönetmelik doğrultusunda Yurtdışı 
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Terör Olayları Şube Müdürlüğünün ismi Yurtdışı Terörle Mücadele Şube 

Müdürlüğü, Harekat ve Operasyon Şube Müdürlüğünün ismi Merkez Özel 

Harekat Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 

17 Şubat 1994 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikte ise; Merkez Özel 

Harekat Şube Müdürlüğü Başkanlığımız bünyesinden ayrılarak Özel Harekat 

Daire Başkanlığı olarak ayrı bir binada görevine başlamış, bunun yerine 

Başkanlığımıza Psikolojik Harekat Şube Müdürlüğü ihdas edilmiştir. 20 

Aralık 1996 tarihinde yapılan değişiklikle, Yurtdışı Terörle Mücadele Şube 

Müdürlüğünün ismi İnsan Hakları ve Yurtdışı İlişkiler Şube Müdürlüğü olarak 

değiştirilmiştir. 

29 Şubat 1999 tarihinde alınan bir onayla da Haberleşme ve 

Koordinasyon Şube Müdürlüğünün ismi Araştırma ve Değerlendirme Şube 

Müdürlüğü, İnsan Hakları ve Yurtdışı İlişkiler Şube Müdürlüğünün ismi ise 

İnsan Hakları Şube Müdürlüğü olarak düzenlenmiştir. 

Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra birimleri 

05/11/2001 tarihinde yürürlüğe giren Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı 

Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği’ne göre merkez, il ve ilçe birimleri şeklinde 

yeniden yapılanmıştır. 

Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, devlet güvenliğine, kamu 

düzenine ve halkın güven ve huzuruna karşı girişilen her türlü terör 

faaliyetlerini, bu faaliyetleri yürüten kişi ve örgütleri tespit etmek, bunları 

zararsız hale getirmek amacıyla gerekli tedbirleri almak, bu konularda 

araştırma ve değerlendirme yapmak, illerin terörle mücadele faaliyetlerini 

koordine etmek, yönlendirmek veya gerektiğinde fiilen katılıp yardımcı olmak 

amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Genel hatlarıyla dairenin görevleri, 

− Hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına saygılı görev anlayışı içinde, 

ülke genelinde terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen 

terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki 

içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları 

yetkili yargı makamları önüne çıkarmak, 

− Terör örgütlerinin faaliyetlerini, eylemlerini, örgütsel yapılanmalarını, 

insan ve mali kaynaklarını, ilişkilerini, silah ve lojistik imkanlarını, legal ve 

illegal yayınlarını takip etmek, araştırmak, değerlendirmek, kayıt ve 

istatistiklerini oluşturmak; elde edilen verilerin analizlerine dayalı olarak 

mücadele prensipleri geliştirmek ve uygulamaya koymak, 

− Terörle mücadele kapsamında bütün kurumlarla işbirliği ve 

koordineyi sağlamak, güvenlik ve işbirliği (GİB) çalışmalarına katılarak görüş 

bildirmek, uluslar arası terörle mücadele çalışmalarına katılmak, 

− Terörle mücadele hizmetleri yürütülürken, ortaya çıkan sorunları 

aşmak ve mücadelenin önünü açmak için idari ve yasal düzenlemeler 

yapmaktır. 
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Hedefleri ise; 
Daha huzurlu ve güvenli bir Türkiye’dir. Dış ve iç kaynaklı, yıkıcı, 

bölücü ve her türlü tehdit ve terör olaylarını bertaraf ederek halkımızın sevgi, 
kardeşlik, barış, huzur, güven, birlik ve beraberlik içinde hiçbir korku ve endişe 
hissetmeden yaşamlarını sürdürmesidir. 

Ödev 140. Aşağıdaki yazıyı değerlendirip yorumlayınız: 
G20 Liderler Zirvesi’nde yayımlanan terörle mücadele bildirisinde, G20 

liderlerinin dünya çapındaki terörist saldırıları şiddetle kınadığı, terörizme ve 
finansmanına karşı mücadelede işbirliği mesajı verdikleri bildirildi. 

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde, 
G20 liderlerinin terörle mücadele konusunda ortak görüşlerini yansıtan 21 
maddelik bildiri yayımlandı. Liderler terörle daha etkili mücadeleye dönük 
yeni adımlar belirlese de, iklim ve ticaret konularında henüz uzlaşma 
sağlayamadı. 

Bildiride, genel olarak terörle mücadelede uluslararası taahhütlerin 
uygulanması ve işbirliğinin geliştirilmesi, terörün finansmanına karşı 
mücadele ve terörizme müsait radikalleşmeye ve terörist amaçlarla internet 
kullanmaya karşı mücadele konuları yer aldı. 

Söz konusu bildiride, “Bu vahşi eylemler, güvenliğimizi artırmak ve 
vatandaşlarımızı korumak için işbirliği yapma kararlılığımızı güçlendirdi. 
Terörizm, savaşılması gereken küresel bir felaket ve terörün güvenli limanları 
dünyanın her yerinde ortadan kaldırılmıştır” ifadelerine yer verildi. 

Bildiride, liderlerin terörle mücadele konusundaki tüm önlemlerin, 
Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğüne ve uluslararası insan hakları hukuku da 
dahil olmak üzere uluslararası hukuktaki tüm yükümlülüklere uyumlu şekilde 
uygulanması gerektiğini teyit ettikleri bildirildi. 

G20 liderlerinin BM’nin terörizmi önleme ve mücadele çabalarına 
destek vermeyi taahhüt ettiklerine işaret edilen bildiride, “BM Küresel Terörle 
Mücadele Stratejisi de dahil olmak üzere terörle mücadele konusunda mevcut 
uluslararası taahhütlerin uygulanmasını ve BM Güvenlik Konseyinin teröre 
ilişkin ilgili kararlarına ve hedefli yaptırımlarına uyulmasını istiyoruz.” 
değerlendirmesinde bulunuldu. 

Çatışma bölgelerinden gelen yabancı militanlarla mücadeleye de 
değinilen bildiride, “Irak ve Suriye gibi çatışma bölgelerinden yabancı 
militanların geri dönmesi tehdidiyle başa çıkacağız, bunların dünyanın diğer 
ülkelerinde ve bölgelerinde yer edinmesini önlemek için kararlı kalacağız” 
denildi. 

Terörün finansmanına karşı mücadelenin önemine değinilerek şunlara 
yer verildi: 

“Uluslararası finans sistemini terörizmin finansmanına tamamen düşman 
yapmak ve terörizmin finansmanına küresel çaba göstermede kritik bir role 
sahip olan özel sektörle çalışmak da dahil olmak üzere, uluslararası işbirliği ve 
bilgi paylaşımını derinleştirmek için kararlılığımızın altını çiziyoruz.” 
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G20 ülkelerinin terörle mücadele eylemlerinin, radikalleştirme ve yeni 

üyeyle mücadele, terörist hareketleri engelleme ile terörist propagandaya karşı 

koymayı içeren kapsamlı bir yaklaşımın parçası olmaya devam etmesi 

gerektiği belirtilen bildiride, terörizmle mücadelenin, teröristlerin kötüye 

kullandığı temel koşulları kapsamlı bir şekilde ele alması gerektirdiği 

vurgulandı. 

Bildiride ayrıca, medyanın, sivil toplumun, dini grupların, iş dünyasının 

ve eğitim kurumlarının radikalleşmeyi ve terörizmi önlemeye yardımcı olan 

bir ortamı teşvik etmede önemli rollerine işaret edildi. 

Ödev 141. Rusça karşılıkları veriniz: 

Batıya bakışları ve yaklaşımları; bölgesel güç olmak; Küresel Siyonist 

Tefeci Sermaye; hassas dil kullanmak; üzerimize düşen sorumluluk; gönüllü 

kuruluş; sağ (sol) terör; legal ve illegal yayınlar; etkili mücadeleye dönük yeni 

adımlar; çatışma bölgeleri; belli bir dönem için strateji benimsemek; çok güçlü 

tarım ülkesi; turizm sektörüne darbe vurmak; zıt taktikler; çözülüp 

yılgınlaşmak; ayakları üzerinde dik durmak; yıkıcı faaliyetlerle; genel 

hatlarıyla; terörün finansmanına karşı mücadeledeki işbirliği; terörün güvenli 

limanı; siyasî iktidarların düşürülme nedenleri; ABD uydusu; terörün icra 

ediliş şekli; çekişip birbirinize düşmek; kendi yağıyla kavrulmak; devletin 

güvenliğine yönelen her türlü tehdit; faaliyetleri yönlendirmek; terörist 

saldırıları şiddetle kınamak; kararlılığımızı güçlendirmek. 

Ödev 142. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Противоположные тактики; интрига, козни; получить новую 

структуру; сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма; 
противодействовать террористической пропаганде; их взгляды  
и политика в отношении Запада; переформатирование региона; ссориться 
и совершать нападки друг на друга; волонтёрская организация; 
препятствовать совершению преступлений на террористической почве; 
укрепить нашу решимость; ограничивать глобальный капитал; форма 
осуществления террористической деятельности; ответственность, 
которая на нас ложится; перерастать в акты с применением оружия; 
решительно осуждать террористические акты; зоны боевых действий; 
специальные мобильные силы; нанести удар по туристическому сектору; все 
мы в одной лодке; свои культурные и цивилизационные коды; в общих 
чертах; исполнение международных обязательств; мощная аграрная страна; 
террористические организации, осуществляющие террористическую 
деятельность; массово бойкотировать товары; подрывная деятельность; 
декларация по борьбе с терроризмом; адресные санкции. 

Ödev 143. Aşağıdaki verilere dayalı olarak “Psikolojik Savaş Tekniği 
Olarak Terörizm, Terör Eylemleri Ve Toplum Kontrolü” konulu etüdü yapınız: 

20. yüzyılda dünya daha da küçülen bir yer olurken, bu durum etkileşimi 
ve tepkiselliği de beraberinde getirmiştir. Küreselleşmenin ve teknolojik 
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gelişimin karşısında statükocu ve muhafazakâr algı sistemi de kendini 
güncelleyerek 20. yüzyıl dünyasında yer edinmiştir. Soğuk Savaş dönemi 
boyunca yaşanan rekabet ve gerginlik ortamı teknolojik gelişmelerin önünü 
açarken karşı tepki olarak, yeni olmayan fakat bir o kadar da farklı bir metot 
olan terörizm düşüncesi gelişmeye başlamıştır. 

Geçtiğimiz yüzyıl boyunca küresel sistemin kilit unsuru olan terörizm 

üzerinde henüz ortak bir tanımlama yapılamamakla beraber; şiddet, baskı ve 

tedhiş yoluyla toplum üzerinde korku ve endişe yaratmayı amaçlayan bir 

eylem olduğu kabul edilmektedir. Bu noktada psikolojik savaş kavramı ile 

beraber anılmaya başlayan terörizm, bu kavrama önemli katkılar sağlamıştır. 

Psikolojik savaş ortamında elde edilmek istenen durum olan toplum 

kontrolünün terörizm ile sağlanabileceği görülmüştür. Terör olayları 

sonrasında toplumda oluşan atmosfer, güvenliği ve korunma güdüsünü ön 

plana çıkarmış ve gündelik hayatın önemli bir dilimini etkisi altına almıştır. 

“Her an ölebilirim” duygusu ile hareket eden kitlelerin tek amacı güvenliği 

sağlamak olmuştur, bu gibi toplumlar iletişim ve etkileşim sağlayamamıştır. 

Psikolojik Savaş Kavramı ve Amacı 

Psikolojik savaş; klasik anlamdaki savaşın kazanılması veya 

kaybedilmesinde; savaştan sonra da üstünlüğün devam etmesinde yahut 

sorunların çözülmesinde insanların ruh haline etki ederek sonuç almak olarak 

tanımlanır. 

Ruhların, kişiliklerin ve düşüncelerin kontrol edilmesi psikolojik 

savaşta mutlak bir öneme sahiptir. Yön verme isteği, kontrol altında tutma 

güdüsü ve toplumları mekanize bir yapı haline sokma düşüncesi psikolojik 

savaşın önemli argümanlarıdır. Psikolojik savaş ile toplum belli bir yöne doğru 

kanalize edilebilir. Özellikle ayrışmaların ve sorunların çok olduğu toplumlar 

bu yöntemin direkt etkisi altında kalırlar. Kimlik arayışında olan ve bu arayışı 

subjektif bir bakışla gerçekleştiremeyen topluluklar psikolojik savaş 

tekniklerinin uygulanması halinde geri dönüşü zor olan bir yola girebilirler. 

Soğuk Savaş sürecinde yaşanan anarşi ve terör olayları bu yöntemin ne kadar 

etkili olabileceğini gözler önüne sermektedir. Türkiye örneği üzerinden 

gidecek olursak; Sağ − Sol, Sünni − Alevi, Türk − Kürt ve hatta ideolojilerin 

kendi içerisindeki ayrışmaları; anarşi ve terör eylemleri ile birleşince bölünme 

tehlikesinin yaşandığı bir Türkiye modeli karşımıza çıkmaktadır. Bu modelde 

psikolojik savaş unsurları toplumlara uygulanırken, toplum yapılan 

yönlendirme ile istenilen noktaya çekilmektedir. Düşmanlıkların 

körüklenmesi, var olan siyasi gerginliğin daha da arttırılması, tahammül 

sınırlarının minimum seviyelere düşürülmesi psikolojik savaş kavramının 

temel dayanak noktalarından birisidir. 

Psikolojik savaşın ilk etabı, karşısında yer alan düşmanı iyi tanımlamak 

olmalıdır. Bu tanımlama işlemi gerçekleştirildikten sonra düşmanın zayıf 

noktaları tespit edilerek yıpratma faaliyetleri başlamalıdır. Yapılan yıpratma 
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faaliyetleri sonucunda karşı tarafta yer alan toplum, psikolojik bir çöküntü 

içerisine girecektir. Bu yöntem ile hedeflenen toplumsal kontrol sağlanmış 

olmaktadır. Çünkü toplum, içinde bulunduğu ortamda zayıflıklarını tartışmaya 

başlayacak ve bu tartışmanın sonunda karşı taraf lehine bir durum 

yaşayacaktır. Bu da toplumu bir arada tutan unsur olan ortak davranış 

kalıplarının sarsılmasına sebep olurken, ayrışmalara da neden olabilecektir. 

Psikolojik savaş geçtiğimiz yüzyılda uygulanan, günümüzde ve 

gelecekte uygulanacak olan bir etkileme ve kontrol silahı olarak varlığını 

sürdürmektedir. Soğuk savaş atmosferinin en canlı olduğu dönemlerde yapılan 

mücadeleler daha çok psikolojik üstünlük esasına dayalı olmuştur. İki kutuplu 

dünyada siyah ve beyazın dışında başka hiçbir rengin olmadığı bu dönem, 

psikolojik unsurlara dayalı savaş metotları ile harmanlanmıştır. Süper güçler 

birbirleri ile karşılıklı savaşmazken, uydu ülkeleri ve terör örgütlerini çatışma 

sahnesine sürmüşlerdir. Terör örgütlerinin bu sahnedeki rolü sistemin 

devamını sağlamak olmuştur. Soğuk Savaş dönemi terörünün belirgin özelliği, 

terörün bu dönemde devletler tarafından sıklıkla kullanılmasıdır. Doğu ve Batı 

Bloğunda yer alan devletlerin karşılıklı savaşları göze alamamaları sonucunda, 

hasım ilan ettikleri taraflara karşı mücadele eden terör örgütlerinin yoğun bir 

şekilde desteklenmeleri söz konusudur. Adeta her terör örgütünün bir hamisi 

veya adına eylem yaptığı bir ülkesi vardır. 

II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni sistemde terörizm 

düşüncesi hem devletleri hem de toplumları önemli ölçüde etkilemiştir. 

Kurulmaya çalışılan yeni dünya düzeninin en büyük tehdidi uluslararası 

terörizm olarak ortaya çıkmıştır. Kurulan yeni sistemin önemli bir kozu, 

caydırıcı etkisi ve yıldırma harekâtı özelliği kazanan uluslar arası terörizm 

bazen kendisi için bazen de devletler için çalışmıştır. Terörizm bu özellikleri 

ile psikolojik savaş unsuru olarak kullanılabilen etkili bir enstrüman olmuştur.  

Toplum kontrolü amacına dayanan psikolojik savaş, teknikleri itibariyle 

iyi çalışılması gereken ve dikkatli uygulanması zaruri olan bir yöntemdir. 

Temel amaç etkileme gücü ile savaşı uygulayan tarafa üstünlük sağlamaktır. 

Üstünlük sağlamanın yanı sıra toplumları yönlendirmeyi de amaçlayan bu 

savaş, terörizm ile yakın ilişki içerisindedir. Amacını gerçekleştirebilmek için, 

kendisinde var olan teorik boyutu terörün pratik yönü ile birleştiren psikolojik 

savaş yöntemi toplulukları etkisi altına almaktadır. 

Terör Eylemleri ve Toplum Psikolojisi 

İnsan psikolojisi ile yakından ilgili olan terörizm kavramı çeşitli 

tanımlamaların ardından zihinlerde yer etmeyi başarmıştır. Büyük kitleleri 

etkileme ve onlara negatif dinamizm kazandırma potansiyeli ile etkili bir silah 

görünümü sergilemektedir. Yapılan bir terör eylemi ile birlikte toplumlarda 

oluşan ilk algı “şok” durumudur. Eylemin etkileme isteği, şiddeti ile birleşince 

karşısında muhatap olan kitle, yaşadığı şok etkisiyle terörün yönlendirmek 

istediği noktaya doğru yönelir. Şokun etkisi yavaş yavaş geçmeye başladıktan 
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sonra verilen yeni tepki bir kızgınlık durumudur. Kızgınlık, muhatap(lar)ın 

duyduğu ve duyacağı haberler ile birlikte nefret krizine doğru yönelmektedir. 

İşte bu noktada psikolojik savaş kavramı devreye girmekte ve terörden 

etkilenmiş olan toplumun hassas noktalarını ortaya çıkarmakta ve toplumu 

kışkırtmaktadır. Aşırı uçlu düşünceler, ülke içindeki ve dışındaki çeşitli 

unsurlar tarafından provoke edilmekte ve toplum içerisinde ayrışmalar 

yaratılmaktadır. Yapılan terör eylemi bütün bir topluluğa mal edilirken, karşı 

tarafta oluşan dışlanmışlık duygusu aynı ülkede yaşayan faklı unsurları 

birbirinden daha da koparmaktadır. Bunun yanı sıra provokasyona uğrayan 

bütün duygular akil davranışı olumsuz yönde etkilerken, toplumda bir infial 

yaratmaktadır. Kızgınlık, sinir harbi, öfke, nefret ve daha birçok olumsuz 

duyguyu bünyesinde barındıran kitleler birbirlerini anlamazken, düşmanlıkları 

artar ve yaşanan bu süreç kanlı bir atmosfere doğru sürüklenir.  Terör eylemleri 

toplumlara korku ve telaşı gösterir. Eylemlerin ardından ortaya çıkan 

görüntüler, toplumları endişeye sevk ederken, güvenlik duygusunu maksimum 

seviyeye çıkartır. Güvenliğini sağlama içgüdüsü ile hareket eden toplumlar, 

birbirlerine güvenmemeye başlarlar. Çünkü her an tehdit algılaması ile 

yaşamaktadırlar. Kimseye güvenmeden, herkesi düşman ya da tehdit 

algılamasına koyarak yaşamını sürdürmeye çalışan kitleler tüm enerjilerini 

korunmaya ayırırken dünyalarını küçültmekte, ayrıca kendi içerisinde farklı 

olan unsurlara tahammül gösterememekte, içine kapanık toplumlar meydana 

gelmekte ve bir arada yaşayabilme şansı terörizm sebebiyle azalmaktadır. 

Terör eylemleri kendi içine kapanmayı oluştururken, kitlelere bir diğer 

etkisi de provokasyona açık birliktelikleri de meydana getirmesidir. 

Birbirinden ayrı binlerce kişi, günün birinde bazı şiddetli heyecanların, mesela 

milli bir olayın etkisiyle bir araya gelerek psikolojik bir kitle meydana 

getirebilirler. Bunları bir araya toplayan herhangi bir tesadüf, bunların 

davranışlarının kitlenin hareketlerine özel bir şekil almasına sebep olabilir. 

Terör eylemlerinden sonra tepki göstermek amacı ile toplanan kitleler atılan 

sloganların da etkisiyle sert, şiddete özenen duygulara kapılabilirler. Söylenen 

sözler, bu kitleyi tehlikeli bir yola sokabilir. Psikolojik savaş uygulayıcılarının 

en çok faydalandığı alanlar olan bu kitleler, içlerinde bulunan kışkırtıcı 

unsurların da etkisi ile aşırı uçlu kutuplara sürüklenirler. Böylece toplum 

içerisinde oluşmuş bulunan sıkıntılı hava patlamaya hazır bir hale gelmektedir. 

Tepkiler aşırı uçlara kayabilirken, ayrılıklar ve farklılıklar keskinleşmektedir. 

Terör olaylarına bağlı gelişen organize toplumsal olaylarda oldukça önemli 

hileler yer almaktadır. Bu toplantıları düzenleyen sınırlı sayıdaki profesyonel 

ajan militanlar, arka planda son derece hazırlıklı ve antrenmanlı bir şekilde 

toplumu ve onun güvenliğinden sorumlu devleti karşı karşıya getirme 

girişiminde bulunmaktadırlar. Bu durumda otorite ve sivil halk ilişkisi 

bozulmaktadır. 

Psikolojik harekâtta arzulanan, birbirinden kopuk kitleler ve bireyler 
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güvensizliğin ve kaosun hüküm sürdüğü bir ortama sebebiyet verirler. 

Birbirine güvenmeyen bireylerden oluşan toplum parçalanmaya mahkûm bir 

hale gelir. Bu tabloda toplumu bir arada tutan değerlere yapılacak olan bir 

başka psikolojik harekât saldırısı ile halkalar birer birer kopartılarak aradaki 

bağ daha da inceltilir. 

Terör eylemleri ile oluşan atmosfer toplumları birbirinden ayırmayı 

amaçlayan psikolojik savaş atmosferi haline dönüşmektedir. Eylemi yapan 

terörizm olurken, eylemin devamında toplumda oluşan duyguların aşırılıklara 

kaydırılması psikolojik savaşın görevi olmaktadır. Toplum kontrolünü 

amaçlayan bu kavram hassas noktayı yakaladığı anda vurmaya başlamaktadır. 

Terörün etkisi ile kızgın ve öfkeli kalabalıklar yaşadıkları alanda her an 

patlayabilecek basınçlı bir atmosfer oluşturacaklardır. Ayrıca karşı taraf olarak 

gördükleri kitlenin de psikolojik saldırıya uğraması söz konusudur. İki grup 

arasında tahrik edici ve kışkırtıcı davranışların körüklenmesi, karşı karşıya 

gelmekten de öte durumlar yaratacaktır. Bu noktadan sonra kitle birbirine 

girmeye hazırdır. Eylemin kendisi ne kadar küçük olsa da yarattığı etki çok 

büyük boyutlara ulaşırken, psikolojik savaşın en önemli amacı olan ayrışmış 

toplum ortaya çıkmıştır. 

Ödev 144. Gerekçeli olarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız, 

değerlendirme yapınız: 

1. Dünyanın daha da küçülmesi, küreselleşme, statükocu ve 

muhafazakâr algı sistemi, rekabet ve gerginlik ortamı, teknolojik gelişmeler ve 

terörizm gibi unsurlar aralarında ne tür bağlantı mevcut?  

2. Terörizmin ne tür bir eylem olduğu kabul edilmektedir? 

3. Terörizm niçin psikolojik savaş kavramı ile beraber anılmaya 

başlamıştır?  

4. Terör olayları sonrasında toplumda oluşan atmosfer, nelere yol 

açmaktadır?  
5. “Psikolojik savaş”ın tanımı nedir? 
6. Hanhi unsurlar psikolojik savaşta mutlak bir öneme sahiptir? 
7. Psikolojik savaşın önemli argümanları arasında neler bulunmaktadır? 
8. Psikolojik savaş gibi yöntem özellikle hangi toplumlara karşı etkili 

olmaktadır? 
9. Kimlik arayışları psikolojik savaş tekniklerinin uygulanması 

açısından toplumlara beraberinde neler getirmektedir? 
10. Psikolojik savaş kavramının temel dayanak noktaları arasında neler 

bulunmaktadır? 
11. Toplumun içinde bulunduğu ortamda zayıflıklarını tartışmaya 

başlamasının sonucu ne olabilir?  
12. Psikolojik savaş varlığını nasıl sürdürmektedir? 

13. Süper güçler birbirleri ile karşılıklı savaşmazken, mücedelelerini 

çatışma sahnesinde nasıl sürdürmüşlerdir?  
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14. Amacını gerçekleştirebilmek için psikolojik savaş, terör ile nasıl 

birleşmiştir?  

15. Yapılan bir terör eylemi ile birlikte toplumlarda oluşan ilk algı nedir? 

16. Şokun etkisi yavaş yavaş geçmeye başladıktan sonra verilen yeni 

tepki nedir? 

17. Kızgınlık, ne ile ve neye doğru yönelmektedir?  

18. Yapılan terör eylemi, toplumu adım adım olarak nasıl etkilemektedir 

ve toplum içinde ayrışmayı nasıl sağlamaktadır?  

19. Terör eylemlerinden sonra tepki göstermek amacı ile toplanan 

kitleler atılan sloganların da etkisiyle hangi duygulara kapılabilirler. 

20. Kışkırtıcı unsurların etkisi ile kitlelerin tepkileri aşırı uçlara 

kayabilirken, toplum içindeki ayrılıklara ve farklılıklara ne olmaktadır? 

21. Organize toplumsal olayları düzenleyen sınırlı sayıdaki profesyonel 

ajan militanların rolü nedir? 

Ödev 145. Aşağıdaki kavramların açıkladığı ifadeyi söyleyiniz, Rusça 

karşılığını veriniz: 

- öteden beri sürüp gelen, var olan durumun değişmesini istemeyen 

kimse;  

- dış çevreden gelen bir uyarının etkisiyle ortaya çıkan davranış;  

- birinin kendi yaşamını ve sağlığını korumayı amaçlayan özel davranış 

şekli;  

- bireyin nasıl bir insan olmak istediği, hangi mesleğe sahip olmak 

istediği, kız-erkek arkadaş ilişkileri ve aile bireyleri ile ilişkilerini 

değerlendirdiği dönem;  

- bir gerçekliğin onaylanması için olayların arkasında veya altında 

bulunan şey, kendisine bir şey yüklenilen, bir varlığa destek olan, altta bulunan 

temel;  

- toplumda belirli davranışların uygun bulunup yinelenmesi sonucu 

ortaya çıkan genel davranış biçimi; aynı davranışta bulunan insanların, sürekli 

bu davranışlarını yinelemeleri sonucu ortaya çıkan davranış ve düşünme 

alışkanlığı;  

- genelde bir kimseyi beğenmelerini veya kabul etmelerini istediği bir 

grup tarafından reddedilmenin sonucu ortaya çıkan duygu;  

- karşılıklı ters söz ve davranışlarla birbirini sinirlendirme;  

- bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız 

olarak doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış. 

Alıştırma 146. Aşağıdaki savları değerlendiriniz:  

1. Türkiye örneği üzerinden gidecek olursak; Sağ − Sol, Sünni − Alevi, 

Türk − Kürt ve hatta ideolojilerin kendi içerisindeki ayrışmaları; anarşi ve terör 

eylemleri ile birleşince bölünme tehlikesinin yaşandığı bir Türkiye modeli 

karşımıza çıkmaktadır. 
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2. İki kutuplu dünyada siyah ve beyazın dışında başka hiçbir rengin 

olmadığı bu dönem, psikolojik unsurlara dayalı savaş metotları ile 

harmanlanmıştır. 

3. Her terör örgütünün bir hamisi veya adına eylem yaptığı bir ülkesi 

vardır. 
4. II. Dünya Savaşı sonrasında yeni sistemin önemli bir kozu, caydırıcı 

etkisi ve yıldırma harekâtı özelliği kazanan uluslar arası terörizm bazen kendisi 
için bazen de devletler için çalışmıştır. 

5. Üstünlük sağlamanın yanı sıra toplumları yönlendirmeyi de 
amaçlayan psikolojik savaş, terörizm ile yakın ilişki içerisindedir. 

6. Kızgınlığın muhatapların duyduğu ve duyacağı haberler ile birlikte 
nefret krizine doğru yöneldiği sırada psikolojik savaş devreye girmekte ve 
terörden etkilenmiş olan toplumun hassas noktalarını ortaya çıkarmakta ve 
toplumu kışkırtmaktadır. 

7. Yapılan terör eylemi bütün bir topluluğa mal edilirken, karşı tarafta 
oluşan dışlanmışlık duygusu aynı ülkede yaşayan faklı unsurları birbirinden 
daha da koparmaktadır. 

8. Terör eylemleri kendi içine kapanmayı oluştururken, kitlelere bir 
diğer etkisi de provokasyona açık birliktelikleri de meydana getirmesidir. 

9. Birbirine güvenmeyen bireylerden oluşan toplum parçalanmaya 
mahkûm bir hale gelir. 

10. Terör eylemleri ile oluşan atmosfer toplumları birbirinden ayırmayı 
amaçlayan psikolojik savaş atmosferi haline dönüşmektedir. 

11. Toplum kontrolünü amaçlayan psikolojik savaş hassas noktayı 
yakaladığı anda vurmaya başlamaktadır. 

Ödev 147. Rusça karşılıkları veriniz: 
Çevik Kuvvet; İslâm ülkelerinin liderliğini üstlenmek; İkiz Kulelerin 

Vurulması; uzun vadeli bir strateji çizmek; mallar toplum olarak boykot ilan 
etmek; kendi kültür ve medeniyet kodları; yeni yapıya kavuşturulmak; yargı 
makamları önüne çıkarmak; ortak görüşleri yansıtmak; hedefli yaptırımlar; 
Türkiye’yi bir terör kıskacına almak; küresel sermayeyi sınırlandırmak; 
bölgenin yeniden yapılandırılması; farklı toplum kesimleri; taktik hamlelerin 
yapmak; eksen değiştirmek; silahlı eylemlere dönüşmek; terör suçlarının 
işlenmesine engel olmak; dünya çapındaki terörist saldırıları; BM Güvenlik 
Konseyinin teröre ilişkin ilgili kararları; darbelere muhatap olmak; millet 
olarak/ülke olarak bir ve bütün olmak; terörü icra eden örgütler; hepimiz aynı 
gemideyiz; entrika; taassup; örgütleri zararsız hale getirmek; terörle mücadele 
bildirisi; uluslararası taahhütlerin uygulanması; terörist propagandaya karşı 
koymak. 

Ödev 148. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Быть вовлечённым в перевороты; атака на башни-близнецы; 

ослабевать и становиться пугливым; одержимость, фанатизм; передавать 

в руки правосудия; тихая гавань для терроризма; применять стратегию, 
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соответствующую определённому периоду; представлять собой единое 

целое нации и страны; выстроить долгосрочную стратегию; прочно 

стоять на ногах; нейтрализовать организацию; отражать общие взгляды; 

являться региональной державой; различные слои общества; вариться  

в собственном соку; правый (левый) терроризм; теракты в мировом 

масштабе; причины свержения политических властей; глобальный 

сионистский ростовщический капитал; делать тактические ходы; любая 

угроза, направленная на безопасность государства; легальные  

и нелегальные средства вещания; резолюции Совета Безопасности ООН 

по вопросам терроризма; взять Турцию в террористические тиски; 

сателлит США; использовать сдержанную риторику; менять вектор 

движения; направлять деятельность; очередные шаги в направлении 

более эффективной борьбы; брать на себя лидерство над исламскими 

странами. 

Ödev 149. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

Teröristler neden intihar eylemi yapıyor? 

Terörle mücadele uzmanlarına göre, terör örgütleri küçülme, kitle 

desteğini kaybetme ve muhatap alınmama gibi korkular yüzünden intihar 

eylemlerine başvuruyor. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, resmi 

internet sitesinde yer verdiği bilgilendirme yazısı ile terör örgütlerinin intihar 

eylemlerine başvurmasının arkasındaki psikodinamik gerçekler ile intihar 

eylemcisinin ruhsal profili ve seçilme kriterlerini değerlendirdi. 

Yazıda, insan psikolojisinde intiharın, kendine güvensizliğin, ruhsal 

çöküntünün ve karşılaşılan problemlere çare üretememenin bir ifadesi olduğu 

belirtilirken, çaresiz kalan bir kişinin intiharı sorunlarından kaçış olarak 

yorumladığı kaydedildi. 

Olaylar karşısında eli kolu bağlı olduğunu düşünen kişinin, hiçbir çıkış 

yolu kalmadığından umutsuzluk, karamsarlık ve çaresizlik içerisine düştüğü 

ve gidişi değiştirecek güçten yoksun kaldığını gördükten sonra intiharı 

düşündüğü ifade edilen yazıya göre, kendini ezilmiş, köşeye sıkıştırılmış 

hisseden kişi, duyduğu öfkeyi dışa boşaltamadığı için kendine yöneltiyor. Bu 

ruh halindeki kişi intihar ederek, hem kendini hem de bu duruma düşmesine 

neden olanları cezalandırarak öç alıyor. 

Terör örgütleri ise bu durumdaki kişileri kendi amaçları için kullanıyor. 

Terör örgütleri tarafından intihar eyleminde kullanılan teröristler, ruhsal 

bunalımda olan, psikolojik tedavi gören, örgüt içindeyken her şeyini kaybedip 

bitmiş olan ve bunalıma girenler arasından seçiliyor. Bazı intihar kobayı 

eylemciler, başka teröristlerce tehdit ve silah zoruyla eylem yerine kadar 

getirilip eyleme zorlanıyor, eylemi kabul etmeyenler, örgüt tarafından infaz 

ediliyor. 
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Küçülme kompleksine giren, faaliyet kanallarının tıkandığını hisseden, 

kitle desteğini kaybetme korkusuna kapılan, muhatap alınmamaktan doğan 

panik ve tedirginlik içine sürüklenen, demoralize olup psikolojik bunalıma 

giren ve kendi kadrolarını ve taraftarlarını psikolojik baskı altında 

bulundurmak isteyen terör örgütlerinin intihar eylemlerine başvurduğunu ifade 

eden uzmanlar, terör örgütünün bu yönteme başvurmasının “örgütün bir 

çıkmazın içine girdiğinin göstergesi” olduğunu belirttiler. 

(Teröristler neden intihar eylemi yapıyor? / cumhuriyet.com.tr) 

Ödev 150. Türkçeye çeviriniz: 

Международные организации и ученые постоянно уделяют 

внимание проблеме причин терроризма. Эта проблема является одной  

из основных при разработке и совершенствованию правовых мер борьбы 

с терроризмом. От того, насколько точно будут установлены причины 

этого особо опасного преступления, будет зависеть эффективность 

принимаемых мер по борьбе с ним и их дальнейшее совершенствование.  

В российской криминологической науке под причинами преступ-

ности, в том числе и различных видов терроризма, принято понимать  

те социальные явления, которые порождают преступность как своё 

закономерное следствие. 

При достаточно большом выборе оснований криминологической 
классификации причин и условий преступности в отечественной 
криминологии выделяются факторы, характеризующие терроризм  
по содержанию или сферам социальной жизни. К таковым, как правило, 
относятся: правовые, социально-экономические, организационно-
управленческие, воспитательные, идеологические, психологические, 
социально-политические и другие причины и условия или процессы  
и явления, вызывающие преступность в этих сферах жизни. 

На VIII Международном конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и обращению с преступниками (Гавана, 1990 г.) 
коренными причинами терроризма были названы: бедность, 
безработица, неграмотность, нехватка доступного жилья, 
несовершенство системы образования и подготовки кадров, отсутствие 
жизненных перспектив, отчуждение и маргинализация населения, 
обострение социального неравенства, ослабление семейных и социаль-
ных связей, недостатки воспитания, негативные последствия миграции, 
разрушение культурной самобытности, нехватка объектов культурно-
бытового назначения, распространение средствами массовой 
информации идей и взглядов, ведущих к росту насилия, неравенства  
и нетерпимости. 

Терроризм может иметь питательную среду там, где народ 

бедствует, где народ сталкивают в поисках врага.  

Причины терроризма (husain-off.ru) 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/teroristler-neden-intihar-eylemi-yapiyor-59444
http://husain-off.ru/hd4n/terror/prichiny.html
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Ödev 151. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

(1) 

Социально-экономические причины терроризма 

- заметное снижение жизненного уровня в сочетании  

с беспрецедентно возросшей социальной дифференциацией, которые 

вызывают к жизни такие социально-психологические факторы, как 

злоба, зависть, ненависть, ностальгия по прошлому и т.п.; 

- экономический и энергетический кризис, рост цен, инфляция; 

- кризисное положение ряда социальных и профессиональных 

групп, особенно военных, имеющих военный опыт и лиц, имеющих опыт 

работы со взрывными устройствами и взрывчатыми веществами; 

- рост безработицы, который обуславливает проблемы миграции, 

бродяжничества, психологической и профессиональной деградации  

и дезориентации личности в условиях рыночной экономики и т.п.; 

- широкое распространение среди населения оружия, военной 
подготовки и специфических военных умонастроений, связанное  
с участием значительной части военных в реальных боевых событиях,  
так и с вынужденным перепрофилированием многих работников 
спецслужб, нередко оказывающихся в криминальных структурах. 
Доступность оружия и большое число ищущих себе применения военных; 

- подрыв или свержение своего правительства; 
- национальное самоутверждение;  
- распространение средствами массовой информации идей  

и взглядов, ведущих к росту насилия, неравенства и нетерпимости, 
внушение населению всесильности и вседозволенности террористов и др. 

Причины терроризма (husain-off.ru) 

(2) 

Политические причины терроризма 

В международном и внутригосударственном терроризме наиболее 
значительно проявление политического терроризма. Ведущую роль  
в детерминации политического терроризма, как и всей политической 
преступности, занимают политические причины.  

Назовем, с нашей точки зрения, основные: 
- репрессии со стороны правящей элиты по отношению  

к оппозиционным политическим партиям; 
- навязывание правящей элитой нетрадиционных для данного 

общества социально-политических нововведений; 
- обострение внутриполитических конфликтов внутри самого 

государства; 
- столкновение политических интересов двух государств в каком-

либо регионе; 

- ошибки в национальной политике, допускаемые правительством; 

http://husain-off.ru/hd4n/terror/prichiny.html
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- целенаправленное разжигание национальной розни отдельными 
людьми, группами, партиями; 

- агрессия в отношении другого государства и его оккупация в 
большинстве случаев влечет за собой вооруженное сопротивление 
мирного населения (партизан), использующего террористические 
методы; 

- поощрение терроризма на уровне государственной политики; 
- недовольство деятельностью правительства иностранных 

государств, в связи с чем, совершаются террористические акты против 
его представителей и учреждений. 

Причины терроризма (husain-off.ru) 

(3) 

Религиозные причины терроризма 
В настоящее время особенно широкое распространение получили 

религиозная нетерпимость.  
Террор характеризуется фанатизмом, т.е. предельно суженным 

восприятием действительности, неприятием отличающихся от «един-
ственно верных» взглядов. Фанатизм разделяют на политический, 
идейный и религиозный.  

Религиозный фанатизм основан на абсолютной вере в то, что после 
убийства «неверных» убийца попадает в рай. Это внушается в сознание 
верующих с детства: и в семье, и в школе, и в мечетях. Поэтому так 
решительно идут на убийство и на верную смерть женщины-шахидки. 
Большей частью именно женщины выполняют роль смертниц.  

Террористы — запрограммированные с пеленок люди. Эти люди, 
воспитывающиеся в абсолютно мифомизированном мире, разделенном 
на наших и чужих. Наши — на стороне добра. Чужие — на стороне зла.  

Шахид в собственных глазах, в глазах своего окружения — вовсе 
не убийца. Для шахида предстоящая ему смерть — вовсе не смерть,  
а секундное преодоление боли перед обретением вечной жизни в раю. Он 
расстается с близкими, но в раю когда-нибудь шахид встретится с ними, 
его подвиг и им зачтется.  

Причины терроризма (husain-off.ru) 

Ödev 152. “Terörle Mücadele Modelleri” sunumunu yapınız: 
Asimetrik yöntemler kullanan silahlı örgütlerle mücadele modelleri, 

genellikle iki kutupta temsil edilmektedir. 
Güvercinler; çatışmaya sebep teşkil eden sosyal faktörlerin ortadan 

kaldırılmasını 
Şahinler; baskı ve şiddet gibi polisiye ve askeri tedbirlerle muhaliflerin 

yok edilmesini, mücadele yöntemi olarak önermektedirler. 

Güvercinler, sosyal adaletsizlik ve politik eşitsizliğin çatışmaların 

altında yatan sorunlar olduğunu, bu faktörlerin ortadan kaldırılması halinde 

çatışmaların da ortadan kalkacağını öne sürmektedirler. 

http://husain-off.ru/hd4n/terror/prichiny.html
http://husain-off.ru/hd4n/terror/prichiny.html
https://asimetriksavaslar.wordpress.com/2011/03/30/terorle-mucadele-modelleri/
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Ancak, hükümetin sosyal ve politik şartları iyileştirmesi halinde ilk tepki 

olarak silahlı örgütlerin bunu bir zafer olarak algılayabileceği ve çatışmalarda 

artış görülebileceği, ancak bu durumun orta vadede normale dönerek, 

çatışmanın tamamen ortadan kalkmasını sağlayacağı da ön görülmektedir. 

Ayrıca, demokrasinin sağladığı bazı nimetlerin demokratik ülkelerde 

kişilerin şiddet eylemlerine başvurmasını önleyen faktörler olduğu da yine 

“güvercinler” tarafından vurgulanmaktadır. 

“Şiddeti azaltan faktörler” olarak nitelendirilen bu nimetler:  

- yönetimlerin şiddete gerek duyulmadan hür ve adil seçimlerle 

değiştirilebilmesi; 

- yöneticilerin açıkça eleştirilebilmesi, gösteriler ve medya yoluyla 

protestoların yapılabilmesi, böylece kişilerin kendilerin ifade edebilmeleri için 

imkan sağlanarak şiddete başvurulmasına gerek duyulmaması;  

- kişiler ve çeşitli çıkar grupları ile yönetimler arasında çıkan sorunların 

bağımsız mahkemeler tarafından çözülmesi, azınlıkta kalan insanların 

haklarının, çoğunluğa rağmen, mahkemeler yoluyla korunması nedeniyle 

şiddete ihtiyaç duyulmamasıdır. 

Ancak, demokratik hakların aşağıdaki nedenlerle mücadelede zorluklar 

çıkardığı da belirtilmektedir:  

- Seyahat özgürlüğü militanların alan değiştirmesini 

kolaylaştırmaktadır.   

- Özel hayatın gizliliği prensibi, istihbarat faaliyetlerini büyük ölçüde 

engellemektedir. 

- Halkın özgürlüklerinden taviz vermemesi nedeniyle, önleyici 

tedbirlerinin tam olarak alınmaması nedeniyle örgütler için bol miktarda uygun 

hedef ortaya çıkmaktadır.  

- Yargılama ile ilgili çeşitli kısıtlamalar nedeniyle militanlar hakkında 

toplanan deliller mahkemelerde kabul görmeyebilmekte, tanıklar tehdit 

edilebilmekte ve militanların cezalandırılmaları zor olmaktadır.   

Şahinler ise, şiddet olaylarının yine baskı ve şiddet içeren tedbirlerle 

durdurulabileceğini, saldırıları durdurmanın en hızlı ve etkin yöntemin 

bireysel hakların ve özgürlüklerin kısıtlanması gerektiğini, militan sayısının 

azaltılmasının saldırıların da azalmasını sağlayacağını ileri sürmektedirler.  

Ancak, IRA, ETA gibi örgütler ile, Arjantin ve El Salvador’daki olaylar 

incelendiğinde yerel milliyetçi güçler üzerinde kurulan baskının silahlı 

grupların daha çok güçlenmesine yol açtığı tespit edilmiştir.  

Aynı şekilde İsrail hükümetinin Hamas terörüne karşı şiddet 

uygulamaları da tam olarak sonuç vermemiş, önceleri eylemlerine ara veren 

örgüt, bir süre sonra daha şiddetli bir şekilde eylemlerine tekrar başlamıştır.  

Diğer yandan, PKK ve El-Kaide gibi örgütlere karşı uygulanan şiddet 

stratejisi bu örgütlerin etkinliklerini önemli derecece azaltmıştır. 

Baskı ve şiddet politikalarında değişik uygulamalar görülmektedir. 
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Militanlara karşı şiddet uygularken operasyon alanındaki halkın zarar 

görmemesini esas alan “ölçülü şiddet stratejisi”; “pire için yorgan yakmak” 

olarak nitelendirilebilecek, militanlarla mücadele esnasında bölgedeki tüm 

canlı varlıkların zarar görmesine sebep olan “sınırsız şiddet stratejisi”, 

teröristlerin eylemlerine şiddetle karşılık verilirken, eylem alanı dışında olsa 

da, teröristleri desteklediği veya her hangi bir bağı olduğu ileri sürülen sivil 

halkın dahi cezalandırılması ve bu yolla silahlı grupların yıldırılmasına yönelik 

“misliyle mukabele stratejisi” gibi uygulamalar görülmektedir.  

Ölçülü Şiddet stratejisi; güvenlik kuvvetlerinin silahlı gruplarla askeri 
ve yarı-askeri taktiklerle mücadelesi sürerken, harekatın “ağırlık merkezi” 
olarak kabul edilen sivil halkın desteğinin kazanılması için gerekli tedbirlerin 
alınmasıdır. Bu stratejinin uygulanmasında silahlı örgütlerle mücadele 
kıyasıya sürdürülür ve militan sayısının azaltılması hedeflenir. Diğer yandan 
ise, silahlı grupların yer altı teşkilatı ile mücadele edilir ve lojistik desteğini 
sağlayacağı sivil halktan enterne edilir. Şüphesiz, sivil halkın enterne edilmesi 
ölçülü bir şiddeti de beraberinde getirir. Ancak, ana düşünce hiç bir zaman 
halka zarar verilmemesidir. 

Sınırsız şiddet stratejisi; militanlarla bir kez karşılaşıldığında 
muharebe alanındaki tali faktörlerin zarar görmemesi şeklinde bir düşünceye 
sahip olmadan tüm muharebe gücünün kullanılmasıdır. Başka bir deyişle, 
alandaki “yaşlar, kurunun yanında yanar”. Bu stratejinin uygulanmasında 
militanlara destek veren veya bundan şüphe edilen veya güvenlik kuvvetlerine 
destek vermeyen herkes terörist kabul edilir ve bu düşünce ile muamele görür. 
Bazı uygulamalarda toplu cezalandırmalar görülmüştür. Sınırsız şiddet 
uygulamaları, ölçülü şiddet stratejisinin uygulanması esnasında, bazı duygusal 
sebeplerle lokal olarak veya geçici olarak bireysel kararlarla, genel politikanın 
bir parçası olmadan uygulanabilir. 

Misliyle Mukabele stratejisi, silahlı örgütlerin eylemlerine daha 
şiddetli bir misilleme ile karşılık verilmesidir. Misilleme esnasında hedef 
gözetilmez, verilen kayıpla misilleme sonrasında ortaya çıkan zayiat ve hasar 
birbiriyle mukayese edilemeyecek kadar dengesizdir. Eylem hedefi askeri 
hedefler olsa da, misilleme hedefi siviller olabilir. Bu strateji İsrail tarafından 
Filistin eylemlerine karşılık olarak kullanılmakta olup, Hamas terör örgütü 
eylemlerinden dolayı kendi halkına zarar geldiği gerekçesiyle bir süre 
eylemlerini durdurmuştur. 2001/2002 yıllarında Filistinli intihar 
komandolarının eylemlerinin ertesinde, eylemcilerin ailelerinin evleri İsrail 
ordusu tarafından imha edilmiştir.  

Bir ülkenin bu modellerden hangisine karar vereceğine etki eden en 

önemli faktör, silahlı örgütün eylem alanının özellikleri ile ana üssünün 

yeridir.  Örgütler, her geçen gün daha çok küçülen dünyamızda globalleşmenin 

nimetlerinden etkin şekilde faydalanmaya başlamışlardır. El-Kaide gibi ana 

üssü Afganistan, eylem alanı Amerika başta olmak üzere tüm dünya olan bir 

terör örgütü ile mücadele yönteminin “güvercin taktiği” olamayacağı 
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ortadadır. Benzer bir şekilde PKK terör örgütü de yıllarca ana üs olarak 

Yunanistan, Suriye, İran ve Irak’ı, eylem alanı olarak ise başta Türkiye’yi ve 

bir çok Avrupa ülkesini kullanmıştır. Bu durumda, eylemlere maruz kalan bir 

ülke hangi sosyal faktörleri iyileştirecektir? Eylem alanındaki sosyal şartların 

iyileştirilmesi, silahlı örgütlerle mücadelede ne kadar bir başarı 

getirecektir?  Ortaya konulan bu iki mücadele yönteminin geçerliliğini veya 

yeterliliğini koruduğu şüphelidir. Bu nedenle, son zamanlarda, özellikle 11 

Eylül Saldırılarından sonra konvansiyonel kuvvetlerin kullanılarak terör 

örgütlerinin ana üssünün imhası, hareket alanının daraltılması ve militan 

sayısının azaltılması; finans kaynaklarının ve terör vasıtalarının global olarak 

kontrol altına alınması; uluslararası işbirliği ve BM, NATO gibi çok uluslu 

örgütlerin kullanılması gibi tedbirlerin alınmasını gerektiren çok yönlü 

yöntemler kabul edilmiştir. 

Terörle Mücadele Modelleri (wordpress.com) 

Ödev 153. Rusça karşılıkları veriniz: 

Küresel sistemin kilit unsuru; yöntemin direkt etkisi altında kalmak; 

içinde bulunduğu ortamda zayıflıklarını tartışmak; aşırı uçlu düşünceler; 

birbirine girmek; karamsarlık (kötümserlik); özlem; suçlu ortamlar; hayalî 

dünya; istihbarat faaliyetlerini büyük ölçüde engellemek; tali faktör; 

tepkisellik; savaşın kazanılması veya kaybedilmesi; dayanak noktası; 

kendisinde var olan teorik boyutu terörün pratik yönü ile birleştirmek; kışkırtıcı 

unsurlar; bilgilendirme yazısı; intihar kobayı eylemci; gerileme (yozlaşma); milli 

unsurların güç kazanması; nimet; “sınırsız şiddet stratejisi”; güvenliği ön plana 

çıkarmak; tahammül sınırlarının minimum seviyelere düşürülmesi; hami; içgüdü; 

terör örgütlerinin küçülmesi; öfkeyi dışa boşaltmak; patlayıcı maddeler; kendi 

hükümetinin devrilmesi; normale dönmek; “ölçülü şiddet stratejisi”; teknolojik 

gelişmelerin önünü açmak; ayrışmaların ve sorunların çok olduğu toplumlar; 

psikolojik çöküntü içerisine girmek. 

Ödev 154. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Обстановка соперничества и напряжённости; победа или 

проигрыш в войне; разжигание вражды; перейти в подавленное  
с психологической точки зрения состояние; адресная аудитория; война 
нервов; схлестнуться; бегство от своих проблем; выплеснуть гнев 
наружу; военный опыт; военная подготовка; свержение своего 
правительства; устранение социальных факторов; свобода 
передвижения; стратегия применения неограниченной силы; потери, 
ущерб, урон; обратный эффект; состояние, которого хотят достичь; 
общества с большой степенью поляризации и большим количеством 
проблем; хорошо распознать противостоящего противника; арена 
столкновения; экстремистские суждения; организованные социальные 
акции; сокращение рядов террористических организаций; безысход-
ность; ситуация, когда на кого-либо перестают обращать внимание  

https://asimetriksavaslar.wordpress.com/2011/03/30/terorle-mucadele-modelleri/
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и слушать его; взрывчатые вещества; доступность; религиозная 
нетерпимость; благо; запугивать свидетелей; арестовывать, заключать 
под стражу; упоминаться в контексте понятия «психологическая война»; 
направлять; точка опоры; опираться на принцип психологического 
превосходства; вскрывать уязвимые места общества; профессиональные 
титушки; террорист-смерник. 

Ödev 155. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

(1) 

Bölücü Örgütlere Kısa Bir Bakış 
1973 yılında Marksist ideoloji ekseninde temelleri atılmaya başlayan 

PKK, 1978 yılında kurulmuştur. Başlangıçta fazla etkinliği bulunmayan örgüt, 
12 Eylül askeri müdahalesinden sonra elemanlarını Lübnan’a kaydırarak teori 
ve pratik alanındaki eksikliklerini tamamlamış, 1984 yılındaki Eruh ve 
Şemdinli baskınlarıyla etkili terör eylemlerine başlamıştır. 

1986 yılında askeri kanadı oluşturan ARGK kurulmuş, bu tarihten sonra 
bölgede yaptığı kitle katliamları ile halkın direncini kırmış, bu şekilde bir 
yandan eleman temin imkânlarını artırırken diğer yandan bölgedeki manevra 
alanını genişletmiştir. 

1988 yılında örgütte hizipleşme başlamış ve bocalama dönemine 
girmiştir. Ancak Öcalan, örgüt içi infazlarla kontrolü eline almıştır. 

1990 yılında başlayan Körfez krizi Kuzey Irak’ta otorite boşluğuna 
neden olmuş bu da PKK’nın işini kolaylaştırmıştır. Bu yıllarda PKK; genel 
ayaklanma, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Meclisi’ni toplama ve Savaş Hükümeti 
ilan etme gibi hedeflere ulaşmaya çalışmıştır. Ancak Kuzey Irak’a icra edilen 
bir seri harekat sonucunda PKK büyük darbeler almış ve arzu ettiği hedefe 
ulaşamamıştır. 1994 ve 1995 yılında bölgede yapılan yoğun ve sürekli 
operasyonlar sonucu PKK gücünün önemli bir kısmını kaybetmiş, etkisini 
hissettirmek için de bölgede katliam türü eylemlere başlamıştır. Ancak bu da 
hem örgütün daha fazla darbe almasına hem de dünya kamuoyunda kendisine 
karşı tepki duyulmasına neden olmuştur. Bu aynı zamanda diğer ülkeler 
nezdinde yapılan girişimlerde Türkiye’nin daha etkili sonuçlar almasına da 
imkân vermiştir. 

1990’ların sonuna doğru, dış dünyada PKK’nın terör örgütü olarak 
kabul edilmesinin ardından Öcalan yakalanarak teslim edilmiş, bundan sonra 
da örgütün siyasal arayışları başlamıştır. Bugün gelinen noktada siyasal 
çabalar hızlı bir şekilde sürdürülmeye çalışılmaktadır. Ancak zor durumda 
kalan PKK çok boyutlu ve yönlü etkilere maruz kaldığından çok farklı güçler 
tarafından, çok farklı maksatlarla kullanılan bir taşeron örgüt haline gelmiştir. 

(2) 

Dini Motifli Terör Hareketlerine Kısa Bir Bakış 
1979 yılındaki İran devriminden sonra Sünni olmalarına rağmen Şii 

yazarların eserlerinden etkilenen bazı radikal gruplar ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Hizbullah başta olmak üzere “İslami hareket” gibi dinsel görüntülü 
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terör örgütleri, büyük ölçüde mezhepsizliğe dayanan ancak fikri temellerini Şii 
düşünür ve yazarlardan alan yeni bir din anlayışını topluma taşımaya 
başlamışlardır. Bunun yanında ABD’ye karşı mücadele veren El Kaide, IŞİD 
ve benzeri bazı örgütlerin de etkileri görülmeye başlamıştır. 

Güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu ele geçirilen bazı örgüt 

mensuplarının ifadelerinden, örgüt mensuplarının Iran veya Afganistan ile 

bağlantılı oldukları, bazılarının teorik ve pratik eğitim almak üzere bu ülkelere 

gittikleri anlaşılmıştır. Ancak, İslam dininin gerçekte teröre izin vermemesi ve 

Türkiye’de dini kimlikleri ile ön plana çıkan birçok kanaat önderinin teröre 

kesin olarak karşı çıkmaları, bu radikal grupların etkisini zayıflatmış ve 

manevra alanlarını daraltmıştır. Bu örgütler, toplumdaki eğitim yetersizliği ve 

kültürel geri kalmışlıktan istifadeyle toplumda taban bulmaya çalışmaktadırlar. 

Bu kapsamda Türk Hizbullah Örgütü, İslami Hareket Örgütü, İslami Büyük 

Doğu Akıncıları (IBDA-C) adlı örgütleri sıralamak mümkündür. 
Hizbullah Örgütü, Fidan Güngör ve Hüseyin Velioğlu’nun 1980’li 

yıllarda kurdukları Vahdet grubu ile başlamıştır. PKK’nın sindirme amaçlı 
olarak bölgedeki dini kesimlerden bazılarını öldürmeleri 1991 yılı ortalarından 
itibaren Hizbullah’ın PKK ile çatışmaya başlamasına neden olmuştur. 1991-
1995 yılları arasında PKK-Hizbullah çatışması sonucu 400’den fazla PKK 
mensubu veya sempatizanı öldürülmüştür. 

Bunun sonucunda örgütsel anlamda şehir merkezlerinde kontrol 
Hizbullah’ın eline geçmiş, PKK şehir merkezlerinde barınamaz hale gelmiştir. 
Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlar sonucunda 600 civarında Hizbullah 
örgüt mensubu yakalanmış ve 100 civarında faili meçhul cinayet 
aydınlatılmıştır. 

Şiddet eylemlerine başvurulmasından sonra örgütte başlayan fikir 
ayrılığı nedeniyle grup “Menzil” ve “İlim” grubu olarak ikiye bölünmüştür. 
Menzil grubu Fidan Güngör liderliğinde, İran’a sıcak bakan ve mezhep farkını 
önemsemeyen bir bakış açısına sahiptir. Adını Diyarbakır’daki Menzil 
kitapevinden almaktadır. Strateji olarak henüz tebliğ aşamasının bitmediği 
gerekçesiyle şiddet eylemleri ve PKK ile çatışmaya girilmemesi gerektiğini 
savunmaktadır. 

“İlim” grubu, Diyarbakır’da İlim kitapevi etrafında bir araya gelen ve 
liderliğini Hüseyin Velioğlu’nun oluşturduğu gruptur. Bu grup daha çok siyasi 
bir örgütlenme biçimine sahiptir. Liderlik ve bağlantı yönünden İran’a bakışı 
nispeten soğuk olmakla birlikte yöntem olarak İran’ı benimsemekte, 
Menzilcilerin aksine şiddet eylemlerini savunmaktadırlar. 

PKK’nın kendilerine karşı yaptıkları eylemlere karşılık olarak PKK 
mensuplarına ve sempatizanlarına şiddetle karşılık vermişlerdir. Bu grup 
ayrıca Menzil grubu ile de çatışmalara girmiş ve birçok mensubunu 
öldürmüştür. 

Bugün marjinal boyutlarda kalan ve etkisini büyük çapta kaybeden diğer  
örgütler arasında, İslami Hareket Örgütü ve İslami Büyük Doğu Akıncıları 
(IBDA-C) örgütlerini saymak mümkündür. 
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(3) 

PKK ile Mücadelenin Bugünkü Durumu 

Örgüt eski gücünü ve ideolojisini kaybederek büyük çapta değişime 

uğramıştır. Özellikle ABD’nin Irak’a askeri müdahalesinden sonra, hayatta 

kalabilme uğruna bazı ülkeler tarafından taşeron olarak kullanılan bir örgüte  

dönüşmüştür. Bu gün çok başlı ve duruma göre birçok farklı ülkenin 

amaçlarına hizmet eden bir görünüm sergilemektedir. 

Zayıflamasına bağlı olarak yaptığı eylem türleri de değişmiş, daha çok 

ses getiren ancak kendisi açısından daha az risk taşıyan bombalama, uzaktan 

komutalı mayın ve güvenlik güçlerine uzaktan zayiat verdirmeye dönük taciz 

eylemleri yoğunluk kazanmıştır. Bunun yanında bölücü fikirlerin tabanını 

genişletme çabaları yoğun olarak devam etmektedir. 

PKK başlangıçta küçük bir örgüt niteliğinde olmasına rağmen sorunun 

uzun zamandan beri çözülememiş olması, zaman içerisinde bölgede 

ayrılıkçılık bağlamında sosyolojik bir dönüşümün de tetiklenmesine yol 

açmıştır. Başka bir deyişle başlangıçta sınırlı ve marjinal nitelikte olan 

bölücülük sorunu, giderek bölgede yaşayan insanlar arasında taraftar bulmaya 

başlamıştır. Sorunda nitelik ve nicelik bakımından meydana gelen bu 

değişiklikler, bölgesel ölçekteki dış gelişmeler ve küresel yaklaşımlarla 

birlikte ele alındığında ülke adına daha riskli bir döneme girildiğini de 

göstermektedir. Ayrıca Türkiye’nin bu sorunla daha uzun süre uğraşacağı 

anlamına gelmektedir. 

(4) 

Devletin Terörle Mücadele Stratejisi 

Geçmişteki uygulamalardan bazı dersler alındığı ve sivil otoritenin 

konuyu daha da sahiplendiği, askeri bürokrasi ile daha yakın bir koordine 

içerisinde olduğu, diplomatik boyutuyla ilgili önemli adımlar attığı ve başarılar 

elde ettiği söylenebilir. Son olarak yapılan sınır ötesi harekât öncesi yürütülen 

diplomatik çabalar, sivil ve askeri bürokrasi arasındaki yakın işbirliği 

görüntüsü buna örnek olarak verilebilir. 

Terörle mücadele kapsamında konunun güvenlik boyutu dışındaki 

alanlarda ciddi sayılabilecek adımlar atılması da olumlu gelişmeler olarak 

zikredilebilir. Sağlık alanındaki iyileşme, eğitim altyapısının güçlendirilmesi 

gibi bölgeye götürülen hizmetler ve GAP projesinin tamamlanması çabaları, 

halkın kazanılması bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Yukarıda belirtilen olumlu gelişmeler yanında, özellikle kırsal kesimle 

ilgili güç kullanımında ve operasyonel faaliyetlerde uygulanan stratejide 

büyük çaplı değişiklik olmadığı görülmektedir. Gene büyük çapta askeri 

birlikler kullanılmaya devam edilmektedir. Askeri görünürlüğün büyüklüğü ve 

dolayısıyla hedef teşkil etmesi de örgütün uzaktan komutalı patlayıcı 

eylemleriyle fazla zayiat verilmesine neden olmaktadır. Bunun yerine özel 
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olarak eğitilmiş ve donatılmış, sivil araçlarla hareket edebilen özel görev 

gruplarının kullanılması hem operasyon maliyetlerini düşürülebilir, hem 

örgütün kullanmakta olduğu taktik boşa çıkarılarak zayiat düşürülebilir, hem 

de örgüte ciddi darbeler vurulabilir. Bu yönüyle bugüne kadarki 

uygulamalardan ders alınmadığı anlaşılmaktadır. 

Ödev 156. Rusçaya çeviriniz: 

Bölücü Terörle Mücadelede Uygulanan Stratejiler 

Terörle mücadelede esas sorumlu olmasına rağmen sivil otorite, yakın 

zamana kadar görevini, daha çok güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu silah ve 

teçhizatı satın almak ve ilave kaynak tahsis etmek şeklinde yapmaya 

çalışmıştır. Bunun sonucu olarak da, terörle mücadelede askeri bürokrasi 

birinci derecede rol sahibi olurken sivil otorite ikincil pozisyonda kalmış ve 

büyük ölçüde askeri bürokrasiye tabi olmuştur. 

Halbuki terörle mücadelenin ekonomik, eğitim ve sosyokültürel, idari 

ve yasal, diplomatik, güvenlik vb. boyutları dikkate alındığında, TSK’nın 

görev alanının bu boyutlardan sadece güvenlik bölümüyle örtüştüğü, bunu da 

il ve ilçe merkezlerinin büyük kısmında Emniyet Teşkilatı ile paylaştığı 

görülmektedir. Buna rağmen sivil otoritenin mücadelede ikincil derecede bir 

rol üstlenmesi anlaşılır olmaktan uzaktır. Özetle, terörle mücadelede 

kullanılacak araçların ve olanakların büyük kısmını elinde bulunduran sivil 

otoritenin, sorumluluğu birinci derecede üstlenmesi ve asli görevini büyük 

ölçüde askeri bürokrasiye devretmemesi gerekirdi. 

Terörle mücadelede TSK’nın birincil rolü oynaması, daha çok güç 

kullanımına dayanan askeri stratejilerin ön plana çıkmasına neden olmuştur. 

Bu da; çok farklı düzlemlerde ve çok boyutlu unsurları içerecek şekilde 

yürütülmesi gereken terörle mücadeleyi, büyük ölçüde teröristle mücadele 

sınırlarına hapsetmiştir. Başka bir deyişle, askeri bürokrasinin birincil 

derecede rol üstlenmesi mücadelenin güvenlik boyutu dışındaki diğer 

alanlarında zafiyet doğmasına neden olmuştur. Bu da, katılımların 

önlenememesine, dolayısıyla operasyonlarla sürekli darbe vurulmasına 

rağmen örgütün gücünün bitirilememesine sebep olmuştur. 

Mücadelenin maliyeti çok artmıştır. Küçük gruplara karşı özel olarak 

eğitilmiş ve donatılmış özel birlikler kullanmak yerine çok sayıda askeri 

birliğin kullanılması operasyonların maliyetini artırmıştır. Resmi makamlar 

tarafından PKK’nın Türkiye’ye bugüne kadarki maliyetinin 300 milyar dolar 

olduğu ifade edilmekte ise de, bazı hesaplara göre 1 trilyon doları bulduğu 

söylenmektedir. Bu maliyet içerisinde güç kullanımıyla ilgili kısım önemli bir 

yer tutmaktadır. Düzenli bir harekâta göre eğitilmiş ve yapılandırılmış olan 

askeri birliklerin yoğun olarak kullanılması nedeniyle daha fazla zayiat 

verilmiştir. Bölgeye gitmeden çok iyi eğitilse bile, arazi ve iklim koşulları çok 

ağır olduğundan, birlikler, bölgede aylarca operasyona çıktıktan sonra ancak 
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yeterli fiziki kondisyona ve çatışma tecrübesine sahip olabilmekte, teröristin 

kullandığı taktikleri öğrenebilmekte ve araziyi tanıyabilmektedir. 

Ancak bundan sonra etkili ve verimli operasyonlar yapılabilmektedir. 

Bu intibak döneminde hem mücadelenin etkisi zayıflamakta hem de daha fazla 

zayiat verilebilmektedir. Durum böyleyken tecrübe kazanan askerler bir süre 

sonra terhis olmakta, yeni gelen askerler için aynı döngü yeniden 

başlamaktadır. Özetle, silah altına alınan askerlerin, askerlik sürelerinin 

önemli bir kısmından verimli ve etkili olarak yararlanılamamaktadır. Birlik 

komando birliği olsa da, bu faktörlerden kaçınılmaz bir şekilde 

etkilenmektedir. Hвlbuki normal askeri birlikler yerine özel olarak eğitilmiş ve 

donatılmış özel görev grupları kullanılsa, onlardan çok uzun süreli olarak etkili 

ve verimli bir şekilde istifade etmek mümkün olabilecektir. Çok sayıda birlikle 

operasyona çıkılması, daha teröristle temasa geçilemeden operasyonun açığa 

çıkmasına, bu da teröristin temasa girmekten kaçınarak operasyonların boşa 

çıkmasına neden olmaktadır. 

Çok operasyon yapılması teröristin arazide serbest hareketini önleme 

gibi bir fayda sağlamış ise de, operasyonların çoğundan sonuç alınamaması 

hem askeri birlikleri yormuş, hem de birlikleri pusu ve mayın gibi ciddi 

risklerle karşı karşıya getirmiştir. Ayrıca yoğun güç kullanılmasına rağmen 

örgüte arzu edilen darbenin vurulamaması, örgüte hem moral hem de 

propaganda imkanını vermiştir. 

Terörle mücadelede yoğunluklu olarak askeri birlik kullanımı, TSK’nın 

dikkatinin istemese de iç tehdide kaymasına; operasyonel görevlerin öncelikli 

hale gelmesi de, bütçe imkanlarının TSK’nın dış tehdide uygun olarak 

modernizasyonu yerine terörle mücadeleye dönük teçhizat alımına ve cari 

kalemlere harcanmasına neden olmuştur. 

Diğer yandan iç güvenliğe tahsis edilen birlikler küçük birlik 

seviyesinde eğitim yapmak zorunda kalmışlardır. Halbuki TSK’nın normal 

koşullarda, küçük birlik seviyesindeki eğitim ve tatbikatlardan büyük çaplı 

manevralara kadar bir seri eğitimi yapması gerekmektedir. Terörle mücadele, 

birliklere küçük birlik seviyesinde çatışma tecrübesi kazandırmış ise de, büyük 

birlik seviyesindeki eğitimin de bir ölçüde ihmale uğramasına neden olmuştur. 

Dolayısıyla TSK’nın (Jandarma dışındaki unsurlarının) terörle mücadelede 

yoğun olarak kullanılması; hem kaynakların doğru kullanımı ve birliklerin 

modernizasyonu, hem de birliklerin eğitimi bakımından TSK’ya zarar 

vermektedir. 

Türkiye’nin bekası adına riske girmemek için de hem dış tehdide karşı 

hem de teröre karşı ayrı ayrı yeterli miktarda birliği silah altında tutmak gerekir 

ki, bu da TSK’nın çapının büyümesi, ülkenin refahı için diğer alanlarda 

yapılması gereken harcamaların azalması demektir. 

Terörle mücadelede güç kullanmanın kaçınılmaz yan etkileri vardır. 

Öldürülen her teröristin yakınlarının devlete olan sempatisi ister istemez 
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zayıflayacaktır. Bu, bir terörist öldürülürken onlarca kişinin devlete olan 

sempatisinin azalması demektir. Bunun dışında operasyonlar esnasında bölge 

insanına istenmeden verilen rahatsızlıklar, özellikle ölçüsüz ve dikkatsiz güç 

kullanımı daha da vahim sonuçlar doğurabilmektedir. Bu da katılımların 

tetiklenmesi ve örgütün ömrünün uzaması demektir. Dolayısıyla terörle 

mücadelede güç, ancak zaruri durumlarda ve gerektiği kadar kullanılmalıdır.  

Ayrıca gücü kullanan unsurların çok bilinçli ve hassas olmaları gerekir. 

Uygulanan stratejiyle örgütün kısa sürede yok edilememesi bütün 

dünyanın dikkatini çekmiş, bu da Türkiye üzerinde hesabı olan ülkelerin, 

Türkiye’ye daha fazla zarar verme adına, örgüte doğrudan veya dolaylı yardım 

ve desteklerini artırmıştır. Bu da örgütün güçlenmesini ve daha uzun ömürlü 

olmasını sağlayan bir başka etken olmuştur. 

Örgüt yapı olarak üç ana unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlar parti, ordu 

ve cephe teşkilatıdır. En üst seviyedeki parti örgütü sevk ve idare eden en 

yetkili organdır. Ordu, eylemleri yapan dağ kadrosudur. Cephe ise dağ 

kadrosunun eylem yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü idari, lojistik ve 

istihbarat desteğini sağlayan ve halkın içerisinde yaşayan sivillerden oluşan 

unsurdur. Böyle bir yapıda kilit unsur, dağ kadrosuna eylem yeteneği 

kazandıran cephe kadrosudur. Cephe kadrosunun etkisiz kılınması halinde dağ 

kadrosu savaşma yeteneğini kaybedeceğinden, örgütün yok edilmesinde cephe 

teşkilatının çökertilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu da polis ile jandarmanın 

çok yakın bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmasını zorunlu 

kılmaktadır. Bu konuda yaşanan aksaklıklar başarıyı da önemli derecede 

etkilemiştir. 

İlk yıllarda uygulanan mücadele stratejisinin bir parçası olarak örgüte 

büyük çapta destek sağlayan köyler boşaltılmıştır. Bu şekilde dağ kadrosunun 

lojistik kapasitesinin düşürülmesi amaçlanmıştır. Bu uygulama kısa bir süre 

için dağ kadrosunun işini zorlaştırmıştır. Ancak, boşalan köylerden ayrılan 

gençlerin çoğu işsiz ve perişan olarak göç ettikleri il ve ilçe merkezlerinde 

örgüt tarafından istismar edilerek dağ kadrosuna katılmışlardır. Başka bir 

deyişle orta vadede bu strateji örgütün daha fazla güçlenmesine neden 

olmuştur. Yani köy boşaltmak suretiyle uygulanan dolaylı strateji arzu edilen 

faydayı sağlamamıştır. 

Yukarıda ifade edilen hususlar TSK’yı eleştirmek için dile 

getirilmemiştir. Mehmetçikler verilen görevleri kahramanca yerine 

getirmişler, gerektiğinde çekinmeden canlarını vermişlerdir. Burada ifade 

edilmek istenen terörle mücadelede devlet olarak uygulanan stratejinin 

yanlışlığıdır. Bu iş sadece askeri birliklere havale edildiği takdirde 

yapılabilecek kahramanca mücadele ancak bu kadar olabilir. Ancak bu 

yaklaşım sorunu çözmediğine göre uygulanan mücadele stratejisini gözden 

geçirmek gerekmektedir. 
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Ödev 157. Aşağıdaki iki yazıyı ayrı ayrı olarak özetleyerek antalınız, 

sonra da karşılaştırmalı değerlendirme yapınız:  

(1) 

Сегодня у всех на слуху имеется такое понятие, как исламский 

терроризм. И, справедливости ради, следует отметить, что это 

действительно наиболее распространенный вид терроризма. 

Существуют объективные причины для его возникновения:  

- Во-первых, существенно более низкий уровень жизни в большин-

стве мусульманских стран в сравнении с развитыми государствами.  

А поскольку одним из ключевых принципов ислама является стремление 

к справедливости, среди мусульман легче найти людей, которые готовы 

«отомстить за несправедливость», как им её показывают радикальные 

проповедники. 

- Во-вторых, ислам учит верить на слово и доверять старшим  

и более образованным, и, в первую очередь, людям, получившим 

религиозное образование.  

Рассматривать исламский терроризм в России в качестве 

«внешнего», «завозного» явления, от которого можно отгородиться 

только ужесточением мер на границе, неправильно. В самой России 

проживает, по разным оценкам, от 7 до 8,5 млн мусульман, а российские 

правоохранительные органы регулярно докладывают о вскрытии 

террористических организаций и даже сетей, в которые порой входят 

только граждане РФ. 

Проблема существует, этого никто не отрицает ни в России,  

ни в постсоветских мусульманских странах. И решать её нужно не закрытием 

общих границ, а долгой и кропотливой работой. В том числе — работой 

духовных управлений мусульман и национальных общин, землячеств,  

со своими членами. Опять же, воспользовавшись одним из осново-

полагающих принципов ислама — принципом уважения к старшим  

и религиозно более образованным. А ещё — наладить национальные сети 

медресе, готовящие достаточное количество высокообразованных 

священнослужителей. Ведь не секрет, что проповедниками радикальных 

взглядов становятся многие имамы, получившие образование за рубежом. 

Они подталкивают остро чувствующих социальную несправедливость 

молодых людей на путь, который приводит к ненависти к своим единоверцам 

и гибели невинных людей. 

Достоин ли террорист рая? 

Ни один из мусульманских духовных лидеров стран, некогда 

входивших в СССР, не отрицает преступной сущности террористов, 

противоречия террористических актов самой сущности ислама. Так, 

может быть, с ними и следует поступать, как с отступниками?  
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Кровавым преступлением против невинных людей отступники 

вычеркивают себя из числа правоверных мусульман. Пусть каждый, 

намеревающийся совершить теракт, заранее знает, что после этого дорога 

в рай ему будет закрыта. 

https://uz.sputniknews.ru/20170419/Terrorizm-Uzbekistan-islam-

prichiny-5228920.html 

(2) 

Terör Saldırıları ve İslamiyet 

Müslüman Terörist Olamaz, Terörist de Gerçek bir Müslüman Olamaz 

Dünyayı sarsan ve sadece Amerikan halkının değil bütün dünyanın 

üzüntüsü haline gelen trajediyi Türkiye’den gelen bir telefonla öğrendiğim 

zaman, benim ilk tepkim, odamda bulunan arkadaşlara, biraz sonra manasını 

özetleyeceğim Kur’an ayetini okumak oldu. İslam hoşgörü dinidir; insanı en 

kıymetli varlık olarak kabul eder; ma’sum insanlara karşı yapılan tecavüz ve 

hücumları büyük günahlar arasında sayar. Nitekim bahsini ettiğimiz Kur’an 

ayeti bunu haykırmaktadır: ‘Kim haksız yere bir cana kıyarsa, bütün insanlığı 

öldürmüş gibi olur. Kim bir canının kurtuluşuna vesile olursa, bütün insanlığı 

ihya etmiş gibi olur’. 

Bizim peygamberlerimiz, onlara çok açık deliller getirdiler. Ancak 

bütün bunlardan sonra insanlardan çoğu yine yeryüzünde aşırıya gitmiş ve 

zulm etmişlerdir. Gerçek şu ki, müslüman ölüme değil, sadece hayata hizmet 

eder. Bu hadise sebebiyle İslamın koyduğu iki temel hukuk prensibini asla 

unutmamalıyız: Birincisi: Kur’an’ın ‘Bir suçlu bir başka suçlunun yükünü 

yüklenemez’. Yani bir cani yüzünden bir başka insan asla cezalandırılamaz. 

Hukukta cezalar ve suçlar şahsîdir. İkincisi ise, suçluluğu ispat edilinceye 

kadar kimse suçlanamaz. Delil olmadan kimseyi cezalandırmak adalet 

değildir. Aksi ispat edilmedikçe insanlar masum kabul edilirler. 

Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğu nakledilmektedir: ‘Bir mü’min, 

ma’sum bir insanı gayr-i meşru bir yolla öldürmediği müddetçe din dairesi 

içinde kendini koruyabilir.’ İslam selm ve müsâlemet yani barış demektir. Bu 

da göstermektedir ki, beden ve aklın gerçek barışı, ancak Allah’a itaat ve 

teslimiyetle mümkün olur. Bir müslüman da ancak toplum içinde uyum ve 

barış içinde yaşarsa mükemmel bir müslüman olur. Allah’a itaat ve kulluk 

içindeki bir hayat, kalp huzurunu doğurur ve toplum hayatında gerçek barışı 

temin eder. Allah’ın bütün peygamberleri, insanlığı doğru yola davet ederken 

bu hakikatı tebliğ etmişlerdir. Hz. Peygamber’in şu hadisini burada 

hatırlatmalıyız: ‘Şu üç şey vardır ki, iman dahil temel unsurlardır:  

- ekonomik sıkıntıda olsalar dahi insanlara yardım etmek;  

- bütün şevkiyle insanlığın barışı için dua etmek;  

- insanın kendisine istediği adaleti herkese karşı icra etmek. 

Hz. Peygamber yine buyurdu:  

http://ilminfazileti.blogcu.com/teror-saldirilari-ve-islamiyet/20261890
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- Bütün insanlar bir sürü gibidir; bu sürünün her bir ferdi diğerlerinin 

bekçisi ve çobanı gibi olmalı ve bütün sürünün sorumluluğunu üstlenmelidir.  

- Birlikte yaşayın, ittifak edin; ihtilafa düşmeyin; kolaylaştırın; 

biribirinize engel ve zorluk çıkarmayın.  

- Komşusu aç iken tok yatan hakiki mü’min değildir.  

- Allah’a iman eden müslüman bir kişi, başkasının canına ve malına 

zarar vermeyen kişidir. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, İslam ne fertleri ve ne de toplumu ihmal 

etmiştir.  

Bilakis her ikisi arasında tam bir uyum ve dengeyi kurmayı 

hedeflemiştir. İslamın mesajı, bütün insanlık içindir. İslam’a göre Allah, bütün 

âlemlerin Rabbidir. 

Hz. Peygamber de bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdir:  

- Ey insanlar! Ben sadece Allah’ın bütün insanlığa gönderdiği bir 

peygamberim. 

- Biz seni sadece âlemlere rahmet olarak gönderdik. 

İslam’da, bütün insanlar, renk, dil, ırk ve vatan farklılığı gözetilmeksizin 

eşit kabul edilmişlerdir. Bugün aydınlanma çağı denen çağımızda dahi, 

insanlar arasında zikredilen sebeplerle hala engellerin, ayırımcılığın ve farklı 

muamelelerin bulunduğunu inkâr edemeyiz. İslamiyet, bütün bu 

ayırımcılıkları ve imtiyazları ortadan kaldırmakta, herkesin Allah’ın mahluku 

olmak hasebiye eşit olduğunu aleme ilan etmektedir. İslamiyet gerçek manada 

beynelmilel bir bakışa sahiptir ve renge, kabileye, ırka, kana ve bölgeye dayalı 

imtiyazları şiddetle reddeder. İnsanlığa karşı yapılan her hücumu kınıyoruz. 

Masum insanları hedef alan bütün tecavüzlerden dolayı müteessiriz. 

Zalimlerin yanında mazlumların öldürüldüğü toplu katliamları, İslamiyet 

şiddetle yasaklamıştır. İslama göre, hiç bir kimse başkasının hatası sebebiyle 

mes’ul tutulamaz. İslamiyet masum ve korumasız insanların öldürülmesine 

asla müsaade etmez. Şayet, bu tür katliamlar, taraflı basının ve haber 

kaynaklarının iddia ettikleri gibi, bazı müslüman fertlerden sadır olursa, İslam 

namına ve din namına bu zalim insanları suçlu ve günahkâr ilan ederiz. Zulm 

edenlerin, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetilmeksizin mutlaka caydırıcı bir ceza 

ile cezalandırılması gerektiğini de önemle belirtmek isteriz. Bu hadiseler 

karşısında, devletler ve fertler olarak şu hakikati unutmamalıyız: Siz bir 

gemide veya bir evde bulunsanız, sizinle beraber dokuz masum ile beraber bir 

cani olsa, bu gemiyi batırmaya veya o haneyi yakmaya çalışan bir adamın ne 

derece zulm ettiğini tahmin edersiniz. Onun zalimliğini semavata işittirecek 

derecede bağıracaksınız. Hatta, bir tek masum ve onun yanında dokuz cani de 

olsa, yine o gemi ve ev, hiç bir adalet kanunuyla batırılamaz ve yakılamaz. 

Aynı şey bu hadiseler için de geçerlidir. Biz bu kanlı ve vicdansız eylemleri 

kınarken, benzerlerini yapmanın da daha tehlikeli olduğunu hatırlatmak 

istiyoruz.  
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Ödev 158. Aşağıdaki yazıyı esas alıp ek kaynaklara dayalı olarak 

“Teröristlerle Mücadelede Genel Prensipler” konulu müzakere toplantısını 

yapınız, moderatörlük yapınız, iki karşıt taraf rolünü alınız: 

Teröristlerle Mücadelede Genel Prensipler 

Terörizme Uygun Şekilde ve Zamanında Müdahale 

Terörizme mümkün olduğunca erken müdahale edilmelidir. 

Teröristlerin en önemli silahı ZAMAN’dır. Teröristler, sahip oldukları askeri 

gücü ve politik desteği asgari hükümetin seviyesine çıkarmak ve hükümeti 

zayıflatmak için zamana ihtiyaç duyarlar. Terör ortamının devam ettiği her gün 

hükümetin güvenilirliği ve otoritesi olumsuz yönde etkilenirken, teröristler 

meşruiyet kazanırlar. Teröristler, başlangıçta taktik inisiyatife sahiptir ve 

saldırıları zaten hazırlıksız ve bölgede prestiji zayıf olan devletin şoka 

uğramasına sebep olur. Zaten ağır olan karar mekanizması, reaksiyon 

göstermekte gecikir. Devlet, başlangıçtaki bu olumsuz pozisyondan kurtulmak 

için süratle karar mekanizmalarını aktif hale getirmeli ve teröristlere kararlı bir 

şekilde tepki göstermelidir.  İcra edilecek olan harekatın maksadı, Devletin 

halk desteğini kazanmak için alacağı tedbirler için ve/veya alınan tedbirlerin 

olumlu etki göstermesine yetecek kadar zaman kazanmak olmalıdır. 

Politik Maksadın Belirlenmesi 

Harekatın politik maksadı açıkça belirlenmelidir. Harekatın sonunda 

elde edilmesi amaçlanan belirgin ve ulaşılabilir bir hedef konulmalı ve 

gayretler bu hedefe teksif edilmelidir. Hedefe ulaşılacak strateji, taktik ve 

teknikler en ince ayrıntısına kadar belirlenmeli, alınan her türlü tedbir bu 

hedefe ulaşmada bir vasıta olmalıdır. Harekatın hedefinin açıkça belirtilmesi, 

ast kademelerin keyfi davranışlarını engeller ve bu tür davranışların arzu 

edilmeyen sonuçlarından Devletin sorumlu kılınmasını engeller. 

Gayret Birliğinin Sağlanması 

Terörle mücadele harekatı, kesinlikle merkezi idarenin tam kontrolü 

altında gerçekleşmelidir. Ancak, hükümet terörizm bölgesinde konuşlu bir 

“Terörizme Karşı Koyma Koordinatörü” görevlendirebilir. Bu koordinatör, 

terörizm bölgesinde mevcut tüm sivil ve askeri kurumların gayretlerini 

koordine edebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.   

Terörle mücadele harekatında istihbarat konusunda da gayret birliği 

sağlanmalı, ülkedeki meşru istihbarat örgütlerinin yerel teşkilatlarının 

istihbarat  faaliyetleri koordine edilmeli, bunların arasında bilgi akışı 

sağlanmalı, yıkıcı rekabet önlenmelidir.  İlk bakışta birden fazla istihbarat 

örgütü “israf” olarak görünse de, bu durumun haber kaynaklarında çeşitlilik 

sağlaması ve  yanlış yönlendirmelerden kaynaklanacak mahsurların 

önlenmesine imkan sağlaması açısından tercih edilebilir bir durum söz 

konusudur. 

Açıklık ve Hukuka Uygunluk 

https://asimetriksavaslar.wordpress.com/2011/03/30/teroristlerle-mucadelede-genel-prensipler/
https://asimetriksavaslar.wordpress.com/2011/03/30/teroristlerle-mucadelede-genel-prensipler/
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Devletin bütün organlarının ülkenin kanunlarına uygun hareket etmesi 

şarttır. Bu prensip, adalet mekanizmasının işlemesini, terörle mücadele 

kuvvetinde mükemmel bir disiplinin sağlanması ve idamesini, hata ve suç 

vukuunda bunun kabul edilmesi veya üstlenilmesini gerektirir. 

Teröristlerle Devletin mücadelesi kesinlikle yasal çerçevede 

yapılmalıdır. Devlet, bu çerçevede kaldığı sürece meşruiyetini korur ve 

teröristlerin tezleri çürütülür.  Aksi takdirde, halkın devlete olan inancı azalır 

ve halk desteğinin yön değiştirmesi, teröristlerin dış destek bulması gibi 

mücadelenin başarısını olumsuz etkileyen sonuçların ortaya çıkmasına sebep 

olur. Teröristlerin lehine işleyen zamana ilaveten, devletin hukuka aykırı 

tedbirleri aynı etkiye sahiptir.  

Ayrıca, ele geçirilen teröristlere hukuka uygun davranılmaması, 

teröristlerin savaşma azmini kamçılar ve teslim olmama kararlılığını körükler. 

Hukuka uygunluk ve açıklık, terörizm bölgesi dışındaki halkın desteğinin 

sağlanmasına da hizmet edecektir. 

Halk Desteğinin Sağlanması 

Halkın desteğinin hangi tarafta olduğu kazanan tarafı belirlemektedir. 

Bu nedenle; halk ile teröristlerin irtibatı kesilmeli ve halkın nizami güçlere olan 

desteği artırılmalıdır. Bu kapsamda, toplu cezalandırmalar, işkence, zorunlu 

iskan, emniyetinin sağlanamaması gibi olumsuzluklar engellenmelidir. 

Terörle mücadele harekatına angaje olmuş kuvvetlerin ağırlık merkezi 

HALK DESTEĞİDİR. Klasik harplerde ağırlık merkezini yok etmek için 

kullanılan “ateş ve çelik” terörle mücadele kuvvetinin kendi ağırlık merkezini 

yok etmesine sebep olacaktır. Harekatın başarısı teröristlerin arazide imha 

edilmesine bağlı değil, halkın teröristleri personel, malzeme ve teçhizat olarak 

ne kadar uzun süre destekleyebileceğine bağlıdır. 

Bununla paralel olarak, terörizm bölgesi dışındaki halkın da desteğinin 

sağlanması gerekmektedir. Terörle mücadele kuvvetinin ihtiyacı olan 

personelin sağlandığı, ihtiyaç olunan maddi kaynakları vergileri ile karşılayan 

halkın desteğinin sağlanması da planlanmalıdır. Halk, ülkede meydana gelen 

bir terörizm olayı esnasında kendi güvenliği ve ülke bütünlüğü için çeşitli 

fedakarlıklara katlanmaya hazırdır. Bu hususun sağlanması, terörle mücadele 

harekatının geniş bir kamuoyu desteği ile icrasına imkan sağlayacaktır.  

Halkın terörle mücadele kuvvetlerine desteği sağlanmalıdır 

Terörizme sebep olan toplumsal rahatsızlık çok iyi analiz edilmeli ve 

ortadan kaldırılmalıdır. Bu hususun sağlanmasının oldukça uzun zaman 

alabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, başarıldığında terör 

ortamının tekrarlanmamasını veya başka şekillerde ortaya çıkmamasını 

sağlayacaktır. Genel olarak, teröristlerin halkın ekonomik geri kalmışlığını 

sömürdüğü dikkate alınırsa, terörle mücadele harekatı ile birlikte 

politik/ekonomik reformların devreye sokulması hayati öneme sahiptir. 

Hükümetin teröristlerden daha geniş ekonomik ve siyasi imkanları ile 
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yürürlüğe koyduğu reformlar, teröristlerin moralini bozar, tarafsızları hükümet 

tarafına çeker ve yeraltı teşkilatını zayıflatır. 

Halkın normal yaşamını, artırılmış güvenlik önlemleri ile devam 

ettirmesi sağlanmalıdır.  Güvenlik gerekçesi ile halkın ekonomik faaliyetlerini 

sürdürdüğü bölgeleri kullanmaktan men edilmesi yerine, bu bölgelerde 

güvenlik önlemlerinin artırılması gerekmektedir. 

Halkın teröristlere destek sağlaması engellenmelidir 

Bu hususun sağlanması terörle mücadele harekatının en önemli dönüm 

noktasıdır. Halk, çoğu zaman başlangıçta teröristlere istemeyerek destek 

sağlamaya meyillidir. Çünkü, teröristler her türlü zoru uygulamak konusunda 

bir hareket serbestisine sahiptir.  Kendisine destek sağlamayanları ve kendileri 

hakkında güvenlik kuvvetlerine istihbarat sağlayanları öldürme hakkını 

kendinde görmektedir. Ancak, güvenlik kuvvetleri hukuka aykırı bir 

uygulamaya baş vuramaz. Teröristlere benzer şekilde uygulanan bazı bireysel 

davranışlar kamuoyunda ve hukuk önünde çok sert tepki görmektedir. 

Teröristlere istemeden dahi yardım edenlere mahkemelerce verilecek cezalar 

ile yardım etmeyenlerin teröristler tarafından cezalandırılma şekli arasında 

tartışılamayacak kadar büyük bir fark mevcuttur. Bu fark, halkın istemeden 

dahi olsa teröristlere destek sağlamasına sebep olmaktadır. Bu durumun 

önlenmesi ancak halkın güvenliğinin sağlanması ile mümkündür. 

Diğer bir konu ise, teröristlerin ihtiyacı olan malzemenin üzerinde tam 

bir kontrol sağlanmasıdır. Teröristlerin ihtiyacı olan malzeme; silah, 

mühimmat, yiyecek, ilk yardım malzemesi, ilaç, barınak ve haberleşmedir. 

Halkın silah ve mühimmattan arındırılması, genel silah aramaları ve silah affı 

gibi yöntemlerle sağlanabilir ve uygulama kamuoyunun tam bir desteğine 

sahip olur. Ancak, diğerlerinin üzerinde kontrol sağlanması oldukça güç bir 

konu olup, bunların alımının ve taşınmasının kontrol altına alınması için 

uygulanacak tedbirler “yiyecek ambargosu” şeklinde algılanabilir veya 

güvenlik güçleri ambargo uygulamakla suçlanabilir. Bu konuda alınacak en 

etkili tedbir, teröristlerin bilinen üs bölgelerine giden ulaşım yollarının kontrol 

altına alınması olup, %100 bir başarının sağlanması mümkün 

değildir.  Haberleşmenin kontrolü, özellikle iletişim imkanlarının çok büyük 

gelişmeler gösterdiği günümüzde hem çok zordur, hem de yasadışıdır. 

Teröristlerin ana üsleriyle, destek üsleri ve işbirlikçileri ile arasındaki 

haberleşmenin kontrol altına alınabilmesi, güvenlik kuvvetlerinin terörle 

mücadele gayretlerinde isabet ve tasarruf sağlayacağından mutlaka başarılması 

gereken bir görevdir.  

Halk desteğinin sağlanması yönündeki gayretler, terörle mücadele 

kuvvetlerinin “kararlılığını” olumsuz yönde etkilememelidir.  

Terörle Mücadele Birliklerinin Uygun Şekilde Teşkilatlandırılması   

Terörle Mücadele Harekatına katılan birlikler aşağıdaki gibi 

gruplandırılmalıdır:  
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− halkın desteğini kazanmak ve teröristlerin mücadeleye devam azmini 

kırmak için psikolojik harp birlikleri;  

− harekatın ihtiyacı olan istihbaratı elde etmek için istihbarat birimleri;  

− alanı teröristlerden temizleyen ve kontrol altında tutan, hava kuvveti 

ile desteklenen hafif piyade unsurlarından oluşan alan kontrolü birlikleri;  

− teröristlerle onların taktik ve tekniklerini kullanarak savaşan çevik 

paramiliter birlikler;  

− gerektiğinde harekata katılmak üzere hazır bekleyen hava kuvvetleri 

ve topçu silahları ile desteklenen zırhlı ve mekanize birliklerden oluşan 

ihtiyatlar;  

− yerel halktan oluşturulan, sabit tesislerde ve noktalarda emniyet 

görevleri icra edecek şekilde teçhiz edilmiş yerel birlikler;  

Harekatın Özelliğine Uygun Taktiklerin Kullanılması ve Geliştirilmesi 

Terörle mücadele harekatı taarruzi karakter taşımalı ve silahlı 

teröristlerin imhasını amaçlamalıdır. Bununla beraber, teröristlerin savaşma 

azminin kırılması için lojistik desteğinin kesilmesine de aynı değerde öncelik 

verilmelidir. Bu harekat ARA-BUL-YOK ET şeklinde formüle edilebilir ve 

hafif olarak teçhiz edilmiş, küçük, hareket kabiliyeti yüksek, iyi eğitilmiş 

birliklerle teröristlerin kontrolündeki bölgelere sızıp, keşif, pusu, taktik 

akınlarla yerine getirilir.  

Teröristlerden temizlenen bölgeler, daha büyük çaplı konvansiyonel 

birliklerle elde tutulur. Temizlenmesi gereken bölgelerin çok geniş olması 

halinde, alan sektörlere bölünür ve en kritik sektörlerden başlanarak azami 

muharebe gücü ile bu bölgelerde temizlik harekatı icra edilir, temizlenen 

bölgeler konvansiyonel birliklere devredilir ve diğer sektöre geçilir. Bir kez 

kontrol sağlanan bölgede, kontrolün kaybedilmesine müsaade edilmemelidir. 

Teröristlerden temizlenen bölgelerin sayısının ve sınırlarının artırılması 

teröristlerin harekat alanını daraltacaktır. 

Yer Altı Teşkilatının Etkisizleştirilmesi 

Çok iyi teşkilatlandırılmış bir yer altı teşkilatının ortaya çıkarılması 

uzun zaman alır, etkili ve zamanında elde edilecek istihbarata ihtiyaç gösterir. 

Yer altı teşkilatı asgari aşağıdaki ana fonksiyonlara sahiptir. 

− istihbarat toplamak ve erken uyarıda bulunmak   

− lojistik ve mali destek sağlamak 

− taraftar toplamak ve kamuoyu oluşturmak 

− sabotaj ve mayınlama 

Silahlı Grupların Yok Edilmesi  

Teröristlerin muharebeleri kazanması, harbi kazanmaları için şart 

değildir. Teröristler, her zaman muharebeleri kaybedebilir, ancak terörizm 

hedefine ulaşabilir. Ancak, hükümet güçleri muharebeleri kaybederse terörizm 

kesinlikle başarıya ulaşır. Hükümet güçleri muharebeleri mutlaka 

kazanmalıdır. 
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Gerilla/asi/terörist, adı ne olursa olsun silahlı gruplar mutlaka etkisiz 

hale getirilmelidir. Bu husus silahlı mücadele ile olduğu gibi, yakalanan ve 

teslim olanların rehabilitesi şeklinde de olmalıdır. 

Ancak, bu husus bütün terörle mücadele harekatının ana faaliyetini 

oluşturmaktadır ve başarılması gereken en zor görevdir. Silahlı gruplar, gerilla 

taktik ve tekniklerini uygulayarak, terörizme başvurarak ve halkı yıldırarak 

inisiyatifi elde bulundurmaya çalışırlar. Üstelik, profesyonel kişilerden yeteri 

kadar askeri eğitim almayan bu grupların şaşırtıcı bir şekilde temel muharebe 

yetenekleri üst düzeydedir ve bunları gayet ustalıkla kullanırlar. Terör 

ortamının süresi uzadıkça da ustalıkları artar. Bununla beraber, güvenlik 

kuvvetlerinin rotasyon, süreli mecburi askerlik, mücadeleye inanmayan asker 

ve liderlerin varlığı, lider kadronun kariyer kaygıları, zayiattan kaçınma, 

hukuka uygun davranma zorunluluğu gibi dezavantajları veya kısıtlamaları 

vardır. Bu faktörler, güvenlik kuvvetlerinin eğitim seviyesi yerinde sayarken, 

teröristlerin her geçen gün daha çok ustalaşması sonucunu doğurur ve güvenlik 

kuvvetlerinin zayiatının artmasına sebep olur. 

Emniyetli Bölgeler Oluşturmak  

Harekat alanında emniyetli bölgeler oluşturulmalı ve bu bölgelerin 

sınırları devamlı olarak genişletilmelidir. Harekatın başlangıcında emniyetli 

bölgelerin dar olması kaçınılmazdır. Bu nedenle, emniyetli bölgeler 

oluşturulmaya askeri üs bölgelerinden başlanmalı, daha sonra önce yakın 

bölgelerdeki meskun mahallere doğru, daha sonra meskun mahalli çevreleyen 

ekilmiş alanları, sanayi alanlarını ve diğer ticari tesisleri kapsayacak şekilde 

genişletilmelidir.  Havaalanları, limanlar, yol kavşakları, boru hatları, 

ekonomik bölgeler ve madenler kesinlikle ilk fırsatta emniyetli bölgelere dahil 

edilmelidir.  Terörle mücadele kuvvetleri, yollar üzerinde kesin bir denetime 

sahip olmalı ve birlik intikalleri bu yollardan emniyetle yapılabilmelidir. 

Terörle mücadele kuvvetlerinin nihai hedefi, tüm terörizm bölgesinin 

emniyetli bölgeler içine dahil edilmesidir. 

Bu hususun uygulanması birliklerin gereğinden fazla dağıtılmasına 

sebep olmamalıdır. Araziye gereğinden fazla yayılan birlikler teröristlerin 

saldırılarına karşı daha hassas hale gelir ve kendini savunmaktan başka bir şey 

düşünmeyen askeri birlikler harekatın maksadını yerine getiremez. 

Mahalli halktan oluşturulan güvenlik kuvvetine verilebilecek en uygun 

görev, oluşturulan emniyetli bölgelerin emniyetinin devamlılığını sağlamaktır. 

Toplumun Sosyal Dokusunu Korumak  

Teröristlerin ve onlara karşı yapılan mücadelenin en olumsuz sonucu, 

toplumun çatışma alanı dışında da kalan büyük kısmının sosyal ve politik 

dokusunun bozulması olacaktır. Buna sebep olabilecek en önemli 

gelişmelerden birisi; halkın çatışma alanlarından, güvenli bölgelere göç 

etmesidir ki, göç edilen bölgelerde yeni güvenlik sorunları, gençlerin 

potansiyel militan kaynağı haline gelmesi, suç oranının ve fakirliğin artması, 
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halkın geçimini sağlayacak becerileri unutması nedeniyle işsizliğin 

körüklenmesi gibi sonuçlar doğuracaktır. 

Diğer taraftan, çatışmalarda ölen asker ve polislerin aileleri, yaralanan 

ve sakat kalan kişiler gayri-memnun kitleler haline gelecek ve devlet üzerinde 

yeni baskı grupları yaratacaktır. Bu durum, devlet politikalarına ve çatışmanın 

tarafı olarak görülebilecek etnik veya bölgesel gruplara karşı hoşnutsuzlukları 

körükleyerek, iç çatışma alanlarını artıracaktır.  

Bu nedenle öncelikle, mücadelede görev alan kuvvetler kendi zayiatını 

artırıcı uygulamalardan kaçınmalı ve terörle mücadeleyi bir “bağımsızlık 

savaşı” atmosferine dönüştürmemelidir. Diğer taraftan çatışma bölgesindeki 

halkın göç etmesi engellenmeli ve halkın kendi topraklarında yaşamaya devam 

etmesi özendirilmelidir. 

Teröristlerle Mücadelede Genel Prensipler (wordpress.com) 

Ödev 159. Aşağıdaki savları gerekçeli olarak değerlendiriniz: 

1. Devlet, terörizme karşı süratle karar mekanizmalarını aktif hale 

getirmeli ve teröristlere kararlı bir şekilde tepki göstermelidir. 

2. Terörle mücadele harekatının sonunda elde edilmesi amaçlanan 

belirgin ve ulaşılabilir bir hedef konulmalı ve gayretler bu hedefe teksif 

edilmelidir. 

3. Terörle mücadele harekatında istihbarat konusunda da gayret birliği 

sağlanmalı, ülkedeki meşru istihbarat örgütlerinin yerel teşkilatlarının 

istihbarat  faaliyetleri koordine edilmeli, bunların arasında bilgi akışı 

sağlanmalı, yıkıcı rekabet önlenmelidir. 

4. Teröristlerle Devletin mücadelesi kesinlikle yasal çerçevede 

yapılmalıdır. Devlet, bu çerçevede kaldığı sürece meşruiyetini korur ve 

teröristlerin tezleri çürütülür. 

5. Harekatın başarısı teröristlerin arazide imha edilmesine bağlı değil, 

halkın teröristleri personel, malzeme ve teçhizat olarak ne kadar uzun süre 

destekleyebileceğine bağlıdır. 

6. Genel olarak, teröristlerin halkın ekonomik geri kalmışlığını 

sömürdüğü dikkate alınırsa, terörle mücadele harekatı ile birlikte 

politik/ekonomik reformların devreye sokulması hayati öneme sahiptir. 

7. Teröristlere istemeden dahi yardım edenlere mahkemelerce verilecek 

cezalar ile yardım etmeyenlerin teröristler tarafından cezalandırılma şekli 

arasında tartışılamayacak kadar büyük bir fark mevcuttur. 

8. Teröristlerin muharebeleri kazanması, harbi kazanmaları için şart 

değildir. Teröristler, her zaman muharebeleri kaybedebilir, ancak terörizm 

hedefine ulaşabilir. Ancak, hükümet güçleri muharebeleri kaybederse terörizm 

kesinlikle başarıya ulaşır. Hükümet güçleri muharebeleri mutlaka 

kazanmalıdır. 

https://asimetriksavaslar.wordpress.com/2011/03/30/teroristlerle-mucadelede-genel-prensipler/
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9. Güvenlik kuvvetlerinin rotasyon, süreli mecburi askerlik, mücadeleye 

inanmayan asker ve liderlerin varlığı, lider kadronun kariyer kaygıları, 

zayiattan kaçınma, hukuka uygun davranma zorunluluğu gibi dezavantajları 

veya kısıtlamaları vardır. 

Ödev 160. Rusçaya çeviriniz:  

Önerilen Mücadele Stratejisinin Ana Hatları 

Terörle mücadele kapsamında;  

- mücadelenin, teröristin enerji kaynağı olan nefret duygusunun 

artmasına neden olmayacak bir anlayış içerisinde yürütülmesi, bunun için de 

bölge halkına karşı şefkat eksenli yaklaşımın esas alınması,  

- nefret duygularını dolayısıyla terörü besleyen, çatışma, kamplaşma ve 

gerilim ortamlarının doğmasına fırsat verilmemesi,  

Örgütün propaganda eksenli beyin yıkama ameliyesinin etkisinin 

kırılabilmesi için; 

- bölgeye etkili eğitim hizmeti götürülerek bireylerin, özellikle gençlerin 

tek tek kazanılmasına dönük projelerin geliştirilmesi, 

- temel haklar konusunda demokratik açılımlar yapılarak örgütün 

istismarının önlenmesi, 

- bölgedeki ekonominin canlandırılarak, iş imkanları artırılarak fakirlik 

ve sefaletin önlenmesi ve asgari geçim olanaklarının sağlanması, 

- eylemler sonrasında medyanın abartılı ilgisinin önlenerek örgütün 

dolaylı propagandasını yapmasının önüne geçilmesi, 

Temel ihtiyaçların karşılanmasında bütün bölgeye hizmet götürülmeye 

çalışılırken, bütün bölge için geçerli genel strateji çatısı altında; 

- halen kaybedilmemiş olan alt bölgeler, kaybedilme yolunda olan alt 

bölgeler ve kaybedilmiş alt bölgeler belirlenerek, bunlara dönük ve 

özelliklerine uygun mikrostratejiler de geliştirilerek uygulanması, 

- terörle mücadelenin hükümetlerin değişiminden etkilenmeyecek bir 

yapı marifetiyle yürütülmesi, bu maksatla; kolaylıkla kaynak sağlanması ve 

bakanlıklara ait olanakların koordinesi bakımından Başbakanlığa bağlı, ancak 

çalışmaları bakımından yarı bağımsız bir stratejik karargâhın oluşturulması 

(Bu karargah en üst düzeydeki karargâh olmalı, Türkiye’nin terörle mücadelesi 

buradan sevk ve idare edilmeli, operasyon dışındaki diğer faaliyetler ve 

uygulamaları koordine edebilmek için diğer alanlardan da yeteri kadar uzman 

ve bilim adamlarını bünyesinde bulundurmalı, üniversitelerle işbirliği 

yapmalıdır), entegre mücadele yapılması, başka bir deyişle; ekonomik, siyasal, 

diplomatik, eğitim ve sosyokültürel vb. önlemlerin bir bütün olarak, hiçbiri 

ihmal edilmeden, tam bir orkestrasyon ve senkronizasyon içerisinde 

uygulanması, 
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- kalıcı bir çözüme ulaşabilmek için; bölgede meydana gelen 

sosyokültürel değişimin (Kürtçe konuşan vatandaşların sahip oldukları 

vatandaşlık bilinci ve aidiyet duygularındaki değişim) yönünün, niteliğinin ve 

derecesinin öncelikle doğru olarak saptanması ve bu değişimin tekrar uygun 

bir istikamete çevrilebilmesi için, bölgeye götürülen hizmetler yanında, 

bölgede yaşayan insanların aidiyet ve vatandaşlık düşüncelerini olumlu 

istikamete çevirecek şekilde sosyokültürel entegrasyon projelerinin 

geliştirilmesi ve uygulanması, 

Dış boyutuyla ilgili yoğun diplomasi yapılarak uluslar arası işbirliğine 

gidilmesi bu kapsamda;  

- zor olmakla birlikte, terörizmin bütün ülkeler tarafından kabul 

edilebilecek ortak bir tanımının yapılması çabaları sürdürülerek çifte 

standardın ortadan kaldırılmaya çalışılması, 

- terörle mücadelede küresel işbirliğinin sağlanmasına katkıda 

bulunularak kendi mücadelemize destek sağlanmaya çalışılması, 

- PKK’nın uluslar arası alanda tecrit edilmesinin sağlanması. 

- bilimin ve bilimsel yöntemlerin devreye sokulması bu maksatla 

üniversitelerle işbirliği yapılması,  

- resmi devlet organları yanında büyük çapta sivil toplum örgütleri ve 

vakıflar vasıtasıyla bölgenin rehabilite edilmesi (eğitim, sağlık, fakirlere 

yardım, ekonomik kalkınmaya destek alanlarında),  

- bölgedeki yabancı istihbarat ve özel kuvvet unsurlarının tecrit 

edilmesi, 

- elebaşı durumundaki lider ve finans unsurlarının etkisiz kılınması, 

- bilimsel nitelikli yoğun psikolojik faaliyet icrası gerekmektedir. 

BİREYSEL ETÜT 

Ödev 161. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Утаивание религиозных целей, принадлежности; получать 

распоряжение, директиву, приказ; адаптироваться к рыночным 

отношениям; богослов; четырехсторонний саммит по Сирии; военное 

решение; организации, связанные с «Аль-Каидой»; демилитаризованная 

зона, созданная в соответствии с Меморандумом; заявить о своей 

поддержке всеохватному политическому процессу; выборы под 

надзором ООН; поиск пропавших без вести; призвать международное 

сообщество; в условиях вооруженного конфликта; совместная работа  

в интересах создания условий для установления мира и стабильности; 

интернет вещей; онлайн; DDoS-атаки; отражение интересов 

капиталистической клики; Овальный кабинет; смена парадигмы; 

независимость судебных органов; ксенофобия; последователь, адепт; 

помогать им попасть в рай; система передачи знаний; идеологический 
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антураж; подтвердить свою твердую приверженность принципам Устава 

ООН; международные инициативы; приветствовать Меморандум  

о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб; подтвердить своё 

категорическое неприятие применения химического оружия; с учетом 

обстоятельств; содействовать жизнеспособности политического процесса 

и прочному прекращению огня; на всей территории Сирии; при условии 

соблюдения норм международного права; все заинтересованные стороны; 

хакерская группа, группировка; смарт-устройство; цифровое видеозапи-

сывающее устройство; доступ к интернету. 

Ödev 162. Rusça karşılıkları veriniz: 

Kanun dışı eylemler; nükleer tesis; terörizmin finansmanı; paramiliter 

gruplar; suikastçı; muhalefeti ortadan kaldırmak; yasa dışı tutuklamalar; 

Uluslararası İnsani Hukuk; dış politikalarını şekillendirmek; kısa çalışma 

ödeneği; atıkların kaynağında ayrı toplanması; yukarıda anılan gerekçeler; 

rekor kırmak; Montrö Sözleşmesi’nin hükümleri; Cumhurbaşkanı’nın 

talimatları; Uçaklarda işlenen suçlar; diplomatik ajanlar; plastik patlayıcılar; 

tespit edilen ya da algılanan tehditler; özel güvenlik şirketleri; muhafazakar 

çizgi; siyasal liderlere mesaj göndermek; uluslararası hukuk kuralları; 

acımasız, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele; dördüncü sanayi devrimi; israf; 

Afgan göçünü engellemek; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu; virüsün 

yayılmasını engellemek; özgür birey; en verimli ve en etkin şekilde kullanmak; 

uluslararası korunan kişiler; sabit platformların güvenliği; şiddetin devlet 

tekelinde bulunması; özel devlet dışı gruplar; rejimi muhafaza etmek; 

saldırılara maruz kalmak; kaos ortamı; yaşam(a) hakkı; güzide; dünya 

sıralaması; çevre dostu; şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi; 

kamuoyuna açıklamak; bayrak dalgalandırmak; denetimler gerçekleştirmek; 

uçakların kanun dışı yollarla ele geçirilmesi; nükleer maddeler; terörist 

bombalamaları; tehdit ortadan kaldırmak; yasa dışı kanun infazcısı. 

Ödev 163. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Американская мечта; несоразмерное применение силы полицией; 

мобилизация бойцов Национальной гвардии; призывы задействовать 

армию; страна свободы; Евангелие; подстрекать, провоцировать 

демонстрантов; легализовать насилие; проблема с глубокими корнями; 

протесты во имя прав и равенства; быстро распространиться по всему 

миру; вывести трудности на передний план; требования равенства;  

в социальном плане, в правовом плане; расизм, основывающийся  

на рабстве; растоптать средний класс; лишить всяческой силы; форма 

занятости населения; управлять на макроуровне; политическая  

и социальная напряжённость; слои общества; белое население с низким 

уровнем образования; акты насилия; стоять на защите господства белых 

во власти; антирасистские акции, выступления; проблема с глубокими 
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корнями и далёким прошлым; реформы, отвечающие интересам 

темнокожих; политика, имеющая своим приоритетом темнокожих; 

мобилизоваться; уличные акции; проблема, охватившая все сферы 

государства и жизни; облик белых; находить выход из обстановки хаоса; 

более справедливое и всеохватывающее распределение доходов; 

инклюзивная система здравоохранения; косметическое вмешательство; 

обеспечить общественное согласие; дешёвая рабочая сила; низкий порог 

социальных прав; эксплуатировать рабочую силу. 

Ödev 164. Rusça karşılıkları veriniz: 

Özetin özeti mahiyetinde; Türkiye’nin en başarılı modern dönem 

siyasetçisi; otoriterleşme; güveni erozyona uğratmak; ABD halkının güvenini 

erozyona uğratmak; niyetleri ne kadar iyi olursa olsun какими; demokrasiyi 

(demokratik politikaları) teşvik etmek; Amerikan toplumuna sunulan yalan 

haberlerin daha fazla olması; aykırılıkları gidermekle görevlendirilen 

kurumlar; sosyoekonomik adaletsizlik; İş ve Özgürlük için Washington’a 

Yürüyüş; ayrımcı politika; özgürlükler ülkesi; hızla dünyaya yayılmak; 

güçsüzleştirmek; şiddet olayları; mobilize olmak; kapsayıcı sağlık sistemi; 

gelirin beyanı; manevi erozyon; kendi siyasetine dahil etmek; milliyetçilikten 

kaynaklanan devlet politikası; taktik iyi (olumlu) sonuç vermedi; 

değerlendirme açıklaması; yolsuzlukla mücadele; şeffaf olmaktan çıkmak; 

toplumsal kutuplaşma; işlerini kolaylaştırmak; özgürlük mücadelesi; polis 

şiddetini sembolize etmek; Ulusal Muhafızların seferber edilmesi; çok derin 

temelleri olan mesele; kölelik temelli ırkçılık; toplumsal kesimler; siyahilerin 

menfaatine olan reformlar; kaostan çıkış sağlamak; düşük sosyal hak zemini. 

Ödev 165. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Всё до самых мелочей; уголовные меры; отклониться от курса 

справедливости; обвинение; маргинализация; двуличие, лицемерие; 

джихад, священная война мусульман против иноверцев; воинствующий 

атеизм; проявлять «зомбированность»; суверенитет, независимость, 

единство и территориальная целостность Сирийской Арабской 

Республики; содействовать достижению надежного и устойчивого 

урегулирования сирийского конфликта; высоко оценить прогресс; 

призвать все стороны к строгому соблюдению Конвенции; обеспечить 

проведение конституционной реформы; освобождение задержанных 

(заложников); оказание неотложной гуманитарной помощи всем 

нуждающимся; внутренне перемещенные лица; Управление Верховного 

Комиссара ООН по делам беженцев; подразделение российской 

разведывательной организации ФСБ; подключать к сети; компьютерная 

сеть ботнет; интернет-провайдер; подвергать жёсткой критике; под 

угрозой введения санкций; изменение мышления; разделение ветвей 

власти; исламофобия; капилляр; потери среди гражданских лиц; 
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разобщенность мусульман; Хизб ут-Тахрир аль-Ислами; выразить 

общую озабоченность; отметить важность координации; национальная 

безопасность соседних стран; соблюдение положений Меморандума 

всеми заинтересованными сторонами. 

Ödev 166. Rusça karşılıkları veriniz: 

Revizyonist güçler; medeni insanlar; yaklaşım sergilemek; nükleer 

üçleme; ABD’nin avantajlarını korumak; tarımsal sulama sistemi; TBMM 

grup toplantısı; örnekliği temsil etmek; endişelerini gündeme getirmek; Meclis 

İçtüzüğü; üstesinden gelinmeyecek mesele; göreve başlamak; nüfus artışı; 

faizlerin düşürülmesi; hazımsızlık; borçlanma maliyeti; çok yönlü 

soruşturulmak; esas sıkıntısı çekilen; kitle örgütü; sağlık çalışanları; zarara 

maruz kalmak; modern yaşam tarzı; umutsuzluk; ABD çıkarlarına karşı 

küresel tehdit; cihatçı radikal gruplar; gerçeklikle bağlantısı olmayan iddialar; 

nükleer caydırıcılık; siyasetin kökten (esastan) gözden geçirilmesi; yayacak 

değiliz мы; dava dilekçesi; örneklik; tehditleri bertaraf etmek; devamsızlık; aşı 

tartışması; anket; -a karşı daha “soğuk tonda” yaklaşmak; gelir düzeyi; 

gençlerin ücrete tabi tutulmaması; nas. 

Ödev 167. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Отмена «плохих» законов; борьба с коррупцией; прекращение 

несправедливой практики действий; стимулировать демократическое 

поведение; обновить демократию; ссылаться на выводы американских 

неправительственных экспертов; находиться на подъёме; становиться 

менее транспарентными; провоцировать насилие; рост объёмов 

дезинформации, подающейся американскому обществу; структурный 

расизм и неравенство; вторжение в Конгресс США; поляризация 

американского общества усиливается; социальная поляризация; 

подвергаться испытаниям; институты, призванные сглаживать 

противоречия; императив внешней политики; оказывать услугу 

противникам и конкурентам; посеять сомнения в силе демократии США; 

облегчать им работу; не игнорировать провалы и недостатки своей 

системы, не пытаться «заметать их под ковер»; социоэкономическая 

несправедливость; темнокожий; антирасистские протесты; знаковое имя; 

борьба за свободу; речь «У меня есть мечта»; Марш на Вашингтон  

за рабочие места и свободу; придать особую значимость выступлениям; 

«Жизни чёрных важны»; важная составляющая, отличающая от других 

акций; символизировать насилие полиции; акция коленопреклонения; 

политика дискриминации; нанести серьёзный удар. 

Ödev 168. Rusça karşılıkları veriniz: 

Kısıtlamalar ve yasaklar; en büyük girdi kalemi; paradigma değişimi; 

meslek camiası; teknoloji transferi; oligarşik zümre; takipçi; canlı bomba; 

cemaat; küresel halifelik; ideolojik çerçeve; bölgesel ve küresel güvenlik ve 
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istikrar; ihtilafı sona erdirmek; terörle mücadelede kararlılıklarını teyit etmek; 

İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin 

Muhtıra’yı memnuniyetle karşılamak; Muhtıra’da öngörülen etkili önlemlerin 

tam olarak uygulanması suretiyle; Suriyelilerin öncülük ve sahipliğinde 

yürütülücek siyasi süreç; serbest ve adil seçimlerin zeminini oluşturmak; siyasi 

sürecin sürdürülmesine ve ateşkesin kalıcı olmasına katkı sağlanmak; insani 

yardım kuruluşları; Birleşmiş Milletler ve bağlı insani kuruluşları; mültecilerin 

ikamet ettikleri asıl yerlere geri dönüşleri; ilgili tüm taraflar; İnterneti 

çökertmek; siber saldırılar; kötücül yazılım bulaştırmak; dijital video kayıt 

cihazı; dosya barındırma hizmetleri; kaçınılmaz biçimde; cezai önlemler; 

zihniyet değişimi; kelime katliamı; husumet çıkarmak; marjinalleşme; kılcal 

damar; radikallere dönüşmek. 

Ödev 169. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Призвать конфликтующие стороны к активному участию  

в политическом процессе; все сирийцы, включая членов диаспоры; 

гуманитарные организации; солидарность со странами приема беженцев; 

медицинское обслуживание и социальные услуги; обрушить интернет; 

«слить» документы, допустить утечку, разглашение документов; 

подрядная компания; файловый хостинг; беда, несчастье, горе; 

технологический рывок в масштабах страны; лексическая массовая 

бойня; альтернативная продукция; засекреченность; превращаться  

в радикально настроенные элементы; внутреннее противоборство; 

всеобщая религиозная и правовая безграмотность; исходящие угрозы  

и риски; в ходе переговорного политического процесса; выразить свою 

решимость отвергнуть сепаратистские планы; необходимость 

продолжения борьбы с терроризмом; при содействии ООН; предоставить 

право принимать участие в выборах; при участии экспертов ООН  

и МККК; увеличить содействие Сирии; гуманитарная инфраструктура; 

укрепление международного консенсуса; заказ на поставку ПО; 

атаковать серверы; взламывать. 

Ödev 170. Rusça karşılıkları veriniz: 

Suriye’ye yapılan yardımı artırmak; silahlı çatışma koşullarında; 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği; basına sızmak; yazılım 

siparişi; çevrimiçi; botnet; DNS sunucusu; iktidarın izlediği ekonomi 

politikası; Oval Ofis; siyasetin nevruzu; ilkeli ve kararlı duruş sağlamak; 

ahkam kesmek; yabancı düşmanlığı; görünmezlik; -ı umursamak; parazitlik; 

öğretim sistemi; radikalizmin dışarıda getirilmesi (dayatılması); son 

gelişmeleri ele almak; güçlü inançlarının altını çizmek; uluslararası girişimler; 

Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne zarar verilmesi; kalıcı ateşkes; 

Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve 

Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme; şartları 
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gözeterek; diaspora mensupları da dahil tüm Suriyelilerin; ilgili Çalışma 

Grubu; Suriye halkının acılarını hafifletmek; uluslararası hukuka uygun 

koşullarda; sağlık ve sosyal hizmetler; siyasi çözümün teşviki; zararlı yazılım; 

akıllı cihaz; yüklenici; iletişim kanalı; yönlendirici. 

Ödev 171. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Подняться на шесть ступеней; равенство перед законом;  

на личностном уровне; репрезентативные данные; позиция и поведение 

эксклюзивного характера; укоренение расизма в Великобритании; 

процессы, взгляды и поведение, которые равносильны дискриминации; 

навязывать через институциональные системы; разрыв в оплате труда; 

отмена на двусторонней основе визового режима; обладать устойчивой 

структурой; трансформировать потенциал в производство, экспорт, 

занятость населения; индекс демократии стран мира; желание принимать 

участие в акциях; недостаточная демократия; общим разумом, единым 

мнением; формирование обстановки доверия; эхо-камера; невежество; 

исторические, культурные и институциональные практики; запугивать  

и стыдить; увеличивающийся международный авторитет; реальная 

динамика; штурмовать вершины; сыграть на отлично; гражданские 

свободы; приписывать положительные качества; озвучивание 

потребностей общества; козёл отпущения; невольные предрассудки; 

жизненные шансы; работать в качестве основных работников; темпы 

роста; волатильность на рынках; несмотря на пандемию; деятельность 

правительства; справедливое судебное разбирательство; эмоциональная 

поляризация; популистский дискурс; сойтись лицом к лицу с самим 

собой; бездействие; институты образования; политика найма на работу; 

меритократия; страна, которая в последние годы добилась больших 

успехов; международные инвесторы; давать приют населению 

численностью 500 млн. человек. 

Ödev 172. Rusça karşılıkları veriniz: 

Muhalefet içi rekabet; tabiatın kaynaklarını kurutmak; itibar erozyonu 

yaratmak; demografik erozyon; demokrasiyi zorla dayatmak, zorla 

demokratikleştirme yapmak; otoriter rejimlerin devrilmesi; hakkaniyete aykırı 

yasaların kaldırılması; zirvede bulunmak (ciddi gelişim göstermek); ABD 

toplumunda kutuplaşma derinleşiyor; Amerikan demokrasisinin güçlü olması 

hakkında şüphe yaratmak; sembol isim; diğer gösterilerden ayıran önemli 

nokta; polisin kullandığı orantısız güç; şiddeti meşrulaştırmak; toplumsal 

olarak, hukuksal olarak; siyasi ve toplumsal açıdan gerilimler; kökleri derinde 

yatan ve geçmişe uzanan sorun; beyazların profili; ucuz iş gücü; bölgesel 

dengeleri değiştirmek; krizi fırsata çevirmek; ekonomik olumsuzluklar; lira 

erozyonu; yıkıcı iklim değişikliği; yeni ABD yönetimi; kendisini örnek 

göstererek kazanım sağlamak; demokrasiyi tazelemek; yapısal ırkçılık ve 
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eşitsizlik; dış politikanın ana tercihi; siyahi; gösterilere ayrıca anlam katmak; 

ciddi darbe indirmek; İncil; sıkıntıları öne çıkarmak; istihdam şekli; iktidarda 

beyazların üstünlüğünü savunmak; sokak gösterileri; yüzeysel müdahaleler. 

Ödev 173. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Быть недостаточно хорошо представленным; понятийная система; 

претендовать на лучшее; заглушать информационные потоки; налоги, 

пошлины, сборы; открыто выражать свои интересы; сексуальная 

ориентация; общесоциальная для США доктрина (идеология); скептик; 

приводить цитаты из священных писаний; основная движущая для 

Турции сила в рамках шагов по нормализации; продукция оборонного 

характера; использовать глобальные возможности; зачистить 

террористов; акустические звуки; гарантировать свободный проход 

гражданских судов; протесты, охватившие всю страну; субкультура; 

права свободного прохода и плавания; стимулировать плюрализм; 

обращаться с человеком несправедливо без объективной причины; 

исключение, отвержение людей; стать обеспеченным членом общества; 

настойчивость, твёрдость, стойкость; находиться там, будучи движимым 

разными целями; экономические стимулы; с большим рвением запускать 

проект; свой официальный твиттер; носить характер международного 

соглашения; абсолютное господство большинства; круг единомыш-

ленников; альтернативная информация; движущая сила политики; 

равновесие, выражаемое в политических решениях; проявляться  

в разных сферах жизни, как с умыслом, так и без него. 

Ödev 174. Rusça karşılıkları veriniz: 

Sermaye kliğinin çıkarlarının ifadesi; tedbirlere uymak; tezleri daha gür 

seslendirmek; hukuk dışı arayışlar; yargı bağımsızlığı; sosyo-ekonomik 

durum; ihtiyat; uyuyan terör hücreleri; cennete gitmelerine yardımcı olmak; 

müslüman din adamları; islam maskesi altında propagandalık niteliği taşıyan 

literatür; kalıcı direnç gücü; Birleşmiş Milletler Şartı’nın ilkelerine olan 

kuvvetli taahhütlerini teyit etmek; ve bu çerçevede; BM Güvenlik Konseyi 

tarafından terörist olarak tanımlanan terörist gruplar; ağır silahların ve radikal 

grupların çekilmesinde sağlanan ilerleme; kimyasal silah kullanılmasına azami 

surette karşı olduklarını teyit etmek; çatışan taraflara siyasi sürece aktif katılım 

sağlama çağrısında bulunmak; en yüksek uluslararası şeffaflık ile 

hesapverilebilirlik standartlarına uygun olarak; cenazelerin teslimi; Suriye 

genelinde; evsahibi ülkelerle dayanışma; siyasi baskı veya keyfi 

tutuklamalardan korunması; uluslararası uzmanlık kuruluşları; hacker grubu; 

belgeleri sızdırmak; sunucu; video aktarımı; internet erişimi); haklı olarak. 
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Ödev 175. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Призвать к формированию и скорому созыву Конституционного 

комитета в Женеве; меры по укреплению доверия; быстрый, безопасный 

и беспрепятственный доступ; оставаться приверженным безопасному  

и добровольному возвращению беженцев; акцентировать необходимость 

координации; просочиться в прессу; в/ч № 64829; IP-камера; DNS-сервер; 

ограничения и запреты; громогласней озвучить тезисы, положения; 

сформировать принципиальную и решительную позицию; передача 

технологического ключа; осторожность, скрытность; обращать внимание 

на что-л., придавать значение чему-л.; община; пропагандистская 

литература, маскирующаяся под ислам; рассмотреть последние события; 

урегулировать конфликт; террористические группы, которые признал 

таковыми Совет Безопасности ООН; продолжительное прекращение 

огня; осуществляемый под руководством и при активном участии самих 

сирийцев политический процесс; в соответствии с самыми высокими 

международными стандартами транспарентности и подот-четности; 

соответствующая рабочая группа; ООН и её гуманитарные агентства; 

защита от политического преследования и произвольных арестов; 

поддержка политического урегулирования; кибератаки; сервер; канал 

связи; неизбежным образом; цены на фураж; цифровое преобразование; 

вызывать вражду. 

Ödev 176. Rusça karşılıkları veriniz: 

Altı basamak yukarı çıkmak; açık arayla; sivil özgürlükler; siyasi parti 

taraftarlığı; temsili veri; önyargı; günah keçisi; etnik azınlıklar; ayrımcılğa 

eşdeğer süreçler, görüşler ve davranışlar; görünmeden ırk hiyerarşisini 

tekrarlamak; direkt işçilik yapmak; eleştirel ırk teorisi; karşılıklı vizelerin 

kaldırılması; kamu maliyesi; salgına rağmen; gayretleri yoğunlaştırmak; seçim 

süreci ve çoğulculuk; güçlü performans sergilemek; mülkiyet hakkı; bireysel 

düzeyde; kapsayıcı ortaklık deneyimi; toplumun ihtiyaçlarının seslendirilmesi; 

ötekileştirme; ırkçılığın İngiltere’de yerleşmesi; düşüncesizlik; yaşam 

fırsatları; siyahları iktidardaki kurumlardan ve konumlardan dışlamak; maaş 

farkı; ikili ilişkilere yansıtacak güce sahip olmak; piyasalarda yaşanan 

dalgalanmalar; Orta Doğu’nun güvenliği ve istikrarı; potansiyeli üretime, 

ihracata, istihdama dönüştürmek; hükümetin işlerliği; toplanma ve gösteri 

özgürlüğü; kusurlu demokrasi; kimliğe dönüşmek; popülist söylem; kalıp 

yargı; yankı odası; dezavantajlı konuma getirmek; eğitim kurumları; kölelik ve 

sömürgecilik; korkutmak ve yüzlemek; alternatif çözümler; son yıllarda büyük 

başarılar elde eden ülke; finans sektöründeki göstergeler; en üst sınırları 

zorlamak. 
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Ödev 177. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Избирательный процесс и плюрализм; с большим разрывом; идея, 

понятие; опыт всеохватывающего партнёрства; предубеждение; вызвать 

бурю в средствах массовой информации как со стороны его сторонников, 

так и противников; бездумность; незаметно воспроизводить расовую 

иерархию; средства индивидуальной защиты; быть в состоянии отразить 

в двусторонних отношениях; государственные финансы; игровой 

подъём; опросы общественного мнения; право на защиту; 

трансформироваться в самоидентификацию; партийный дискурс; 

беспристрастная информационная деятельность; ставить в невыгодное 

положение; личный обыск; работать на неквалифицированных работах; 

альтернативные решения; усилить синергию; потенциал для 

сотрудничества; политическое участие; право собственности; 

приверженность политической партии; формировать инклюзивный язык; 

маргинализация; этнические меньшинства; уголовное правосудие; 

исключать цветное население из организаций, должностей во власти; 

критическая расовая теория; воспользоваться возможностями; 

безопасность и стабильность Ближневосточного региона; наращивать 

усилия; исследовательско-аналитическое подразделение; свобода 

собраний и манифестаций; политические элиты; давнишнее деление; 

стереотип; быть ярко выраженным явлением; расистские стереотипы; 

рабство и колониализм; недопредставленность людей во многих 

областях; вывести цифру на уровень 5 млрд долл.; показатели 

финансового сектора; процесс подготовки к жизни. 

Ödev 178. Rusça karşılıkları veriniz: 

Muhtıra uyarınca tesis edilen silahtan arındırılmış bölge; tüm taraflara 

Sözleşme’ye tam riayet etmeleri çağrısında bulunmak; Anayasa Komitesi’nin 

Cenevre’de kurulması ve erken bir zamanda toplanması çağrısında bulunmak; 

seçime katılma hakkını sağlamak; kayıp şahısların tespiti; ihtiyaç duyan 

herkese acil insani yardım ulaştırılması; mültecilerin güvenli ve gönüllü 

şekilde geri dönmelerine bağlı olmak; insani altyapı; barış ile istikrar için 

gerekli koşulların tesisini teminen birlikte çalışma; Rus istihbarat teşkilatı 

FSB’nin bir birimi; 64829 no’lu askeri birim; sunuculara saldırmak; 

DDoS saldırıları; internet hizmeti sağlayıcısı; kıyasıya eleştirmek; musibet; 

yem fiyatları; adalet çizgisinden sapmak; kuvvetler ayrılığı; alternatif ürünler; 

takiye; ikiyüzlülük; sivil kayıplar; iç mücadele; ulem; zombileşmiş halde 

olduğunu göstermek; ortak kaygılarını ifade etmek; müzakere edilmiş siyasi 

süreç yoluyla; El Kaide ile bağlantılı örgütler; ilerlemeyi takdir etmek; tüm 

ilgili tarafların Muhtıra hükümlerine riayet etmesi; BM’nin 

kolaylaştırıcılığında; BM gözetimindeki seçimler; zorla alıkonulanlar 

(kaçırılanların) serbest bırakılması; hızlı, güvenli ve kesintisiz erişim. 
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Ödev 179. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Реализуя свою энергию и трудолюбие; одна из главных движущих 

сил миграции; являться в большей степени средством, нежели мотивом; 

быть движимым стремлением наладить отношения с Западом; создавать 

прочную экосистему; приверженность своим целям; право регулировать 

проход боевых кораблей; подвергаться цензуре; материальное 

положение; поддакивание; воюющая сторона; находить путём 

компромиссов равновесие интересов; инвалидность; объединять 

проживающих в США жителей в поиске счастья и благосостояния; 

социальная утопия; делать призывы к единению; поиск возможностей по 

консолидации дивидендов; фондовые компании; противостоять вызовам; 

извлекать для себя выгоду из трудностей; отзываться эхом, отражаться; 

печатный символ; нести в себе отпечаток истории; закрытая система; 

корабль под флагом России; многообразие в обществе; оценивать 

способности и обстоятельства человека; лишение людей их прав; 

инаугурационная речь; религиозные мотивы поведения Эрдогана; 

активная, многовекторная, предпринимательская и гуманистическая 

внешняя политика; основной мотив Турции; специалист по социо-

логическим опросам; не распространяться на террористов. 

Ödev 180. Rusça karşılıkları veriniz: 

Piyasa koşullarına ayak uydurmak; militan (köktenci) ateizm; Hizb-ut 

Tahrir; kaynaklanan risk ve tehditler; askeri çözüm; ihtilafa muteber ve 

sürdürülebilir çözüm bulunmasına katkı sağlamak; komşu ülkelerin ulusal 

güvenliği; teröre karşı mücadeleye devam etme gerekliliği; kapsayıcı siyasi 

sürece desteklerini ifade etmek; anayasal reformun gerçekleştirilmesini 

sağlamak; güven artırıcı önlemler; BM ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi 

(ICRC) uzmanlarının katılımıyla; uluslararası topluma çağrıda bulunmak; ülke 

içinde yerlerinden edilmiş kişiler; eşgüdüm ihtiyacını vurgulamak; uluslararası 

oydaşmanın güçlendirilmesi; IoT / Nesnelerin İnterneti; ağa bağlamak; IP 

kamera; hacklemek; iğneden ipliğe; yaptırım tehdidi altında; millî teknoloji 

hamlesi; dijital dönüşüm; itham; İslam karşıtlığı; sır saklama; talimat almak; 

cihat; müslümanların ayrışımı; topyekün dini ve hukuki cahillik (cehalet); 

Suriye konulu Dörtlü Zirve; Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliği, 

bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü; eşgüdümün önemini vurgulamak; 

ayrılıkçı gündemleri reddetme kararlılıklarını ifade etmek. 

Ödev 181. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Экономическая политика, которую проводят власти; самая 

большая статья дохода; за рамками правового поля; высказывать 

категорическое суждение; олигархический класс; спящие 

террористические ячейки; иждивенческие настроения; всемирный 

халифат; устойчивый иммунитет; подчеркнуть свою твердую 
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убежденность; подтвердить свою решимость бороться с терроризмом; 

прогресс в деле вывода тяжелых вооружений и радикальных групп; 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления  

и применения химического оружия и его уничтожении; подготавливать 

почву для свободных и справедливых выборов; передача тел погибших; 

облегчить страдания сирийского населения; возвращение беженцев  

в места их проживания; специализированные международные органи-

зации; вредоносное программное обеспечение; заражать вредоносным 

ПО; передача видео; роутер; правомерным образом; соблюдать меры; 

возрождение политики; профессиональное сообщество; социально-

экономическая ситуация; незаметность; террорист-смертник; мусуль-

манское духовенство; интервенции радикализма; региональная  

и глобальная безопасность и стабильность; и в этой связи; подрыв 

суверенитета и территориальной целостности Сирии; путем полного 

выполнения эффективных мер, содержащихся в Меморандуме. 

Ödev 182. Rusça karşılıkları veriniz: 

Toplumun hassas noktalarını ortaya çıkarmak; duyguların aşırılıklara 

kaydırılması; umutsuzluk; demoralize olmak; görevlilerin zorunlu olarak faklı 

iş yerlerinde istihdam edilmesi; dini köktencilik; özel hayatın gizliliği; enterne 

etmek; statükocu; insanların ruh haline etki etmek; karşısında yer alan düşmanı 

iyi tanımlamak; muhatap kitle; profesyonel ajan militanlar; ruhsal çöküntü; 

küçülme kompleksi; yanıltma; teröristlerin mutlak güce sahip olması; 

yönetimlerin şiddete gerek duyulmadan hür ve adil seçimlerle 

değiştirilebilmesi; “misliyle mukabele stratejisi”; korunma güdüsü; siyasi 

gerginliğin arttırılması; çatışma sahnesi; sinir harbi; intihar eylemcisi; köşeye 

sıkıştırılmış; sosyal ayrımlaşma (faklılaşma); hükümet faaliyetlerinin 

baltalanması; mücadele yöntemi; bireysel hakların ve özgürlüklerin 

kısıtlanması; psikolojik savaş kavramı ile beraber anılmak; kimlik arayışında 

olan topluluklar; ortak davranış kalıpları; dışlanmışlık duygusu; psikodinamik 

gerçekler; çaresizlik.  

Ödev 183. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Сформировать военное крыло; опирающийся на идею стирания 

границ между конфессиями; опыт ведения боевых действий; отомстить 

за несправедливость; вселенское видение, охват; обеспечивать инфор-

мационный поток; силы, задействованные в операции по борьбе  

с терроризмом; военизированные силы быстрого реагирования; подход, 

основанный на милосердии; в фарватере марксистской идеологии; 

расправы внутри организации; военный руководящий состав; потерять 

боеспособность; не взирая на разные цвет кожи, язык, расу  

и принадлежность к стране; активизировать механизмы принятия 

решения; решимость сражаться, бороться; склонный оказывать 
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содействие; зоны безопасности; период неопределённости;  

в качественном и коли-чественном порядке; страны, которые имеют свои 

виды на Турцию; создавать гармонию и баланс; небеса; решимость  

не сдаваться в плен; поворотная точка; применять тактику и методы 

партизанской войны; массовые убийства; лицо, формирующее 

общественное мнение; адаптационный период; радикальный 

проповедник; сожалеющий, впечатлённый; деструктивная конкуренция; 

центр тяжести; военные резервы; конфронтация; перебросить своих бойцов 

в Ливан; напомнить о своём влиянии; трансграничная операция;  

не задумываясь отдать свои жизни; эпоха просвещения; чёткая  

и достижимая цель; нарушать связь. 

Ödev 184. Rusça karşılıkları veriniz: 

Savaş tecrübesi; kolay erişim; sosyal faktörlerin ortadan kaldırılması; 

militanlar hakkında toplanan deliller; yaşlar, kurunun yanında yanar; 

muhafazakâr algı sistemi; toplumları mekanize bir yapı haline sokmak; 

düşmanın zayıf noktaları tespit etmek; insan psikolojisi ile yakından ilgili olan; 

organize toplumsal olaylar; sorunlarından kaçış; faaliyet kanallarının 

tıkanması; askeri eğitim; teröristlerin bütün istediklerini yapabilme gücü; 

sorunların bağımsız mahkemeler tarafından çözülmesi; kıyasıya; elde edilmek 

istenen durum; düşmanlıkların körüklenmesi; psikolojik üstünlük esasına 

dayalı olmak; akil davranış; ruhsal profil; gidişi değiştirecek güçten yoksun 

kalmak; serserilik (berduşluk); iş arayışında olan askerler; polisiye ve askeri 

tedbirler; tanıkları tehdit etmek; zayiat; rekabet ve gerginlik ortamı; kanalize 

etmek (yönlendirmek); yıpratma faaliyetleri; nefret krizi; güvensizliğin ve 

kaosun hüküm sürdüğü ortam; eli kolu bağlı olmak; muhatap alınmama; savaş 

yanlısı eğilim; dini hoşgörüsüzlük; seyahat özgürlüğü; yer altı teşkilat. 

Ödev 185. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Пессимизм; перекрытие каналов деятельности; взрывное 

устройство; криминальные структуры; вседозволенность террористов; 

вновь нормализоваться; доказательства, собранные в отношении 

деятельности боевиков; подпольная организация; консервативная 

система восприятия; выносить на передний план вопрос безопасности; 

общества, находящиеся в поиске своей идентичности; подрывная 

деятельность; соединять имеющуюся у себя теоретическую 

составляющую с практической сферой терроризма; здравое поведение; 

скатывание чувств к экстремизму; психологический срыв; загнанный  

в угол; ностальгия; дезориентация; подрыв правительства; мифомизи-

рованный мир; решение проблем независимыми судами; стратегия 

применения силы соразмерно уровню угрозы; причёсывать всех под одну 

гребёнку; ключевое звено глобальной системы; сделать из общества 

механическое скопище людей; максимальное сужение границ терпения; 
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общие поведенческие стереотипы; приступ ненависти; провокационные 

элементы; психический профиль; отчаяние; комплекс неполноценности; 

социальная дифференциация; вынужденное перепрофилирование 

работников; всесильность террористов. 

Ödev 186. Rusça karşılıkları veriniz: 

Baskın; örgüt içi infazlar; ayrılıkçılık; çatışma tecrübesi; çekinmeden 

canlarını vermek; mü’min; müteessir (üzülmüş, etkilenmiş); gayretleri bu 

hedefe teksif etmek; teslim olmama kararlılığı; fedakarlıklara katlanmak; silah 

affı; emniyetli bölgeler; medyanın abartılı ilgisi; elemanlarını Lübnan’a 

kaydırmak; hizipleşme; kanaat önderi; kırsal kesim; Türkiye üzerinde hesabı 

olan ülkeler; сani; mahlȗk (yaratık); karar mekanizmalarını aktif hale 

getirmek; haber kaynaklarında çeşitlilik sağlamak; terörle mücadele harekatına 

angaje olmuş kuvvetler; tartışılamayacak kadar büyük fark; asi; kamplaşma; 

halkın direncini kırmak; radikal gruplar; askeri bürokrasi; cari kalemler; 

adaletsizliğin öcünü almak; aydınlanma çağı; sâdır; yıkıcı rekabet; nizami 

güçler; dönüm noktası; taarruzi karakter taşımalı; gayri-memnun kitleler; teori 

ve pratik alanındaki eksikliklerini tamamlamak; bocalama dönemi; uzaktan 

komutalı mayın; yeterli fiziki kondisyon; savaşma yeteneğini kaybetmek; 

ihtilaf; beynelmilel bakış.  

Ödev 187. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Неоспоримо большая разница; переброска частей и подразделений; 

клерикализация; находить сторонников; неизбежные побочные эффекты 

применения силы; верующий, адепт, мусульманин; показавшийся, 

проявившийся; в законных рамках; экономическая отсталость населения; 

повстанец; налёт; радикальные группировки; достаточная физическая 

кондиция (готовность); исламский терроризм; создание, творение, живое 

существо; обеспечивать единство усилий; коллективные наказания; 

оружейная амнистия; недовольные массы; расширить поле для манёвра  

в регионе; сепаратизм; текущие статьи расходов; конфликт; невинные  

и беззащитные люди; обеспечивать диверсификацию источников 

информации; социофобия; перекрытие тыловой поддержки; гипертро-

фированный интерес со стороны СМИ; ликвидировать свои пробелы  

в теоретической и практической подготовке; подконтрольная 

организация; сельская местность; быть у всех на слуху; устранять 

привилегии; сконцентрировать усилия на этой цели; регулярные части  

и подразделения; средства первой помощи; избыточное рассредоточение 

войск; сломить сопротивление народа; дистанционные мины; 

оперативные задачи; убийца; ответственный; расточительность; 

мириться с необходимостью идти на жертвы; носить наступательный 

характер; минимальные прожиточные условия. 
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Ödev 188. Rusça karşılıkları veriniz: 

Belirgin ve ulaşılabilir hedef; yasal çerçevede; ağırlık merkezi; ilk 

yardım malzemesi; gerilla taktik ve tekniklerini uygulamak; asgari geçim 

olanakları; kitle katliamlar; taşeron örgüt; nitelik ve nicelik bakımından; 

operasyonel görevler; islamcı terörizm; renk, dil, ırk ve vatan farklılığı 

gözetilmeksizin; masum ve korumasız insanlar; bilgi akışı sağlamak; irtibatı 

kesmek; halkın ekonomik geri kalmışlığı; ihtiyatlar; birliklerin gereğinden 

fazla dağıtılması; marksist ideoloji ekseninde; bölgedeki manevra alanını 

genişletmek; mezhepsizliğe dayanan; sınır ötesi harekât; güç kullanmanın 

kaçınılmaz yan etkileri; aşırı İslamcı din adamı; imtiyazları ortadan kaldırmak; 

semavat; israf; toplu cezalandırmalar; destek sağlamaya meyilli; lojistik 

desteğinin kesilmesi; şefkat eksenli yaklaşım; askeri kanadı oluşturmak; 

etkisini hissettirmek; taraftar bulmak; intibak dönemi; herkesin dilinde olmak; 

uyum ve dengeyi kurmak; mesul (sorumlu); gayret birliği sağlamak; savaşma 

azmi; toplumsal rahatsızlık; çevik paramiliter birlikler; birlik intikalleri.  

Ödev 189. Türkçe karşılıkları veriniz: 

Метод борьбы; в значительной степени ограничивать ведение 

разведывательной деятельности; насмерть, жестоко; сторонник 

сохранения статус-кво; инстинкт самосохранения; находиться под 

непосредственным влиянием метода; определить слабые места (стороны) 

противника; покровитель; чувство отчуждения, изоляции; обстановка,  

в которой царят недоверие и хаос; информационное письмо, статья; быть 

лишённым сил изменить ход событий; быть деморализованным; 

деградация; ищущие себе применения военные; религиозный фанатизм; 

возможность смены власти в результате свободных и честных выборов 

без необходимости применения силы; ограничение личных прав  

и свобод; второстепенный фактор; открыть путь технологическому 

развитию; оказывать влияние на душевное состояние людей; эскалация 

напряжённости; дискутировать о своих слабостях в пределах текущей 

обстановки; тесно взаимосвязанный с психологией человека; основной 

инстинкт; психодинамические реалии; быть связанным по рукам и ногам; 

террорист-смертник, используемый как подопытный кролик; бродяжни-

чество; военные умонастроения; национальное самоутверждение; 

полицейские и военные меры; неприкосновенность частной жизни; 

стратегия «око за око». 
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Bölüm 2. Yaşadığımız dünyanın tehditleri — 2 

Ders 2(10) 

Atom enerjisi 

1.1. Atom enerjisinin tanımı 

Atom Enerjisi, Atomik enerji adı da verilen atom enerjisi adı üzerinde 

maddenin en küçük yapı taşı olan atomdan elde edilen bir tür enerjidir. 

Doğadaki her atom kendi bünyesinde bir enerjiye sahiptir. Atomun sahip 

olduğu bu enerji, atomun parçalarını bir arada kalmasını sağlar. Dolayısıyla, 

atom enerjisinde atomun sahip olduğu çekirdek enerjisinin de kaynağıdır. Bu 

enerjinin serbest kalması için atomun parçalanması gereklidir. 

Atomdan enerji sağlamanın bilinen iki yolu vardır. Bu yollardan ilki 

fisyon (bölünme) işlemidir. Atomların bölünmesiyle oluşan bu işlem de 

yüksek miktarlarda enerji açığa çıkarır. Atomlar nötron gibi atomik cüzlerle 

bombardımana tutularak bu reaksiyonun oluşması sağlanır. Normalde 

atomların çoğu bu işlem neticesinde parçalanmaz. Buna rağmen, plütonyum 

ve uranyum atomları uygun şartlarda daima parçalanır. 

Atom enerjisi sağlamanın bir diğer şekli de, füzyon (birleştirme) 

şeklinde tanımlanır. İki atom bir tek atom teşkil edecek şekilde yapılandığında 

birleştirme reaksiyonu gerçekleşir. Birleşen atomlar çok büyük miktarda ısı 

formunda enerjinin serbest kalmasına neden olur. 

Çekirdek bölünmesinin askeri önemini kavrayan ilk politikacı ABD 

Başkanı Franklin Roosevelt oldu. Kendisi, 1942’de, daha sonraları Manhattan 

Projesi olarak adlandırılan atom bombası geliştirme çalışmalarının 

başlatılmasını sağladı. 16 Temmuz 1945’te ilk atom bombası denemesi 

gerçekleştirildi. “Trinity” adı verilen bomba plütonyum yakıtlı 20 kiloton 

gücündeydi. 6 Ağustos 1945’te bir B-29 bombardıman uçağıyla Hiroşima’ya 

atılan ve kentin üçte ikisini yok eden bomba ise daha önce denenmemiş bir 

bombaydı. Üç gün sonra Nagasaki’ye “Trinity” bombasının bir benzeri atıldı. 

Başka ülkelerde atom bombası geliştirme çalışmaları daha yavaş ilerledi. 

SSCB’de ilk atom bombası 1949’da, Fransa’da 1960’ta, Çin’de ise 1964’te 

denendi. Günümüzde birçok ülke nükleer silah üretimi için yeterli bilgi ve 

malzemeye sahiptir. 

Hidrojen bombasının gelişiminin atom bombasından sonra olmasının bir 

nedeni, dönemin en gelişkin bilgisayarlarında bile ancak çok uzun sürelerde 

gerçekleştirilebilen karmaşık hesaplar içermesiydi. 1 Kasım 1952’de ABD, ilk 

termonükleer bombayı Büyük Okyanus’ta bir adada denedi. SSCB ilk 

termonükleer bombayı 1956’da, İngiltere 1957’de, Çin 1967’de, Fransa 

1968’de denedi. 

Atomdan enerjinin barışçıl amaçlı kullanılması da mümkün. Uranyum 

izotopu diye tanımlanan U-235 adlı bir tür uranyum atomu, nötronlarla 
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bombardıman edildiğinde iki parçaya ayrılır. Bu işlem sonucu ortaya çıkan 

enerji yaklaşık olarak 1 kilo kömürün yandığı zaman verdiği enerjiden bir 

milyon kat fazlasıdır. Bu sebeple, küçük bir uranyum parçası büyük bir 

geminin ya da denizaltının hareketini sağlayabilir, hatta şehirlere elektrik 

sağlayan jeneratörleri çalıştırabilir. 

Ortaya çıkan bu enerji elbette beraberinde büyük güvenlik risklerini de 

taşımaktadır. Özellikle reaktörlerde meydana gelebilecek kazalar yüksek 

tahrip etkisi yanında insan sağlığına kalıcı ve onarılmaz zararlar veren 

radyasyon sızıntılarını da beraberinde getirecektir. Bu tehlikelere rağmen atom 

enerjisi diğer alternatifleri karşısında her zaman insanlığın geleceği için eşi 

benzeri bulunmaz bir güç kaynağıdır. 

8.2. Nükleer Silahlar 

Atom silahları, çekirdeksel silahlar olarak da bilinir. Uçak, güdümlü 

füze, yörüngede bir uydu ya da başka bir stratejik sistem aracılığıyla 

gönderilebilen ve gücünü atom çekirdeğinin bölünmesi (fisyon) ya da 

kaynaşmasından (füzyon) alan bomba ya da savaş başlıkları. 

Çekirdek bölünmesinin bulunuşundan, bölünme enerjisinin Hiroşima 

kentinin yok edilmesinde kullanılmasına değin geçen süre yalnızca altı yıldır. 

1939 başlarında Alman kökenli fizikçiler Otto Frisch ve Lise Meitner, başka 

bir Alman bilim adamı olan Otto Hahn’ın ortaya koyduğu deneysel bulgular 

üzerinde yaptıkları çalışmalar sonunda, uranyumun belirli bir izotopunun 

atomlarının, nötron bombardımanı altında ikiye bölündüğünü ve bu sırada yeni 

nötronlar ile büyük miktarda enerjinin açığa çıktığını buldular. Uranyum 

atomunun bir nötron soğurmasından sonra birkaç nötronun ortaya çıktığı 

anlaşılınca, enerji açığa çıkaran bir zincirleme tepkimenin oluşturulması 

olanağı doğdu. 

Nükleer bombanın yıkıcı etkileri patlama etkisiyle sınırlı kalmaz. Öteki 

etkileri ortama yayılan ısının yakıcı etkisi ile radyoaktif izotoplar biçiminde 

yüzlerce hatta binlerce yıl çevrede kalabilecek öldürücü ışınımdır. Patlama 

sonunda atmosfere itilen radyoaktif tozların neden olduğu “serpinti” 

rüzgârlarla uzun mesafelere taşınarak uzun süreli bir radyoaktif tehlike 

oluşturabilir. 

Yapılar ve tesisler gibi inorganik maddelere zarar vermeden canlı 

dokuları yok eden özel bir tip ışınım (nötron demeti) üreten bombalar, 

yoğunlaştırılmış ışınım silahları (nötron bombası) olarak bilinir. 

Nükleer silahların etkili olabilmesi, patlama kuvvetinden çok, kullanılan 

gönderme sisteminin algılanamama ve hedefi tam bulabilme özelliklerine 

bağlıdır. Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan bombalar büyük ve vurulması kolay 

uçaklarla taşınmıştı. Günümüzde nükleer bombalar füzelere, hatta obüslere 

sığacak kadar küçülmüştür. Bilgisayarlı füze güdüm sistemlerinin gelişimi, 

nükleer silah gönderme sistemlerinde devrim yaratmıştır. Bu teknikler 
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kullanılarak, alçaktan uçup hedefi büyük doğrulukla bulan ufak robot uçaklar 

olan “Cruise” füzeleri ile uzaydan atmosfere girişte taşıyıcı füzeden ayrılarak 

her biri ayrı bir hedefe yönlendirilen çok sayıda savaş başlığı taşıyan “MIRV” 

füze sistemleri geliştirilmiştir. Füzeler denizaltılardan ya da kara üslerindeki 

korunmuş silolardan da fırlatılabilmektedir. 

1945’ten bugüne kadar ister “caydırı” ister “saldırı” amaçlı olsun, 

nükleer gücü elde eden ve bu uğurda uğraş veren ülkelerin sayısı hızla arttı. 

Buna karşı SSCB ile ABD arasında, nükleer silah denemelerini sınırlamaya 

yönelik ilk görüşmeler 1950’lerin ortalarında başladı. 1963’te ABD, SSCB ve 

İngiltere’nin imzaladığı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Antlaşması’na 

birkaç ülke dışındaki bütün ülkeler katıldı.  

Bunun yanısıra nükleer silah üretmeyi başaran ABD, Rusya, Çin, 

İngiltere ve Fransa, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Andlaşması’nı 

ortaya attılar (1 Temmuz 1968). NPT olarak bilinen bu andlaşma, o tarihe 

kadar nükleer silaha sahip olan beş ülkenin dışında başka bir ülkenin nükleer 

silaha sahip olmasını önlemeyi hedefliyordu. Antlaşmaya göre nükleer 

silahlara sahip ülkeler, nükleer silahlara sahip olmayan ülkelere bu silahları 

elde etme ya da üretme konusunda yardım etmemesi gerekiyordu. Bu ülkeler 

dışında 59 ülkenin daha imzaladığı antlaşma, Mart 1970’te yürürlüğe girmiştir. 

Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (SALT) ise 1969’da 

başladı. Silahların denetimi için benzer görüşmeler 1980’ler boyunca sürdü. 8 

Aralık 1987’de Ronald Reagan ile Mihail Gorbaçov orta menzilli nükleer 

silahların ortadan kaldırılmasını öngören bir antlaşma (Orta Menzilli Nükleer 

Füzeler Antlaşması) imzaladılar.  

Nükleer silaha sahip resmen bilinen ülkeler 

ABD: START’ın öngördüğü sayım kuralları uyarınca Ocak 2009 

itibarıyla ABD’nin 5 bin 200 nükleer savaş başlığının bulunduğu; kullanıma 

hazır 2700 (2 bini stratejik, 500 stratejik olmayan -taktik-) savaş başlığı olduğu 

tahmin ediliyor. Rusya ile ABD arasındaki 2002 Moskova Anlaşmasına 

(Stratejik Saldırı Silahlarının İndirimi Anlaşması-SORT) uyarınca iki ülkenin 

de kullanıma hazır savaş başlıklarını 2012’ye kadar 1700-2200’e indirmesi 

gerekiyor. 

Rusya: Rusya’nın 14 bin civarında nükleer silahı olduğu tahmin 

ediliyor, ancak toplam silah deposu, taktik nükleer silahların tam sayısı 

hesaplanmadığı için kesin olarak bilinmiyor. START 1 koşulları uyarınca, 

Rusya’nın nükleer savaş başlıklarını Temmuz 2008’e kadar 4138’e indirmesi 

gerekiyordu. 

Fransa: Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na 

(NPT) 1992’den bu yana taraf. Fransa Cumhurbaşkanı, denizaltı füzelerini 

bırakacağını ve havadan fırlatılan silahları üçte bir oranında azaltarak 290 

savaş başlığına indireceklerini bildirmişti. Paris, Eylül 2008’e kadar savaş 

başlıkları yaklaşık 300’e indirmişti. 
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İngiltere: Nükleer silah deposunun, stratejik ve stratejik olmayan savaş 

başlıkları şeklinde 200’ü geçmediği tahmin ediliyor. 

Çin: Nükleer silah programına 1955’te başlayan Çin, 1964’teki başarılı 

nükleer denemesinden sonra 45 nükleer deneme daha yaptı. Çin’in yaklaşık 

400 stratejik ve taktik nükleer silahı olduğu, daha fazlasını üretmek için de 

malzemesi bulunduğu tahmin ediliyor. NPT’ye 1992’de giren Çin, nükleer 

gücü olmayan ülkeye karşı nükleer silah kullanmayacağı yönünde resmi 

taahhütte bulundu. 

İlan edilen diğer ülkeler 

Kuzey Kore: İlk nükleer denemesini Ekim 2006’da, ikincisini Mayıs 

2009’da yaptı. NPT’den 1993’te çekilen Kuzey Kore, Mayıs 2009’dan sonra 

füze denemelerini de yaptı. 

Hindistan: Hindistan, kendini nükleer silaha sahip olarak resmen ilan 

etti. Yeni Delhi’nin en az 100 savaş başlığı üretecek kadar plütonyumu olduğu 

tahmin ediliyor. Uluslararası Faze Malzemeleri Kurulu’na göre Hindistan’ın 

monte edilmiş halde 5060 savaş başlığı bulunuyor. 

Pakistan: Pakistan’ın 30-50 atom bombası yapılacak kadar, 580-800 kg 

civarında zenginleştirilmiş uranyum deposu bulunduğu tahmin ediliyor. 

Nükleer Bilimler Bülteni’nin tahminlerine göre Pakistan’ın yaklaşık 60 savaş 

başlığı bulunuyor. Hindistan da Pakistan da NPT’yi imzalamadı. 

Nükleer güce sahip olduğu düşünülen ülkeler 

İsrail: İsrail’in yaygın biçimde, büyük çapta nükleer silah gücü 

olduğuna inanılıyor, ancak kendisi bu konuda net bir açıklama yapmıyor. 

Dimona reaktörünün plütonyum üretme kapasitesine dayanarak yapılan 

tahminlere göre İsrail’in tahminen 100-200 gelişmiş nükleer patlayıcı yakıtları 

bulunuyor. İsrail resmi olarak, Ortadoğu’da nükleer silah sahibi olduğunu 

açıklayan ilk ülke olmayacağını ilan etmişti. İsrail, NPT’yi imzalamadı. 

İran: Nükleer gücü olmayan ülkeler arasında 1970’ten beri NPT’de 

bulunan İran’ın, nükleer enerji elde etmek için olduğunu bildirdiği uranyum 

zenginleştirme programı var. Batılı güçler ise İran’ı nükleer silah geliştirmeye 

çalışmakla suçluyor. 

62-63 Nolu video parçaları 

8.3. Nükleer santral 

Bir Nükleer santral, bir veya daha fazla nükleer reaktörün yakıt olarak 

radyoaktif maddeleri kullanarak, elektrik enerji üreten tesise denir. Radyoaktif 

maddeler kullanılmasından dolayı diğer santrallerden farklı ve daha sıkı 

güvenlik önlemlerini, teknolojileri içerisinde barındırır. 

Çalışma prensibi 
Reaktörün kalbinde, elde edilen ısıl enerji suya aktarılır, su almış olduğu 

bu enerji sebebiyle faz değiştirir ve kızgın buhar haline dönüşür. Elde edilen 
bu buhar daha sonra elektrik jeneratörüne bağlı olan buhar türbinine verilir. Su 

https://www.turkcebilgi.com/nükleer_santral
https://www.turkcebilgi.com/kızgın_buhar
https://www.turkcebilgi.com/buhar
https://www.turkcebilgi.com/elektrik_jeneratörü
https://www.turkcebilgi.com/buhar_türbini
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buharı, türbin mili üzerinde bulunan türbin kanatları üzerinden geçerken daha 
önceden almış olduğu ısıl enerjiyi kullanarak, türbin milini döndürür. Bu 
mekanik dönme hareketi sonucunda alternatörlerde elektrik elde edilir. 
Jeneratörde oluşan elektrik ise iletim hatları denilen iletken teller ile 
kullanılacağı yere gönderilir. Türbinden çıkan, ısıl enerjisi yani sahip olduğu 
basınç ve sıcaklığı düşmüş olan buhar, tekrar kullanılmak üzere yoğuşturucuda 
(kondenser) yoğuşturulup su haline dönüştürüldükten sonra, tekrar reaktörün 
kalbine gönderilir. Yoğuşturucuda su buharının faz değişimini yapabilmek için 
çevrede bulunan deniz, göl gibi su kaynaklarını soğutucu olarak kullanır.  

Santrallerdeki fisyon reaksiyonu  
Bir nötronun, uranyum gibi ağır bir element atomunun çekirdeğine 

çarparak yutulması, bunun sonucunda bu atomun kararsız hale gelerek daha 
küçük iki ayrı çekirdeğe bölünmesi tepkimesidir. Fisyon sonucunda ortaya 
çıkan nötronların, ortamda bulunmakta olan diğer fisyon yapabilen atomların 
çekirdekleri tarafından yutularak, onları da aynı tepkimeye sokması ve bunun 
ardışık olarak tekrarlanmasıdır. 

Bunun sonucunda, çok büyük enerji açığa çıkar. Kontrolsüz bir tepkime 
çok güçlü ve ölümcül olabilir, bu nedenle reaktörlerde kullanılan kontrol 
elemanları bu fazla nötronları yutar ve bölünmenin kontrollu olarak sürmesi 
sağlanır. 

Fisyon yapılabilecek elementler sadece U-235 ile sınırlı değildir. Zira 
reaktörlerde nötronların etkisi sonucu Toryum’dan türeyen Uranyum-233 ile 
Uranyum-238’den türeyen Plutonyum-239 ve 241 de fisyon yapan elementler 
olup reaktörlerde yakıt olarak kullanılabilmektedir.  

Nükleer faaliyetler 

Gitgide daha fazla ülkenin sanayileşmesi, nükleer teknolojinin kontrol 
ve denetimini hızlı bir biçimde güçleştirmektedir. Her ne kadar sözü edilen 
nükleer faaliyetler, barışçıl amaçlı nükleer programlar kapsamında olsa da, 
nükleer silah yapımı teknolojisinin en önemli parçası olan atom bombası 
nitelikli zenginleştirilmiş uranyum ve plütonyum üretilebilmektedir. Ülkeler, 
bu gibi nükleer teknolojik faaliyetler sayesinde, bir adım daha ötede bulunan 
nükleer silah kapasitesi tekniğine sahip olmaktadır. 

Ama bu teknolojinin çalınması çok kolay olduğundan nitekim 
çalınmıştır da. Ve bu teknoloji Pakistan, Hindistan, Kuzey Kore ve diğer 
ülkelere yayılmıştır. En son da İran bu faaliyete sokulmuştur. Bu gibi ülkelerin 
bir tehdit unsuru olarak atom bombasına sahip olmaları etrafındaki diğer küçük 
devletleri de bu silaha sahip olmaları yönünde teşvik etmekte, bölgedeki 
riskleri çok fazla artırmaktadır. 

Bu nedenle bazı bilim ve siyaset adamları, özellikle plütonyum 
maddesinin sivil amaçlı tesislerde ayrıştırılmasının durdurulmasını öneriyor. 
Plütonyumun zenginleştirildiği takdirde, kısa sürede patlayıcıya 
dönüştürülebildiğini söylüyor. 

64-66 Nolu video parçaları 

https://www.turkcebilgi.com/ısıl_enerji
https://www.turkcebilgi.com/alternatör
https://www.turkcebilgi.com/yoğuşturucu
https://www.turkcebilgi.com/deniz
https://www.turkcebilgi.com/göl
https://www.turkcebilgi.com/nötron
https://www.turkcebilgi.com/uranyum
https://www.turkcebilgi.com/element
https://www.turkcebilgi.com/fisyon
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Ödev 1. Yukarıda sunulmuş yazıyı okuyup sözleri ezberleyiniz: 

Sözler 

çekirdek,-ği ядро 

enerjinin serbest kalması высвобождение энергии 

fisyon (bölünme işlemi) реакция деления 

cüz атом, частица 

füzyon (birleştirme reaksiyonu) реакция слияния 

atom bombası denemesi испытание атомной бомбы 

bombardıman uçağı самолёт-бомбардировщик 

hidrojen bombası термоядерная бомба 

atom bombası атомная бомба 

yüksek tahrip etkisi высокое разрушительное 

воздействие 

kalıcı ve onarılmaz zarar стойкий невосполнимый ущерб 

radyasyon sızıntıları утечка радиации 

çekirdeksel silahlar ядерное оружие 

güdümlü füze управляемая ракета 

yörünge орбита 

savaş başlığı боевая головная часть 

bulunuş открытие 

deneysel bulgular экспериментальное открытие 

nötron soğurması поглощение нейтрона 

zincirleme tepkime цепная реакция 

yıkıcı etkiler поражающие факторы 

patlama etkisi ударная волна 

sınırlı kalmak ограничиваться 

ısının yakıcı etkisi световое излучение 

öldürücü ışınım проникающая радиация 

radyoaktif serpintiler радоактивные осадки 

inorganik maddeler неорганические вещества 

canlı dokular живые ткани 

nötron demeti нейтронный пучок 

yoğunlaştırılmış ışınım silahları  радиационное оружие 

nötron bombası нейтронная бомба 

gönderme sistemi средство доставки 

algılamak воспринимать, познавать 

obüs гаубица 

füze güdüm sistemi система управления ракетой 

robot uçak управляемая авиационная бомба 

“Cruise” füzesi крылатая ракета 
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taşıyıcı füze ракета-носитель 

“MIRV” füzesi ракета, оснащённая 

разделяющейся головной частью 

с блоками индивидуального 

наведения 

silo шахта (для ракеты) 

Nükleer Silahların Yayılmasını 

Önleme Andlaşması 

Договор о нераспространении 

ядерного оружия 

Stratejik Silahların 

Sınırlandırılması Görüşmeleri 

(SALT) 

переговоры об ограничении 

стратегических вооружений 

(ОСВ) 

orta menzilli средней дальности 

Orta Menzilli Nükleer Füzeler 

Antlaşması (IRNFT) 

Договор о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности 

(ДРСМД) 

sayım kuralları правила контроля 

Stratejik Saldırı Silahlarının 

İndirimi Anlaşması (SORT) 

Договор о сокращении 

стратегических наступательных 

потенциалов (Московский 

договор) 

taktik nükleer silahlar тактическое ядерное оружие 

Uluslararası Faze Malzemeleri 

Kurulu 

Международная комиссия по 

делящимся материалам (IPFM) 

ısıl enerji тепловая энергия 

aktarmak доставлять, передавать 

faz değiştirmek здесь: менять физическое 

состояние 

kızgın buhar раскалённый пар 

elektrik jeneratörü электрический генератор 

buhar türbini паровая турбина 

türbin mili вал турбины 

türbin kanatları лопатки турбины 

mekanik dönme hareketi механическое вращательное 

движение 

alternatör генератор переменного тока 

iletim hatları линии электропередачи 

iletken teller провода 

basınç давление 

yoğuşturucu конденсатор 

kondenser конденсатор 

faz değişimi смена физического состояния 

https://www.turkcebilgi.com/kızgın_buhar
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soğutucu охлаждающий 

kararsız hal неустойчивое состояние 

ardışık непрерывный 

ölümcül смертоносный 

maddenin ayrıştırılması расщепление вещества 

plütonyumun zenginleştirilmesi обогащение плутония 

patlayıcı взрывчатое вещество 

Ödev 2. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız: 

1. Atom Enerjisi nedir? 2. Atomdan enerji sağlamanın ne gibi yolları 

vardır? 3. Fisyon ile füzyon arasında ne fark var? 4. Çekirdek bölünmesinin 

askeri amaçla kullanılmasının tarihçesini anlatır mısınız? 5. Termonükleer 

bombanın gelişiminin tarihçesi hakkında bilgi verir misiniz? 6. Atomdan 

enerjinin barışçıl amaçlı kullanılması hakkında ne düşünüyorsunuz? 7. Atom 

silahları nedir? 8. Zincirleme tepkime terimi açıklar mısınız? 9. Nükleer 

bombanın ne gibi yıkıcı etkilerini biliyorsunuz? 10. Nükleer silahların etkili 

olabilmesinde gönderme sisteminin rolü nedir? 11. Nükleer Denemelerin 

Yasaklanması Antlaşması’nın rolü nasıl değerlendirilebilir? 12. Nükleer 

Silahların Yayılmasını Önleme Andlaşması (NPT)’nın insanlık için taşıdığı 

önemini açıklar mısınız? 13. START (Strategic Arms Reduction Treaty) 

Antlaşması nedir? Önemini nasıl değerlendirebilirsiniz? 14. SORT (Strategic 

Offensive Reductions Treaty) hakkında bilgi verebilir misiniz? 15. Nükleer 

güce sahip ülkelerin sayısı ne kadar? 16. Nükleer santral nedir? 17. Nükleer 

santralın çalışma prensibini açıklar mısınız? 18. Kontrolsüz bir tepkimenin 

tehlikelerini anlatır mısınız? 19. Nükleer reaktörlerde kullanılan yakıt 

hakkında ne söyleyebilirsiniz? 20. Barışçıl amaçlı nükleer programlar 

kapsamında yürütülen faaliyetin doğurabileceği tehlike hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 

Ödev 3. Yazıyı özetleyerek anlatınız. 

Ödev 4. Aşağıdaki savları ya doğrulayıp kanıtlayınız, ya da yalanlayıp 

doğru ve gerekçeli cevap veriniz: 

1. Elektrik enerjisi en yaygın kullanılan enerjidir. Elektrik herkes için 

gereklidir. Elektrik olmadan hiç bir elektrikli cihaz çalıştırılamaz. Nükleer güç 

santralinde üretilen elektrikle; aydınlatma, evlerimizdeki televizyon, 

bilgisayar, klima ve diğer elektrikli aletlerimizin çalışmasını sağlarız. 

2. Nükleer santralda kullanılan nükleer yakıtın bir kilosu; iki vagon 

kömür (100.000 kg) veya iki tank dolusu petrol (600.000 kg) yakılarak 

üretilebilen enerji kadar enerji verir, bundan dolayı, nükleer enerji hem daha 

ucuz hem de daha verimlidir. 

3. Nükleer güç santralı doğayı kirletir. NGS’nin çevreye yapacağı 

radyasyon etkisi; petrol, kömür ve akaryakıt ile çalışan, zararlı maddeleri 

http://universal_ru_en.academic.ru/236692/Strategic_Arms_Reduction_Treaty
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havaya atan elektrik santrallerin etkisine nazaran daha yüksektir. NGS, kapalı 

üretim döngüsü olan bir tesis olmasına ve santralde kullanılan yakıtın nükleer 

güç santral binasının içindeki havuzda belli bir süre tutulmasına rağmen 

NGS’den havaya kirlenmiş hava sızabilir. 

4. Nükleer santral güvenli ve çevre dostudur. NGS, tarım ürünlerine ve 

bölgedeki sulara zarar vermez. NGS’den çevreye ve sulara herhangibir kirletici 

kimyasal madde atılmaz. Örneğin, Rusya'da her yıl NGS’e yakın bölgede balık 

tutma yarışmaları yapılır ve tutulan balıklar dozimetre ile ölçülür ve kontrol 

edilir. Kontrol sonuçları balık ve suyun, diğer bölgelerde bulunanlardan farklı 

olmadığını göstermiştir. 

Ödev 5. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

Türkiye’de bir ilk yaşanacak 

Mersin, Gülnar, Büyükeceli Beldesinin Akkuyu mevkiinde Nükleer güç 

santralinin kurulmasına karar verilmiş. Öne konulan bilgilere göre yer tespiti 

1976 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılmış. Duymayan 

kalmadı. Akkuyu ihaleye çıkarılmış. Rusya Federasyonu üstlenmiş. 20 milyar 

dolarlık yatırım yapılacak. Alt yapı çalışmaları  sürdürülüyor. 

Akkuyu (NGS) Nükleer Güç Santralinin Mersin Çamlıbel’de açtığı 

tanıtım ofisini gezme fırsatım oldu. Kocaman salonda nükleer enerjinin 

çalışma sistemini, risklerini, nasıl önlem alındığını sergiledikleri panolarla 

görsel, şemalarla, yazılı, hareketli şekillerle, nükleer tehlike ön plana alınmış 

ve önleminin de nasıl olacağını  kanıtlamaya çalışmışlar. Bundan daha iyi 

anlatamazsınız. Panoları incelemekle kalmadım. Merak ettiğim konuları 

sorarak  öğrendim. Tanıtım görevlisi Fizik Mühendisi Burcu kızın 

önderliğinde tek tek bilgilendirildim.   

Akkuyu NGS şöyle çalışacak. İşletmede kullanılacak ham madde 

uranyum. Bu maden Türkiye’de yok. Yapay örnek gösterdiler. 5-6 cm 

boyutunda, 1,5-2 cm çapında silindir biçiminde peletler. Uranyum 1800 C ta 

eriyor. Yükte hafif, pahada ağır dediği bir element. Hafif de olsa güvenlik 

bakımından deniz yoluyla taşınması düşünülüyor. Uranyum çekirdeği fisyon 

tepkimesi ile bölünüyor ve büyük ısı enerji elde ediliyor. Bu enerji ile su 

ısıtılıp, buhar gücünden faydalanılıyor. Buhar basıncı ile bir şaftı döndürmeyi 

başardınız mı tamam demektir. Kayış atın, dişliye bağlayın. Elektrik üretecini, 

istediğiniz aygıtı döndürün. Her hareketin anası döndürebilmeye bağlı., 

Akkuyu ngs suyunu denizden alacak ve atıkları arıtılmış olarak tekrar 

denize verilecek. Ancak dışarıda kalacak sıvı, gaz ve katı atıkları olacak. 

Bunlar da işletmeci firma tarafından Türkiye’den uzaklaştırılacak. Kandırmaca 

yapıp, topraklarımıza gömmezlerse eğer. 

 

Akkuyu’ya her biri 1200 MW gücünde dört reaktör kurulacak. Yani 

4800 MW lık elektrik enerjisi elde edilecek. Şu anda Türkiye 56.000 MW 
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elektrik tüketiyor. Buna göre Akkuyu’nun % 12 enerji desteği vereceği 

düşünülüyor. 

67-69 Nolu video parçaları 

Ödev 6. Aşağıdaki yazıyı Türkçe özetleyerek yorumlayınız: 

Türkiye’de Atom enerjisi 

Bir ülkenin gelişmişliğinin en belirgin verilerinden birisi o ülkenin 

enerji tüketim verileridir. Enerji tüketiminin her geçen gün yükseldiği 

ülkemizde mevcut elektrik üretimi hidroelektrik, termik ve son zamanlarda 

kurulan rüzgar elektrik santrallerinden karşılanmaktadır. 

Dünya geneline bakıldığında gelişmiş ülkelerin çoğunda bulunan 

nükleer enerji santralleri son yapılan planlamalarla artık Türkiye’de de elektrik 

üretimine katkı sağlayacaktır. 

Türkiye’de; Manisa — Gördes, Uşak — Eşme — Çanakkale —  

Ayvacık — Giresun — Şeblikarahisar — Aydın — Koçarlı — Eskişehir — 

Mihalıççık, Mersin — Akkuyu — İstanbul — Çekmece, Ankara — Lalahan’da 

nükleer enerji hammaddesi bulunur. 

Son yıllardaki enerji dar boğazdan kurtulmak için termik ve 

hidroelektrik enerjiye alternatif olarak nükleer enerji santrallerinin kurulması 

planlanmaktadır. 

Şu anda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının planlarında gözüken iki 

nükleer santral projesi bulunmaktadır. Bu projelerden biri Akkuyu Nükleer 

Santral diğeri ise Sinop Nükleer Santral projesidir. 

Akkuyu Nükleer Santral projesi Rusya ile yapılan işbirliği çerçevesinde 

yapılacak ve 2015 yılında temelleri atılmıştır. Çevrecilerin yoğun baskılarına 

rağmen Nükleer santral kurulumu ilerlemeye devam etmektedir. 2019 yılında 

projenin tamamlanması öngörülmektedir. 

Sinop Nükleer Santrali için proje çalışmaları hala devam etmektedir.  

Eğer çalışmalarda her hangi bir olumsuzluk yaşanmazsa ve sorunsuz 

olarak tamamlanırsa önümüzdeki yıllarda Türkiye de artık tükettiği enerjinin 

bir kısmını Nükleer enerji’den karşılamaya başlayacaktır.  

Öte yandan Dünya 2017 Ağustos ayında ABD ile Kuzey Kore arasında 

yaşanan gerilimi kaygıyla izledi. Donald Trump ve Kim Jong Un’un nükleer 

restleşmesi “bir nükleer savaşın eşiğinde miyiz?” tartışmalarına dahi yol 

açmıştı. İşte o gerilimin ardından TBMM’nin hazırladığı çok çarpıcı bir 

raporun sonuçlarını Milliyet’ten Önder Yılmaz haberleştirdi. Habere göre 

‘ABD’nin Türkiye’de 50 nükleer silahı bulunduğu’ belirtiliyor. ABD Kongresi 

de İncirlik’te 50 adet B61 modeli termonükleer silah bulunduğunu 

açıklanmıştı. 

 

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, ‘Nükleer Silahlara İlişkin 

Veriler’ başlıklı araştırma raporunda çarpıcı bilgilere yer verdi. Milliyet’ten 
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Önder Yılmaz'ın söz konusu rapora dayandırdığı haberine göre Temmuz 2017 

itibarıyla 14 ülkede 107 sahada 15 bin civarında nükleer silah bulnuyor. 

Raporda nükleer silahların yaklaşık 9.400’ünün askeri kullanım için 

cephaneliklerde bulunduğu, geriye kalanlar yok edilmek üzere atıl beklediği 

bilgisi verildi. 

Cephaneliklerdeki silahların yaklaşık 4.150’sinin her an 

kullanılabilecek durumda iken, bin 800’ü kısa sürede kullanıma hazır hale 

getirilebilecek yüksek alarm düzeyinde olduğu ifadesi yer aldı. 

Türkiye’de nükleer silah olduğu bilgisi TBMM’nin hazırladığı raporda 

kayda da geçirilirken, nükleer silah sahibi olmayan beş NATO üyesi 

ülkesindeki (Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye) 6 hava üssünde 

yaklaşık 150 ABD nükleer silahı bulunduğu belirtildi. 

70-71 Nolu video parçaları 

Ödev 7. Rusça’ya çeviriniz: 

Nükleer enerji; uzay teknolojisi, uçak sanayii, deniz altı sanayi, buzkıran 

gemilerinde başarıyla kullanılmaktadır. Dünyada yaklaşık 160 farklı izotop 

(fiziksel ve kimyasal özellikleri benzer ancak farklı atomik kütlesi olan aynı 

elementin atomu) çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Biyoloji ve biyokimyanın 

çeşitli alanlarında izotoplar yardımıyla birçok araştırma yapılmıştır. 

Araştırmalardan biri; biyosferdeki türlerin ve bu türlerdeki bireylerin 

hareketlerinin ve dinamiğinin incelenmesidir. Radyoaktif izotoplar yaygın 

olarak otomasyon ve kontrolü sağlamak için sanayide kullanılır, ayrıca inşaat 

malzemelerinin üretiminde, kimya analizlerinin hassasiyetini artırmakta, 

petrol tankı kaçaklarının izlenmesinde ve bunun yanısıra tıpta bazı 

hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kullanılır. 

Kimya analizlerinde kullanılan izotoplar ile kimyasal reaksiyonlarda, 

yanma, kataliz, kimyasal sentez gibi süreçler takip edilebilir ve spektroskopi 

yapılabilir. Tıp’ta kullanılan izotopların yardımı ile bazı hastalıkların gelişmesi 

(patogenez) tespit edilmektedir. İzotoplar ayrıca X-gama ışını-defektoskop 

cihazlarında kullanılır. 

İzotoplar; tarım sektöründe toprak bilimi ve tarımsal kimya teknolojisi 

alanlarında kullanılır: örneğin toprağın fiziksel özellikleri ve mineral 

elemanlarının tespitinde, toprak ve gübre etkileşimini, bitkilerin mineral 

elemanlarını hazmetmesini ve minerallerin yapraklardan girmesini incelemede 

kullanılır. 

Nükleer güç santrali nasıl çalışır? 

Nükleer güç santralinde elektrik üretimi, alışılagelen termik santralde 

uygulanan prensibe benzer. Reaktör, uranyum atom çekirdeklerinin fisyonu 

sonucunda açığa çıkan ısı ile birinci çevrimde dolaşan suyu ısıtır, bu kızgın su, 

buhar jeneratörüne aktarılır ve buhar jeneratöründe ikinci çevrimde dolaşan su 

ile ısı değişimi yapılır. İkinci çevrimde oluşan buhar, türbine aktarılır ve türbin 

http://www.akkunpp.com/nukleer-guc-santrali-nasil-calisir/infocenter
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elektrik jeneratörünü harekete geçirir. Jeneratör elektrik enerjisini üretir ve bu 

elektrik, enerji nakil hatları boyunca tüketicilere ulaştırılır. 

Nükleer güç santrali emniyetli mi? 

Modern nükleer güç santralleri, derinlemesine (çok kademeli) güvenlik 

sistemi ile donatılmıştır. Bu sistemin yapısı içiçe konulan oyuncağa 

(matryoşka oyuncağına) benzer. İlk koruma bariyeri; içinde uranyum bulunan 

yakıt peleti. Peletler, yakıt zarfının içine konulur. Sonraki koruma bariyeri ise 

reaktörün kendi gövdesidir. Sonuncu koruma bariyeri, iç içe iki adet beton 

koruyucu kab’dır (iç ve dış koruyucu kab). Beton dış koruyucu kab; deprem, 

hortum, kasırga, toz fırtınaları, hava şokları ve hatta uçak düşmesi gibi her türlü 

dış etkilere karşı dayanıklıdır. 

Ayrıca kumanda ve koruma sistemi (kontrol odası) vardır. Bu sistem, 

nükler reaksiyonun tamamlanmasına kadar reaksiyonu kontrol eder. Bunlara 

ek olarak, tüm santralde emniyet çitleri, kontrol noktaları ve diğer emniyet 

tertibatları da vardır. 

Fukushima olayı tekrar olabilir mi? 

Rusya’nın yurtiçinde ve yurtdışında inşa ettiği nükleer santrallerde, 

“Fukushima” NGS’ında oluşan kaza ihtimalini ortadan kaldırmak için tedbirler 

alınmıştır. Rus uzmanları tarafından projelendirilen NGS’lerde derinlemesine 

güvenlik (çok kademeli emniyet) sistemi ve yenilikler: tuzak sistemi ve 

NGS’de elektrik kesildiğinde reaktörü kapatan, pasif ısı giderme sistemi gibi 

sistemler uygulanmıştır. Bu sistemler, Akkuyu NGS dahil olmak üzere Rus 

uzmanları tarafından projelendirilen tüm NGS’lerde mevcuttur. “Fukushima” 

NGS’ında ise bu emniyet kademeleri yoktu. 

Almanya neden nükleer enerjiden vazgeçti? 

Almanya 2001 yılında, nükleer enerji programından aşamalı olarak 

vazgeçmeğe karar vermiştir. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hıristiyan 

Demokrat Birliği lideri olarak 2005 yılında seçimlerden önce nükleer enerjiyi 

iptal edecek kanunu destekleyen bir pozisyon almıştır. Şu an 7 adet en eski 

nükleer güç santrali kapatılmış ancak bu santrallerin kapatılmasından sonra 

Almanya, Fransa ve Çek Cumhuriyeti’nden elektrik enerjiyi ithal etmeye 

başlamıştır. (Fransa enerjisinin % 78’ni, Çek Cumhuriyeti ise % 34’nü nükleer 

santrallerden üretmektedir).  

Ödev 8. Aşağıdaki savları ya doğrulayıp ya da yalanlayıp gerekçeli 

kanıtlayınız: 

Nükleer enerjinin avantajları nelerdir? 

1. Kullanılan yakıt enerjisi yoğun bir kaynaktır. 

2. Kullanılmış yakıt yeniden işlendikten sonra faydalı ürünleri tekrar 

yakıt olarak kullanılabilinir. 

3. Nükleer santal, “sera etkisi” oluşturmaz. Her yıl Avrupa’daki nükleer 

santraller işletilmesi ile 700 milyon ton, Japonya’daki NGS’lerin işletilmesi ile 

http://www.akkunpp.com/nukleer-guc-santrali-emniyetli-mi/infocenter
http://www.akkunpp.com/fukushima-olayi-tekrar-olabilir-mi/infocenter
http://www.akkunpp.com/almanya-neden-nukleer-enerjiden-vazgecti/infocenter
http://www.akkunpp.com/nukleer-enerjinin-avantajlari-nelerdir/infocenter
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de 270 milyon ton karbondioksitin (CO2) havaya salınması önlenmiştir. 

4. Nükleer santrallerde üretilen elektriğin maliyeti, diğer santrallerde 

üretilen elektriğin maliyetinden daha düşüktür. 

Ödev 9. Aşağıdaki yazıyı esas alıp ek kaynaklara dayalı olarak 

“Türkiye’nin Nükleer Enerjisi Stratejisi” konulu müzakere toplantısını 

yapınız, moderatörlük yapınız, iki karşıt taraf rolünü alınız: 

Atom Enerjisi Kurumu (Türkiye); Türkiye’de atom enerjisinin 

kalkınma planlarına uygun olarak, barışçı amaçlarla ve ülke yararına 

kullanılmasını sağlamak; temel ilke ve politikalar belirleyip önermek; bilimsel 

teknik ve idari çalışmalar yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek 

ve denetlemek üzere yasayla kurulmuş bir kamu tüzel kişidir. 

1956 yılında Başbakanlık’a bağlı olarak Ankara’da Atom Enerjisi 

Komisyonu Genel Sekreterliği kurulmuştur. 1982 yılında  Başbakan’a bağlı 

olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (kısa adı TAEK) adı ile yeniden 

yapılanmıştır. 

Atom Enerjisi Kurumu; Atom Enerjisi Komisyonu, Danışma Kurulu, 

İhtisas Daireleri ve bağlı kuruluşlardan oluşur. TAEK başkanı, konusunda 

bilgi ve uzmanlık sahibi kişiler arasından başbakan tarafından seçilir ve ortak 

kararname ile atanır. Atom Enerjisi Komisyonu, TAEK başkanının 

başkanlığında başkan yardımcıları, Milli savunma, Dışişleri, Enerji ve tabii 

kaynaklar bakanlıklarından birer üye ile nükleer alanda eğitim, öğretim ve 

araştırma yapan dört öğretim üyesinden; Danışma Kurulu da nükleer alanda 

çalışan, öğreten üyeleri ile öteki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarındaki 

uzmanlar arasından, Atom enerjisi komisyonu’nun önerisi ve başbakanın 

onayı ile görevlendirilen kişilerden oluşur. Kurumun başlıca ihtisas daireleri; 

Nükleer güvenlik dairesi; Radyasyon sağlığı ve güvenliği dairesi; Araştırma-

geliştirme-koordinasyon dairesi ve Teknoloji dairesi’dir. Kurum, ayrıca 

nükleer alanda çalışmalar yapmak üzere, araştırma ve eğitim merkezleri, 

laboratuvarlar, deneme merkezleri ve güç üretimine dönük olmayan pilot 

tesisler gibi bağlı kuruluşlar oluşturulabilir. Halen kuruma bağlı olarak çalışan 

dört kuruluş bulunmaktadır: 1962’de İstanbul’da kurulan Çekmece nükleer 

araştırma ve eğitim merkezi (ÇNAEM), 1966’da Ankara’da çalışmaya 

başlayan Ankara nükleer araştırma ve eğitim merkezi (ANAEM), 1981’de 

kurulan Ankara-Lalahan veteriner hekimlik hayvancılık nükleer araştırma 

enstitüsü, 1986’da Karadeniz Üniversitesi’nde kurulan ve 1987 yılında 

çalışmaya başlayan Deniz ve çevre radyobiyolojisi araştırma enstitüsüdür. 

Nükleer Bilimler Enstitüsü; 1982’de Ankara’da Hacettepe 

Ünüversitesi’ne bağlı olarak kurulan ve nükleer bilimler alanında lisansüstü 

eğitim ve araştırma yapan yüksek öğretim kurumudur. Türkiye’de nükleer 

teknoloji’nin kurulup geliştirilmesi için gerekli bilim adamlarını yetiştirmeyi 

amaçlar; nükleer reaktör tasarımı ile ilgili çeşitli düzeylerde araştırmalar yapar. 
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Çalışmalar arasında nötronik alanındaki ve termikleşme hesapları ile ilgili 

kurumsal ve sayısal araştırmaların yanında, deneysel araştırmalar da yer alır; 

nötron etkinleştirme konusundaki çalışmalar sürdürülmektedir. 

Tarihçe 

1956 yılında devlet bütçesine bir araştırma reaktörünün kurulması ve ilk 

masraflarını karşılamak amacı ile 270.000 $ tahsisat konmuş ve İstanbul’da 

Küçükçekmece Gölü kenarında şimdiki arazi istimlak edilmiştir. 1957 yılında 

nükleer bilimlere ait deneysel çalışmaları yapmak üzere TR-1 Araştırma 

reaktörü için müracaat eden 5 firmadan “American Machine Foundary (AMF)” 

firmasına “anahtar teslimi” usulüne göre TR-1 Reaktörü yapımı ihale 

edilmiştir. TR-1 Reaktörü 1959-1962 yılları arasında bu merkezde inşa 

edilmiş, ilk kez 6 Ocak 1962’de kritik olmuş ve 27 Mayıs 1962’de işletmeye 

açılmıştır. Projeye, kenarında bulunduğu göle izafeten 1960 yılında 

 “Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi” adı verilmiştir. 

Reaktör bina inşaatı 2 Kasım 1960’ta, laboratuvar ve atölye kanadı Nisan 

1961’de bitmiş ve ilk personel tayinleri Temmuz 1961’de yapılmaya 

başlanmıştır. 

1962 yılında nükleer alanda üniversite üstü profesyonel araştırma, 

geliştirme, uygulama ve eğitim çalışmaları yapmak amacı ile AEK Genel 

Sekreterliğine bağlı olarak kurulan Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim 

Merkezi’nin kuruluşu tamamlanmıştır. 

Ankara Nükleer Araştırma Merkezi de 1967 yılında faaliyete geçmiştir. 

1967 yılında “Radyasyon Sağlığı Tüzüğü” ve 1968 yılında “Radyasyon Sağlığı 

Yönetmeliği” yürürlüğe konmuştur. Tüzük ile radyasyon içeren faaliyetlere 

ruhsat verme ve gerektiğinde iptal etme yetkisi Atom Enerjisi Komisyonuna 

verilmiştir. Mevzuat gereğince bu görevler Çekmece Nükleer Araştırma ve 

Eğitim Merkezi ve Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin Sağlık 

Fiziği bölümlerince yürütülmüştür. 

1973 yılı itibarı ile 3550 radyasyon görevlisine kişisel dozimetre hizmeti 

verilmiştir. 

1979’da ANAEM bünyesinde Nükleer Tarım Merkezi kurulmuştur. 

Nükleer Tarım Merkezi 1999 yılında yeniden yapılandırılmış ve Sarayköy’de 

Ankara Nükleer Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi (ANTHAM) içinde 

faaliyetlerini sürdürmüştür. Lalahan Hayvan Sağlığı Nükleer Araştırma 

Enstitüsü 1981 yılında kurulmuş olup, 1999 yılından itibaren Sarayköy’de 

ANTHAM içinde faaliyet göstermeye başlamıştır. 

Türk Cumhuriyetleri ile nükleer alandaki ilişkilerin etkin biçimde 

yürütülmesi amacıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na bağlı olarak 12 Ekim 

1999 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Devletleri Nükleer İşbirliği, 

Araştırma ve Eğitim Merkezi (TÜDNAEM) kurulmuştur. TAEK bünyesindeki 

ANAEM ve ANTHAM Bakanlar Kurulunun 13/06/2005 tarihli kararının 

1/07/2005 tarihinde 25862 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanması ile 
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birleştirilerek Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) adı 

ile yeniden kurulmuştur. ANAEM, TÜDNAEM’in Beşevler Yerleşkesindeki 

birimlerle birleştirilerek yeniden düzenlenmesi ile 18 Ağustos 2010 tarihinde 

Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden kurulmuştur. 

TAEK’in faaliyetleri Başkanlık bünyesindeki Daire Başkanlıkları ve 

Ankara ve İstanbul’daki Araştırma Merkezleri  vasıtası ile yürütülmektedir. 

TAEK’in Görevleri  

13 Temmuz 1982 tarihli 17753 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2690 

Sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu gereğince Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasında 

izlenecek ulusal politikanın esaslarını ve bu konudaki plan ve programları 

belirleyip Başbakan’ın onayına sunmak; ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik 

kalkınmasında atom enerjisinden yararlanılmasını mümkün kılacak her türlü 

araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışmayı yapmak ve yaptırmak, bu alanda 

yapılacak çalışmaları koordine ve teşvik etmek. 

b) Nükleer hammaddeler, özel bölünebilir maddeler ve nükleer alanda 

kullanılan diğer stratejik maddelerle ilgili olarak yürütülen her türlü arama, 

çıkarma, arıtma, işletme, üretme, dağıtım, ithal, ihraç, ticaret, taşıma, 

kullanma, devir ve depolama gibi hususlarda uyulacak genel esasları saptamak, 

tavsiyelerde bulunmak ve işbirliği yapmak. 
c) Ülkenin gerek görülen yerlerinde araştırma ve eğitim merkezleri, 

birimler, laboratuvarlar, deneme merkezleri ve güç üretimine dönük olmayan 
pilot tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; ülke sanayiinin 
nükleer teknolojiye girebilmesi amacına yönelik çalışmalar yapmak; yakıt 
çevirimine yönelik işletme, arıtma ve gerekli görülen diğer tesislerin kurulması 
için önerilerde bulunmak. 

d) Radyoizotop üretme, kalite kontrolü, ölçme ve dağıtma tesisleri 
kurmak ve işletmek. 

Radyasyon cihazları, radyoaktif maddeler, özel bölünebilir maddeler ve 
benzeri iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları kullanarak yapılan çalışmalarda 
iyonlaştırıcı radyasyonların zararlarına karşı korunmayı sağlayıcı ilkeleri ve 
önlemleri ve hukuki sorumluluk sınırlarını saptamak. 

Radyoaktif maddeleri ve radyasyon cihazlarını bulunduran, kullanan, 
bunları ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, ticaretini yapan resmi ve özel 
kurum, kuruluş ve kişilere ruhsata esas olacak lisans vermek, radyasyon 
güvenliği bakımından bunları denetlemek; bu görevlerin yerine getirilmesi 
sırasında sigorta yükümlülüğü koymak; radyasyon güvenliği mevzuatına 
aykırı hallerde, verilmiş olan lisansı geçici veya sürekli olarak iptal etmek; söz 
konusu kurum ve kuruluş hakkında , gerekirse kapatma kararı almak ve genel 
hukuk esasları dahilinde kanuni kovuşturmaya geçilmesini sağlamak. 

Radyoizotopların kullanılması, ithali, ihracı, nakli ve sigorta 

yükümlülüğüne ait esasları belirleyen tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak. 

http://taek.gov.tr/kurumsal/taek-in-gorevleri.html
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e) Nükleer güç ve araştırma reaktörleri ve yakıt çevrimi tesislerinin yer 

seçimi, inşaat, işletme ve çevre güvenliği ile ilgili her türlü onay, izin ve lisansı 

vermek; gerekli inceleme ve denetimi yapmak, izin ve lisansa uyulmayan 

hallerde işletme yetkilerini sınırlamak; verilen izin veya lisansı geçici veya 

sürekli olarak iptal etmek ve bu tesislerin kapatılması için Başbakana öneride 

bulunmak. 

Bu amaçlarla gerekli teknik mevzuat, tüzük ve yönetmelikleri 

hazırlamak. 

f) Nükleer tesislerden ve radyoizotop laboratuvarlarından çıkan 

radyoaktif artıkların güvenli şekilde işlenmesi, taşınması, geçici veya sürekli 

depolanması için gereken önlemleri almak veya aldırmak. 

g) Atom enerjisi ile ilgili ulusal kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak; 

işbirliği yapmak; nükleer alandaki yabancı ve uluslararası kurum ve 

kuruluşların bilimsel çalışmalarına katılmak ve benzeri kuruluşlar ile temaslar 

kurmak ve işbirliği yapmak. 

Her türlü nükleer çalışmalar için yurt içinden veya dışından sağlanacak 

yardımların programlarını ve dağıtımını yapmak. 
h) Nükleer alanda görev yapacak personeli yetiştirmek veya 

gerektiğinde bunların yetiştirilmesine yardım etmek ve bu amaçla çalışan 
kuruluşlar ve yüksek öğretim kurumları ile işbirliği yapmak; nükleer 
konulardaki iç kaynaklı bursların dağıtımında önerilerde bulunmak; yabancı 
kaynaklı bursların dağıtımını yapmak; yurt içinde kurslar açmak ve açılmasına 
yardımcı olmak; yabancı ülkelere öğrenci ve personel göndermek; bunların 
yapacakları öğrenim ve çalışmaları planlamak ve izlemek. 

i) Atom enerjisi uygulaması ile ilgili olup gerekli görülen bilgileri ve 
çalışma sonuçlarını yurt içinden ve dışından toplamak, yaymak ve tanıtmak; 
gerekli bilgileri halka iletmek; nükleer konularda halkı aydınlatmak. 

j) Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukukla ilgili çalışma yapmak 
ve gerekli düzenlemeleri önermek. 

k) Nükleer madde ve tesislerin korunması ile ilgili esasları belirleyen 
tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, uygulamak ve bunlarla ilgili hususları 
denetlemek ve diğer kuruluşların konu ile ilgili olarak hazırlayacakları 
yönetmelikler hakkında görüş bildirmek. 

73 Nolu video parçası 

Ödev 10. “Nükleersiz Orta Doğu” sunumunu yapınız: 

Tüm dünya iklim değişikliğinin büyüyen tehdidiyle, petrol rezervlerinin 

kontrolü kaynaklı politik gerilimler ve nükleer silahların hızlı artışının 

büyümekte olan hayaletiyle tanımlanan bir “enerji” yol ayrımına geldi.  

Gelecek onlarca yıllarda yaşayacak herkesin hayatını etkileyecek 
tercihlerin bugün yapılması gerekiyor.  Artan sayıda hükümet ve politikacılar 
sera gazı salımlarının azaltılması veya petrole alternatif olacak enerji 
kaynaklarının güvenceye alınması sebepleriyle bir “nükleer rönesanstan” 
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bahsediyorlar.  Bizden istenen, iklim değişikliği veya gelecekteki kaynak 
savaşlarından sakınmak için; nükleer teknolojinin belli tehlikelerini, uzun 
ömürlü radyoaktif atıklarının kalıntılarını, şimdi bile var olan feci nükleer 
kazaları, tehlikeli radyoaktif maddelerin tehlikeli taşımacılığını ve zayıf bir 
ekonomik rotayı kabul etmemiz. Bizden, nükleer gücün barışçıl olabileceğine 
ve nükleer silahların hızlı artışının yarattığı tehdidin kontrol altına 
alınabileceğine inanmamız isteniyor. Faust tarzı bu pazarlık kabul edilemez. 

Başka bir yol daha var, fosil yakıtların kullanımını ciddi biçimde 
düşürüp, nükleer enerjiye ihtiyaç duymaksızın, tehlikesiz yenilenebilir enerji 
kaynaklarını temel alan enerji sistemlerine geçiş yapabiliriz. 

Aslında, enerji verimliliği uygulamalarının olağanüstü potansiyelinden 
faydalanılması ve güneş, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerji 
teknolojileri, ekonomik ilerlemeye etki etmeksizin enerji talebini büyük ölçüde 
azaltacaktır.  Bu sayede, yenilenebilir enerji, küresel birincil enerji ihtiyacının 
yaklaşık %50’sini karşılayabilir. 

Tehlikeye hiç de yabancı olmayan Orta Doğu’da yukarıdaki faktörlerin 
hepsi tamamlandı. Orta Doğu nesiller boyu, silahlı çatışmaların yakın 
tehditiyle karşı karşıyaydı.  Şimdi bölgesel gelişmelerin gerilimleri daha da 
kötü hale getirmesiyle yeni bir tehditle karşı karşıya: bölge nükleer yarışa 
doğru hızla sürükleniyor. 

İronik olan ise, 20. yüzyılda silahlanma yarışının merkezindeki bu 
teknolojinin şimdi kendini Orta Doğu’da gücün yeni simgesi olarak 
bulması.  Bir yandan nükleer teknolojinin kontrol altına alınması ve azaltılması 
Soğuk Savaş’ı sonlandırmışken, şimdilerde nükleer yöntemlerle (Karşılıklı 
Kesinleşmiş Yıkım’ın bölge genelinde kabul edilmesi) Orta Doğu’da her 
ülkenin “güvenliğini” garantiye almanın yolu olarak görülüyor. Dünyanın geri 
kalanının korkmaya başladığı nükleer teknoloji kalıntıları şimdi dünyanın bu 
atıklardan en çok korkması gereken bölgesinde, yeni nesilleri tehdit ediyor. 

Bugün Orta Doğu gerçek ve “sanal” olarak nükleer yayılmanın eşiğinde. 
Onlarca yıldır süren sıkıntılı uzlaşma süreci İsrail’in belirsizlik politikasınca 
domine edilmişti. Şimdilerde ise İran’ın nükleer enerji programı ön plana 
çıkmış görünüyor. İran’ın hedefi barışçıl olsun ya da olmasın, nükleer 
teknolojinin getirdiği korku ve endişe kimsenin kazanamayacağı bir 
silahlanma yarışının tetiklenmesine neden olabilir. 

Türkiye, Mısır, Körfez İşbirliği Konseyi, Tunus ve Yemen, hepsi birden 
çalışmalarının başlamakta olduğunu ve karşı konulmaz şekilde nükleer yola 
girdiklerini ilan ettiler.  Bu tutum güç için, elbette, çünkü nükleerde barışçıl 
hiçbir yan yok.  Her yeni araştırma ve her yeni nükleer adımla beraber, 
güvensizlik keskinleşiyor ve zaten kuşkuculuğa eğilimli bölgede güvensizliği 
arttırıyor. 

Greenpeace nükleer çağın hem içinde doğmuştur hem de bir 
ürünüdür.  Greenpeace’in 1971’deki ABD’nin Amchitka’daki nükleer 
testlerine karşı başlattığı yolculuğu, nükleer teknolojinin insanlığın en büyük 
hatalarından biri olduğu inancıyla güçlenmişti. Barışçıl enerjinin bir atomu 
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parçalamadan sağlandığı bir bölgenin ve dünyanın gelişimine yardımcı 
olabilmemiz için nükleer büyümeye karşı duruşa (ve gerçek barışçıl enerjilere) 
şimdi her zamankinden çok ihtiyaç var. 

Orta Doğu’nun büyük petrol rezervleri hem bir kutsama hem de bir 
lanet.  Ama bölge aynı zamanda tüm halkına enerji sağlayabilecek kadar fazla 
bulunan, yenilenebilir ve barışçıl enerji kaynaklarının keyfini çıkarabilir. 

Orta Doğu’daki ülkeler doğanın rüzgarlarının ve güneşinin cömertliğini 
kullanarak, nükleer şaşkınlığa hiç bulaşmadan enerji ihtiyaçlarını 
karşılayabilirler. Ölümcül radyoaktif atıkların kesin artışı ya da nükleer 
silahların hızlı artış ihtimali olmaksızın sürdürülebilir bir gelecek yaratma 
seçeneği mevcut. Daha çok nükleer enerji ithal ederek herkesin güvenliğini 
tehdit etmek yerine, zaten elimizde olan enerjileri kullanarak herkesin 
güvenliğini arttırma seçeneği elimizde. 

Orta Doğu için daha aydınlık bir gelecek mümkün.  Oraya ulaşmanın 
yolu, tüm nükleer teknolojileri bölge genelinde reddeden “Nükleersiz Orta 
Doğu” anlaşması yapmak. 

http://www.greenpeace.org/turkey/ 

74-75 Nolu video parçaları 

Ödev 11. Aşağıdaki yazıyı esas alıp ek kaynaklara dayalı olarak 

“Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması” konusunu değerlendiriniz: 

BM’de kabul edildi; ABD, İngiltere ve Fransa’dan sert tepki 

Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, BM'de nükleer silah sahibi 
ülkelerin boykotuna rağmen, 122 ülkenin desteğiyle kabul edildi. 

Özellikle sivil toplum kuruluşlarının kampanyalarıyla uzun süredir 
müzakereleri yürütülen Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, sonunda 
BM Genel Kurulu’nda oylandı.  

ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin gibi BM Güvenlik Konseyi’nin daimi 
üyeleri ve diğer nükleer silah sahibi ülkelerin boykot ettiği müzakereler sonucu 
ortaya çıkan tasarı, 122 ülkenin desteğiyle kabul edildi. Tasarıya sadece Hollanda 
karşı oy verirken, Singapur çekimser kaldı. Oylamaya aralarında ABD, Rusya, 
İngiltere, Çin, Hindistan, Pakistan, Türkiye, İran, İsrail, Fransa, Almanya, 
Yunanistan, Japonya ve İtalya’nın da olduğu 69 ülke katılmadı.  

Tasarının kabulünün ardından ABD, İngiltere ve Fransa ortak açıklama 
yaparak, karara tepki gösterdi. Anlaşma metninin müzakerelerine 
katılmadıklarını belirten üç ülkenin açıklamasında, “Anlaşmayı ne 
imzalamaya ne onaylamaya ne de gelecekte katılmaya niyetimiz yok. Bu 
nedenle ülkelerimizin nükleer silah konusundaki yasal yükümlülükleri 
değişmeyecektir.” ifadeleri kullanıldı.  

Açıklamada, anlaşmanın güvenlik ve caydırıcılık konusuna 

değinmediği, Kuzey Kore’nin nükleer programının nasıl engelleneceğine 

ilişkin çözüm de üretmediği savunuldu.  

Nükleer ülkelerin tepkisine rağmen nükleer karşıtı gruplar anlaşmadan 

umutlu. Nükleer silahların imha edilmesi konusundaki uluslararası 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/bm
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/abd
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kampanyanın (ICAN) Direktörü Beatrice Fihn, konuya ilişkin açıklamasında, 

“Bugünün nükleer çağın sonunu başlatan gün olmasını umuyoruz.” dedi.  
Müzakereleri yürüten BM Konferansının Başkanı Büyükelçi Elayne 

Whyte Gomez de yazılı açıklamasında “Nükleer silahlardan arındırılmış bir 
dünya için ilk tohumları atmayı başardık.” değerlendirmesinde bulundu.  

Anlaşma tüm üyelerin her türlü nükleer silah geliştirme ve edinme 
faaliyetlerini yasaklarken, daha önceden bu silahlara sahip olanlardan bunları 
uluslararası gözlemciler kontrolünde geri dönüşü olmayacak şekilde imha 
etmesi isteniyor.  

BM’de 20 Eylül’de imzaya açılacak anlaşma 20 maddeden oluşuyor. 
Anlaşma 50 ülkenin iç onay sürecini tamamlayıp belgeyi BM Genel 
Sekreteri’ne sunmasının üzerinden 90 gün geçince yürürlüğe girecek.  

Nükleer silahlar konusunda 1970 yılından beri yürürlükte olan “Nükleer 
Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması” (NPT) bulunuyor. Bu 
anlaşma, yeni silah geliştirilmesini yasaklayarak gelecekte tamamen bu 
silahların kaldırılmasını amaçlıyor.  

Anlaşmada nükleer silahların tamamen kaldırılması hedef olarak 

gösterilirken taraflara bağlayıcı yasal zorunluluk getirilmiyor.  

Nükleer karşıtı ülke ve gruplar yeni anlaşmayla bu silahların tamamen 

imhası için yasal zorunluluk getirmeyi amaçlıyor.  

BM'de kabul edildi; ABD, İngiltere ve Fransa'dan sert tepki - Dünyadan 

Haberler (hurriyet.com.tr) 

Ödev 12. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

Atom Enerjisi Ajansı (Uluslararası) 

Birleşmiş Milletlerin koruyuculuğu altında, özerk eğilimde hükümetler 
arası örgüt. 1957’de kuruldu, merkezi Viyana’dadır. Genel amacı, atom 
enerjisinin tüm dünyada barışa, sağlığa ve refaha katkılarını çabuklaştırmak ve 
arttırmaktır. 5 Mart 1970’te yürürlüğe giren nükleer silahların yayılmasının 
önlenmesi Antlaşması ajansı, atom ve enerjisinin barışçı amaçlarla 
kullanılmasının nükleer silah üretimine yol açmaması için çalışmalar 
yapmakla görevlendir-ilmiştir. IAEA 110 üye devleti biraraya getirir. Türkiye, 
14 Haziran 1957 tarihi ve 7015 yasa uyarınca ajansa üyedir. 

Nükleer Enerji Ajansı 
Ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı üyesi Avrupa ülke-leriyle 

Avustralya, ABD, Kanada ve Japonya’nın üyesi olduğu kuruluştur. Avrupa 
toplulukları komisyonudur. 

Nükleer enerji ajansı’nın çalışmalarına katılır. Kuruluşun merkezi 
Paris’tedir. Amacı, nükleer enerjinin barışçı amaçlarla kullanılmasını uyumlu 
bir biçimde geliştirmektedir. Öteki ululararası kuruluşlarla ve özellikle de 
Uluslararası atom enerjisi ajansı ile işbirliği yapar. 

Ödev 13. Aşağıdaki yazıyı esas alıp ek kaynaklara dayalı olarak 

“Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma” konulu müzakere toplantısını yapınız, 

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/bmde-kabul-edildi-abd-ingiltere-ve-fransadan-sert-tepki-40513369
https://www.hurriyet.com.tr/dunya/bmde-kabul-edildi-abd-ingiltere-ve-fransadan-sert-tepki-40513369
https://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1590&Bilgi=antla%C5%9Fma
https://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1715&Bilgi=avrupa
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moderatörlük yapınız, iki karşıt taraf rolünü alınız: 

Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma 

Türkiye silahların kontrolü ve silahsızlanma konularına önem 

atfetmektedir. Bu alanlardaki uluslararası çabalara aktif biçimde katılım, ilgili 

uluslararası anlaşmalara taraf olma, bunların bütünüyle uygulanmasının takibi, 

bu bağlamda ilgili kuruluşlarımız arasında gerekli eşgüdümün sağlanması 

Türkiye’nin ulusal güvenlik politikasının önemli unsurlarını oluşturmaktadır. 

Türkiye, Avrupa Güvenlik mimarisinde son on yılda meydana gelen hızlı 

değişim sonucu, silahların kontrolü ve silahsızlanma çabalarına hız 

kazandıran, işbirliğine dayalı yeni bir güvenlik sistemi arzusunun ortaya 

çıkmasını memnuniyetle karşılamıştır. 

Kitle İmha Silahlarının (KİS) ve bunların fırlatma vasıtalarının 

yayılması, 21’inci yüzyılda gözle görülür bir şekilde büyüyen bir tehdit olarak 

değerlendirilmektedir. Kaçakçılık ve bazı devletlerin, teröristler, aşırı uçta yer 

alan unsurlar veya örgütlü suç gruplarıyla işbirliği yapmaları sonucunda, söz 

konusu silahlara ulaşılmasının kolay hale gelmesi, bu silahların yasadışı 

gruplar tarafından elde edilmesi endişesini artırmaktadır. Terörizm ve KİS 

yayılmasının tehditkâr boyutunu gözönünde bulunduran Türkiye, yayılmanın 

önlenmesi ve daha güvenli ve istikrarlı bir dünya yaratılmasına yönelik 

hedefinin bütün ülkeler tarafından paylaşıldığını görmeyi samimiyetle arzu 

etmektedir. Bu çerçevede, ülkemiz, BM Güvenlik Konseyinin nükleer, 

kimyasal ve biyolojik silahlar ile bunların fırlatma vasıtalarının yayılmasının 

önlenmesine ilişkin 1540 sayılı Kararını memnuniyetle karşılamıştır. Bu 

çerçevede BM bünyesinde oluşturulan Grubun çalışmasına katkımızı düzenli 

olarak yapmaktayız. 

Türkiye, Kitle İmha Silahlarının yayılmasının önlenmesine yönelik tüm 

uluslararası çabaları desteklemektedir. 

Nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar ile bunların fırlatma vasıtalarının 

yayılması, Türkiye için ciddi bir endişe unsuru oluşturmaya devam etmektedir. 

Kitle İmha Silahlarının yayılma riskinin yüksek olduğu bölgelere yakın bir 

konumda bulunan Türkiye, bu alandaki gelişmeleri dikkatle izlemekte, bu 

endişe verici eğilimin kontrol altına alınması amacıyla yürütülen uluslararası 

çalışmalar içinde yer almakta ve bu bağlamda silahların kontrolü ve 

yayılmanın önlenmesine yönelik antlaşmalar ile ihracat kontrol rejimlerine 

büyük önem atfetmektedir. Bu çerçevede, yayılmanın önlenmesi alanındaki 

yükümlülüklerimizin uygulanmasına ilişkin gelişmeleri izlemek ve görüş 

değişiminde bulunmak amacıyla, ilgili tüm kuruluşlarımızdan temsilcilerin 

katılımıyla Bakanlığımızda düzenli olarak eşgüdüm toplantıları 

düzenlenmektedir. 

Türkiye, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasına 1979 

yılında, Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşmasına 2000 
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yılında taraf olmuştur. Kimyasal Silahlar Sözleşmesine 1997 yılından, 

Biyolojik Silahlar Sözleşmesine ise 1974 yılından bu yana taraf olan Türkiye, 

1996 yılında, konvansiyonel silahlar ve çift kullanımlı malzeme ve teknolojinin 

ihracat denetimlerine ilişkin Wassenaar Düzenlemesinin kurucu üyeleri arasında 

yer almış, 1997 yılında Füze Teknolojisi Kontrol Rejimine katılmış, 1999’da 

Zangger Komitesine ve 2000 yılında benzer etkinlikleri bulunan Nükleer 

Tedarikçiler Grubu ile kimyasal ve biyolojik maddelerin dışsatımının kontrolü 

alanında faaliyet gösteren Avustralya Grubuna üye olmuştur. 

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (KSS)’nin VII. Maddesi çerçevesinde 

Bakanlığımızca hazırlanan ve 14 Aralık 2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek kanunlaşan 5564 sayılı “Kimyasal 

Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması 

Hakkında Kanun” 21 Aralık 2006’da yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun, 

KSS’nin ulusal düzeyde tam olarak uygulanmasına olanak sağlayan cezai ve 

idari düzenlemeleri kapsamaktadır. 

Türkiye, yayılmanın önlenmesine yönelik genel yaklaşımı çerçevesinde, 

2003 yılında Polonya’nın Krakov şehrinde, Amerika Birleşik Devletleri 

Başkanı George Bush tarafından yapılan bir konuşmayla başlatılan Kitle İmha 

Silahlarının Yayılmasına Karşı Güvenlik İnisiyatifine (PSI) destek beyan 

etmiştir. Kapsamı ve amaçları, Paris Önleme İlkeleri (Paris, 4 Eylül 2003) 

beyanıyla ortaya konulan PSI, WMD yayılmasına karşı uluslararası toplum 

tarafından bugüne kadar geliştirilmiş bulunan anlaşmaları ve rejimleri de 

içeren, mevcut sistemin üzerinde inşa edilmiş bir girişimdir. 2006 yılında 

deniz, hava ve kara unsurlarının dahil olduğu uluslararası bir PSI tatbikatına 

ev sahipliği yapan ülkemiz PSI faaliyetlerine etkin katkı sağlamaya devam 

etmektedir. 

Terörizmle mücadelede aktif bir tutum izleyen Türkiye, Rusya 

Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Bush tarafından 15 

Temmuz 2006 tarihinde St. Petersburg’da yapılan bir ortak açıklama ile ilan 

edilen “Nükleer Terörizmle Mücadele İçin Küresel Girişim”e de başlangıç 

ortağı olarak katılmış ve Girişimin ikinci toplantısına 12-13 Şubat 2007 

tarihlerinde Ankara’da evsahipliği yapmıştır. 

Türkiye’nin taraf olduğu yayılmanın önlenmesine yönelik uluslararası 

antlaşmalar ve ihracat kontrol rejimleri hükümlerinin yerine getirilmesi için, 

ülkemizde, AB standartlarıyla uyumlu, gelişmiş bir ihracat kontrol sistemi 

uygulanmaktadır. 

Uluslararası antlaşmalar ve ihracat kontrol rejimleri kapsamındaki 

hassas ve çift kullanımlı malzemenin ihracatı bahsekonu malzeme, askeri 

malzeme, silah ve mühimmat olduğu durumlarda Milli Savunma Bakanlığının 

(MSB), Nükleer Tedarikçiler Grubu (NTG) listelerinde yeralan malzemelerde 

ise Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) Avustralya Grubu (AG) 

kimyasal prekürsörler listesinde yer alan malzemeler Ekonomi Bakanlığı’nın, 
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AG biyolojik listelerde yer alan malzemeler ise, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın ön iznine tabidir. 

Askeri malzeme, silah ve mühimmatın dışsatımı bakımından ilk aşama, 

5201 sayılı ve 3 Temmuz 2004 tarihli “Türkiye’de Harp Silah ve Mühimmatı 

Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkındaki Kanun” la 

düzenlenmiştir. Bu Kanun uyarınca, her türlü silah ve mühimmat ihracatı, 

MSB’nin iznini gerektirmektedir. Milli Savunma Bakanlığı her yıl, kontrole 

tabi tutulacak harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek 

parçalar ve patlayıcı maddelere ilişkin bir liste yayınlamaktadır. NTG çift-

kullanımlı malzeme listesinde yeralan malzemenin dışsatımı konusunda 

TAEK tarafından yapılan lisans işlemleri ise, 15 Şubat 2000 tarih ve 23965 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Nükleer Alanda Kullanılan Malzeme, 

Ekipman ve İlgili Teknolojinin İhracatına İzin Verilmesine İlişkin 

Yönetmelik”le düzenlenmiştir. 

İkinci aşamada, ihracata ve Türkiye’nin genel ihracat politikasına ilişkin 

her türlü izleme, kontrol, düzenleme ve uyarlama tedbirlerinin alınması görevi 

Ekonomi Bakanlığı’nın (EB) yetki alanına bırakılmıştır. EB, bu görevlerini 

yerine getirirken, Türkiye genelinde 13 ihracatçı birliğinden yardım 

almaktadır. İhracatçıların, mal ihracatı yapabilmeleri için bir ihracatçı birliğine 

üye olmaları gerekmektedir. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliği 

(İMMİB) çift-kullanımlı ve hassas maddeler ile teknolojilerin ihracat 

başvurularında önde gelen ihracatçı birliğidir. 

Çift kullanımlı ve hassas maddeler ile teknolojilerin kaydı, İstanbul 

Maden ve Metaller İhracatçı Birliği (İMMİB) tarafından yapılır ve kaydı 

bulunan herhangi bir malın ihracatı sözkonusu olduğunda, bu husus gümrük 

beyannamesinde belirtilir. Bu uygulama, çift kullanımlı ve hassas malzemenin 

ihracatına yönelik, ihracatçı firma, ürün, miktar ve değer temelinde merkezi 

bir izleme mekanizmasına imkân sağlar. İhracata konu malın, ihracat 

kontrollerine tabii olup olmadığı hususu İMMİB tarafından belirlenir, 

sözkonusu mal denetime tabii ise, ilgili kurumların izni aranır. İhracat 

başvuruları, Türkiye’nin bağlı olduğu BM Güvenlik Konseyi Kararlarından 

kaynaklanan yükümlülükleriyle uyumlu bir şekilde değerlendirilir. Aynı 

zamanda, Türkiye’nin taraf olduğu KİS yayılmasının önlenmesine yönelik 

antlaşmalar ve ihracat kontrol rejimleri kapsamında oluşturulan listeler de 

gözönünde bulundurulur. 

Diğer yandan, herhangi bir yayılmanın önlenmesi antlaşması ya da 

ihracat kontrol rejiminin kontrol listelerinde yer almayan çift kullanımlı 

malzeme ve teknolojiyle ilgili “catch-all” mekanizmasına ilişkin tebliğ de 

yayımlanmıştır. Bu düzenlemeye göre, Wassenaar Düzenlemesi Çift 

Kullanımlı Malzeme ve Teknoloji Listesi ile Avustralya Grubu Kimyasal 

Prekürsörler Listesi kapsamında yer almamakla birlikte, kitle imha silahlarının 

geliştirilmesinde kullanılabileceğinden şüphe duyulabilecek çift kullanımlı 
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malzemenin ihracatı, aşağıdaki durumlar mevcutsa Ekonomi Bakanlığı’nın 

iznine tabi tutulmaktadır: 

a) Sözkonusu malzeme ve teknolojinin, kitle imha silahları 

geliştirdiğinden şüphe duyulan bir son kullanıcıya ihracının sözkonusu olması; 

b) İhracatçı firma tarafından, ihracata konu olan malzemenin tamamının 

veya parçasının, kitle imha silahları geliştirilmesinde kullanılabileceğinden 

kuşku duyulduğu yönünde beyanda bulunulması; 

c) Ulusal ve uluslararası güvenliğin tehlikeye düşebileceği ve insan 

haklarının ihlaline yol açabilecek durumlar. 

Milli Savunma Bakanlığı da, kendi görev alanına giren hassas ihracat ile 

ilgili “catch all” düzenlemesini 5201 sayılı Kanun ile yapmıştır. 

Benzer şekilde, TAEK ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da 

sorumlu oldukları alanlarda “catct all” uygulamasına gidebilmektedirler. 

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlemesine İlişkin 1540 sayılı 

BMGK kararı ile “1540 Komitesi” kurulmuştur. Anılan Komite, ülkelerin 

sözkonusu BMGK kararı çerçevesinde yayılmanın önlenmesi alanında 

sağladıkları gelişmeleri takip etmektedir. Tüm ülkelerin Komite’ye ulusal 

raporlarını sunmaları gerekmektedir. Ülkemiz, anılan Komite’ye ilk ulusal 

raporunu 1 Kasım 2004 tarihinde sunmuştur. 1540 Komitesi, 2005 yılı 

içerisinde, istihdam ettiği uzmanlarla birlikte ülkelerin Komite'ye ulaştırdıkları 

raporları incelemeye almış ve ülkelerden ilave bilgi talep etmeye başlamıştır. 

Bu çerçevede, ülkemizce Ocak-2006’da güncellenen yeni ulusal raporumuz da 

anılan Komite’ye sunulmuştur. Son mevzuat düzenlemelerine göre 

güncellenmekte olan tablonun yeni sürümü 2016 içerisinde 1540 Komitesine 

sunulacaktır.  

Türkiye, gerek bölgesel gerek küresel düzeyde WMD yayılmasının 

önlenmesi hedefininin tüm ülkeler tarafından benimsenmesini; bu alanda 

başarı elde edilmesi yolunda ortak çaba gösterilmesini arzu etmekte ve 

uluslararası bağlayıcılığı olan yayılmanın önlenmesi rejimlerinin temel 

parametrelerinin ve yasal çerçevesinin korunmasının önemine inanmaktadır. 

Yayılmanın önlenmesine yönelik uluslararası mekanizmalar ve rejimlerin 

etkin bir şekilde uygulanması, Türkiye için aynı şekilde önemlidir. 

Türkiye, 25-26 Kasım 2002 tarihlerinde Hollanda’nın Lahey kentinde 

düzenlenen uluslararası konferans sonunda kabul edilen Lahey Balistik Füze 

Yayılmasına Karşı Davranış İlkeleri Rehberini (HCOC), bu alanda uluslararası 

çapta kabul görebilecek bir yasal çerçevenin ilk adımı olarak değerlendirmiş 

ve anılan konferans sırasında HCOC’a taraf olmuştur. 

1990’lı yılların başından itibaren gittikçe artan oranda devam eden, 

konvansiyonel silahların yayılması sorunu da Türkiye için ciddi bir endişe 

unsurunu oluşturmaktadır. Küçük ve Hafif Silahların (KHS) aşırı oranda belli 

bölgelere yığılması ve bu silahların kontrolsüz bir şekilde yayılması, barış ve 

güvenliğin yanısıra, birçok ülkenin toplumsal ve ekonomik kalkınmasına 
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yönelik olarak da önemli bir tehdit kaynağıdır. KHS’ların yasadışı ticareti ile 

terörizm arasında yakın bir ilişki mevcut olup, bu silahların kullanılmasından 

kaynaklanan ölüm oranları gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenlerle Türkiye, 

sözkonusu alandaki mücadeleyi ve KHS’ların yasadışı ticaretinin ortadan 

kaldırılmasına yönelik uluslararası çabaları, BM, AGİT ve diğer uluslararası 

forumlarda güçlü bir biçimde desteklemektedir. KHS’lara ilişkin AGİT 

Belgesi, bu konudaki çabalarımıza önemli bir temel oluşturmaktadır. KHS'nin 

yasadışı ticaretinin önlenmesi, bu sorunla mücadele edilmesi ve tamamen 

ortadan kaldırılması amacıyla 2001 yılında kabul edilen BM Eylem Programı 

ise, KHS'nin yayılması sorununun uluslararası gündeme yerleştirilmesi 

bakımından önemli bir belge niteliğindedir. Sözkonusu Eylem Programının 

mümkün olan en geniş ölçüde uygulanması ve değişen koşullara göre yeni 

önlemler ilave edilerek güçlendirilmesi KHS’ların yasadışı ticareti ve 

yayılımının oluşturduğu risk ve tehditlerle mücadelede önem arzetmektedir. 

Konvansiyonel silahların ihracatı, ithalatı ve transferi konusunda 

evrensel kural ve standartların bulunmaması ve yasadışı silah ticaretinin 

bölgesel ve uluslararası güvenlik ile sosyal ve ekonomik gelişmeye yaptığı 

olumsuz etkilerden hareketle, bazı devletler tarafından bir Silah Ticareti 

Antlaşması (Arms Trade Treaty) yapılması fikri ortaya atılmış ve bu konudaki 

çalışmalar, 2006 yılında alınan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile 

resmiyet kazanmıştır. 

2006 yılında alınan kararı takiben Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında 

düzenlenen hazırlık komiteleri ve konferanslarda yapılan ve ülkemizin de aktif 

olarak katıldığı müzakereler sonucunda ortaya çıkan Antlaşma metni, 2 Nisan 

2013 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile kabul 

edilmiş ve 3 Haziran 2013 tarihinde imzaya açılmıştır. Antlaşma’yı ülkemiz  

2 Temmuz 2013 tarihinde imzalamıştır. 24 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe 

giren Antlaşma’nın 1. Taraf Devletler Konferansı 24-27 Ağustos 2015 

tarihlerinde Meksika’nın Cancun şehrinde düzenlenmiş; anılan Konferansa 

ülkemizce iştirak sağlanmıştır. Silah Ticareti Antlaşması’nın ülkemizdeki 

onay süreci devam etmektedir. 

Son yıllarda, sivil havacılığa, barışı koruma ve kriz yönetimi çalışmaları 

ile terörle mücadele operasyonlarına yönelik bir tehdit haline dönüşen 

Omuzdan Atılan Hava Savunma Sistemlerinin (MANPADS) yayılması ve 

bunların yetkisiz kişilerce kullanılması tehlikesine karşı da, özel bir dikkat 

gösterilmesi gerekmektedir. Sözkonusu silahlar şu ana kadar bu konuda eğitim 

almış teröristlerin elinde önemli sayıda sivil kayıplara yol açmıştır. Bu 

nedenle, uluslararası toplum, MANPADS ithal eden ve üreten ülkelerde stok 

güvenliğinin geliştirilmesi ve ihracat kontrollerinin güçlendirilmesi için kararlı 

bir şekilde hareket etmelidir. MANPADS yayılmasıyla mücadelede daha sıkı 

ihracat kontrol sistemleri ve bilgi değişimi mekanizmaları kurulmasına yönelik 

olarak uluslararası toplum tarafından özellikle BM, AGİT ve Wassenaar 
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Düzenlemesi çerçevesinde ortaya konan çabalar, Türkiye tarafından da 

desteklenmektedir. 

SALW yayılmasından kaynaklanan tehdidin yanında, Anti-Personel 

Kara Mayınlarının (APKM) sorumsuzca ve ayrım gözetmeden kullanımından 

kaynaklanan acıların ve kayıpların bilincinde olan Türkiye, APKM’larının 

kullanımının, üretiminin, stoklarda bulundurulmasının ve transferinin 

önlenmesi ile bunların son aşamada tamamen yok edilmesini amaçlayan 

uluslararası temel bir belge olan Ottava Sözleşmesi’ne taraf olmuş ve 

Sözleşme 1 Mart 2004 tarihinde ülkemiz bakımından yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye’nin bu konudaki mevcut yasal düzenlemeleri, Sözleşme hükümlerinin 

yerine getirilmesi bakımından yeterli düzeydedir. 

Ülkemiz, 1996 Ocak ayında APKM’lerin üretim, satış ve transferini 

yasaklayan üç yıllık ulusal moratoryum ilan etmiş, moratoryumun süresini 

1999 yılında yenilemiş ve 2002 Mart ayında süresiz olarak uzatmıştır. 1998 

Ocak ayından itibaren mayınlama faaliyetleri durdurulmuş ve temizleme 

çalışmalarına başlanmıştır. Mayın temizleme çalışmalarına halen devam 

edilmektedir. Sözleşme çerçevesinde depolarımızda bulunan mayınların 2008, 

arazide döşeli bulunanların ise 2014 yılına kadar imha edilmesi gerekmektedir. 

Depolardaki mayınların imhasına yönelik olarak kurulan “Türk Silahlı 

Kuvvetleri Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi” Kasım 2007 itibarıyla 

faaliyete geçmiş; bu mayınların imhası 2011 yılında tamamlanmıştır. Bununla 

birlikte, döşeli mayınların öngörüldüğü şekilde 2014 yılında imha işlemlerinin 

tamamlanamayacağının anlaşılması üzerine, sözleşmeden kaynaklanan 

haklarımız kullanılarak sekiz senelik uzatma talebinde bulunulmuştur. Süre 

uzatımı talebimiz kabul edilmiş olup, döşeli mayınların 2022 yılına dek imha 

edilmesi gerekmektedir. 

Türkiye ayrıca, silahlı çatışmalarda tarafların kullanabilecekleri savaş 

araçlarını ve yöntemlerini seçme haklarının sınırsız olmamasını öngören ve 

kısaca “Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi” olarak anılan “Aşırı 

Derecede Yaralayan ve Ayrım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli 

Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması 

Sözleşmesi” ile Sözleşme’nin üç Ek Protokolüne 2 Mart 2005 tarihinde taraf 

olmuştur. 

Türkiye 1996 yılından bu yana Silahsızlanma Konferansı (CD-

Conference on Disarmament)’nın aktif bir üyesidir. Uluslararası silahsızlanma 

konularının görüşüldüğü ve müzakere yönergesi bulunan çok taraflı forum 

olan CD’de üye ülkelerin farklı görüşleri nedeniyle son on yedi yıldır bir 

çalışma programı kabul edilememektedir. CD’nin gündeminde dört temel 

konu bulunmaktadır. Bunlar, nükleer silahsızlanma (nuclear disarmament), 

çekirdeği bölünebilir maddelerin yasaklanması antlaşması (FMCT-Fissile 

Material Cut-off Treaty), menfi güvenlik garantileri (Negative Security 

Assurances) ve uzayda silahlanma yarışının önlenmesi (Prevention of Arms 
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Race in Outer Space —PAROS)’dir. Ülkemiz, CD toplantılarındaki 

tıkanmanın aşılması ve bir çalışma programı üzerinde mutabakat sağlanmasına 

yönelik önerileri desteklemektedir.  

Türkiye, nükleer güvenliğin güçlendirilmesi ve nükleer terörizm 

tehidinin azaltılması konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi hedefiyle 12-13 

Nisan 2010 tarihlerinde ilk kez Vaşington’da toplanan Nükleer Güvenlik 

Zirvesi’ne katılan 47 ülkeden biridir. Türkiye, Vaşington, Seul, Lahey ve 31 

Mart-1 Nisan 2016 tarihlerinde yine Vaşington’da yapılan son Zirve’ye aktif 

olarak iştirak etmiştir. Türkiye, bundan böyle BM, UAEA ve İnterpol gibi 

uluslararası teşkilatlar üzerinden devam ettirilecek sürece katkı yapmaya 

devam edecektir. 

Türkiye, Nükleer Silahların Yayılmasının Yasaklanması Antlaşması’nın 

2010 Gözden Geçirme Konferansı’nda alınan kararların ve nükleer 

silahsızlanma ve yayılmanın önlenmesi çabalarının ileriye götürülmesi için 

oluşturulan ve Almanya, Polonya, Hollanda, Kanada, Şili, Meksika, BAE, 

Avustralya, Japonya ve sonradan katılan Nijerya ve Filipinler’le birlikte, 

Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Girişimi’nin üyesidir. Türkiye, 

Girişimin 4. Bakanlar Toplantısı’na 16 Haziran 2012’de İstanbul’da 

evsahipliği yapmıştır. 

Türkiye’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Avrupa Güvenlik ve 

İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa-Atlantik ve Avrasya güvenlik mimarisinde 

özgün bir yere sahiptir. Örgütün, güvenlik kavramına, siyasi-askeri, ekonomi-

çevre, insani boyutlarını içeren kapsamlı yaklaşımı, katılımcı devletler 

arasında açıklık, şeffaflık ve işbirliğini teşvik ederek, güvenliğin arttırılmasını 

hedefleyen siyasi ve askeri konulara dair taahhüt ve mekanizmaları 

içermektedir. 

Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması (CFE-AKKA), 

1990’da imzalanmış ve Temmuz 1992’de yürürlüğe girmiştir. 30 AGİT 

katılımcı Devletinin taraf olduğu, hukuki bağlayıcılığa sahip müstakil bir 

uluslararası düzenleme olan AKKA, AGİT müktesebatının bir parçası değildir. 

Antlaşma; muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları, topçu sistemleri, savaş 

uçakları ve saldırı helikopterleri olmak üzere beş kategorideki konvansiyonel 

teçhizatı kapsamakta, her bir kategori için taraf ülkelere ayrı sınırlamalar 

getirmektedir. AKKA’nın altında bir bölgesel düzenleme olan kanat rejimi ise, 

ülkemiz sınırlarına yakın alanların da dâhil olduğu Avrupa’nın belirlenmiş bazı 

bölgelerinde, silahların kontrolü alanında ilave tedbirler getirmektedir. 

Sözkonusu tedbirler, askeri kuvvet dengesinin düşük seviyede tutulması, bölge 

ülkelerinin ölçüsüz şekilde askeri konuşlanmasıyla bölgesel dengelerin 

değiştirilmesinin önüne geçilmesi ve üçüncü tarafların istikrar bozucu 

konuşlandırmalarının engellenmesini içerir. 
Soğuk Savaşın sonrası ortaya çıkan yeni şartlara, AKKA’yı uyarlamak 

üzere 1996 yılında Viyana’da başlayıp, 1999 yılında İstanbul’da sona eren 
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müzakerelere, ülkemiz aktif ve yapıcı bir biçimde katılmıştır. Ülkemiz için 
kanat rejiminin muhafazası ve yeni Antlaşma yapısına uyumlu hale getirilmesi, 
uyarlama sürecinin en belirleyici yanını oluşturmuştur. Antlaşmanın bu önemli 
unsuru, Uyarlanmış AKKA’da (UAKKA) da muhafaza edilmiştir. Ancak 
UAKKA, RF’nun Gürcistan ve Moldova’daki askeri mevcudiyetine dair 
yükümlülükleri (İstanbul Yükümlülükleri) konusunda NATO ve RF arasında 
yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yürürlüğe girememiştir. 

Rusya Federasyonu (RF), NATO genişlemesinden kaynaklanan 
güvenlik endişelerini gerekçe göstererek, AKKA yükümlülüklerini, tek taraflı 
bir kararla, 12 Aralık 2007 itibarıyla askıya almıştır. Bu tarihten itibaren, 
Antlaşma, RF dışındaki diğer 29 Taraf Devlet tarafından uygulanmaktadır. 
Mevcut çıkmazı aşmak amacıyla NATO müttefiklerince başlatılan iki girişim 
(“paralel eylem planı” ve “36’lı danışmalar”) sonuçsuz kalmış ve çözüm 
çabalarına Mayıs 2011’de ara verilmiştir. Diplomatik çabaların sonuç 
vermemesi üzerine, ülkemizin de dahil olduğu AKKA’ya taraf NATO 
üyelerinin yanısıra Gürcistan ve Moldova, Antlaşmanın uygulanmasını 
münhasıran RF’ye karşı ayın yıl durdurmuşlardır. Bu durum, AKKA rejiminin 
akıbeti ve Avrupa konvansiyonel güvenlik mimarisinin geleceği hakkındaki 
belirsizliği arttırmıştır. 

Ülkemizin, AKKA kanat düzenlemesine atfettiği önemin arkasında 
bölgesel istikrarın ve güvenliğin muhafazası amacı yatmaktadır. Zira 
sözkonusu rejim, Kafkaslar ve Karadeniz bölgesinde nispi bir askeri denge 
tesis etmekte, ilave şeffaflık önlemleri suretiyle askeri öngörülebilirliği 
arttırmakta ve bölgesel bir silahlanma yarışının engellenmesine katkıda 
bulunmaktadır. Dolayısıyla, kanat düzenlemesinin özünün, AKKA rejiminde 
veya bunun yerine geçebilecek yeni bir güvenlik düzenlemesinde yer alması 
ülkemiz bakımından öncelikli hedeflerden biri olacaktır. 

1992 yılında imzalanan ve taraf devletlerin birbirlerinin toprakları 
üzerinde silahtan arındırılmış ve özel algılayıcılarla donatılmış uçaklarla 
havadan gözlenmesine imkân sağlayan Açık Semalar Antlaşmasıyla (ASA) 
silahların kontrolü alanındaki antlaşma ve düzenlemelerin uygulanmasına 
katkı sağlayacak önemli bir tamamlayıcı denetim mekanizması tesis edilmiştir. 
ASA’yla ilgili konular, Antlaşma marifetiyle oluşturulan Açık Semalar Ortak 
Danışma Komisyonu’nda (ASDK) ele alınmaktadır. Antlaşma’ya 34 AGİT 
katılımcı Devleti taraftır. Komisyon oydaşma ilkesiyle çalışmaktadır. Türkiye, 
ASA'yı 1994 yılında onaylamıştır. 1 Ocak 2002’de yürürlüğe giren Antlaşma 
çerçevesinde gözlem uçuşları 1 Ağustos 2002 tarihi itibariyle başlamıştır. 
Türkiye’nin, ASA'ya Taraf Devletlerin topraklarında gözlem uçuşu yapmak 
üzere 6 Mayıs 2004 tarihinde sertifikasyonu tamamlanan CN-235 Casa tipi bir 
Açık Semalar Uçağı mevcuttur. ASA da, AKKA gibi AGİT müktesebatının bir 
parçası değildir. 

 

AGİT müktesebatının bir parçası olan, Viyana Belgesi AGİT bölgesinde 

istikrara ve güvenliğe katkıda bulunan önemli bir GGAÖ aracını 
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oluşturmaktadır. Askeri faaliyetlerin takibine imkân tanıyan, erken uyarı ve 

kriz önleme hükümleri içeren Viyana Belgesinin bugüne kadar başarıyla 

uygulanabilmesindeki en önemli etken, Belgenin uluslararası gelişmelere göre 

uyarlanabilmesi ve yeni ihtiyaçları karşılayabilmesi olmuştur. Bu anlayış 

çerçevesinde, Belge, 1992,1994,1999 (AGİT İstanbul Zirvesi) ve 2011 

yıllarında dört kez gözden geçirilmiş olup 2016 yılı güncelleme çalışmaları 

devam etmektedir. Ülkemiz, bu çerçevede AGİT bünyesinde devam etmekte 

olan müzakerelere aktif şekilde katkı sağlamaktadır. 

Türkiye, ayrıca, güvenlik alanında bölgesel işbirliğine atfettiği önemin 

bir göstergesi olarak komşularıyla ve mücavir bölgelerdeki ülkelerle GGAÖ 

düzenlemeleri tesis edilmesine gayret sarfetmektedir. 

Bu çerçevede, Karadeniz'de güven ve güvenlik arttırıcı önlemler 

geliştirilmesine büyük önem vermektedir. 2002 yılında onaylanan 

“Karadeniz’de Deniz Kuvvetleri Alanında Güven ve Güvenlik Arttırıcı 

Önlemler” belgesi bu yönde bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. Kıyıdaş 

devletler arasında, Deniz Kuvvetleri alanında bir dizi işbirliği tedbiri öngören 

belge, bölgesel bir güven ve güvenlik artırıcı önlemler rejiminin kurulmasını 

hedefleyen yoğun bir çabanın ürünüdür. Türkiye, bölgesinde, barış, güvenlik 

ve istikrara yönelik güçlü bir katkı sağlayacağı inancıyla, Belge hükümlerinin 

uygulanması ve güçlendirilmesi yolunda elinden gelen çabayı göstermektedir. 

Balkanlarda güven ve güvenlik artırıcı önlemlere yönelik iki taraflı 

rejimleri başlatan ülke konumunda olan Türkiye, Güney Doğu Avrupa’da da 

benzer düzenlemeler yapılmasına önem atfetmektedir. Güneydoğu Avrupa 

İstikrar Paktı çerçevesinde oluşturulan ve Ekim 2000’de faal hale getirilen 

“RACVIAC-Güvenlik İşbirliği Merkezi” (RACVIAC - Centre for Security 

Cooperation) bölge güvenliğine yaptığı katkılar sebebiyle ülkemiz tarafından 

desteklenmektedir. RACVIAC Direktörlüğü görevine Nisan 2015’te üyelerin 

oybirliğiyle seçilen Büyükelçi Haydar Berk, 1 Kasım 2015 itibarıyla bu görevi 

üstlenmiştir. 

“Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı” 
(AİGK/CICA), ülkemizin aktif rol oynadığı önemli bir uluslararası 
platformdur. Türkiye 16 kurucu üyesinden biri olduğu CICA’nın çalışmalarına 
başından itibaren güçlü destek vermektedir. Ülkemiz Haziran 2010’da 
İstanbul’da gerçekleştirilen Üçüncü Zirve’de iki yıllık bir süre için Dönem 
Başkanlığını üstlenmiş, Dönem Başkanlığımız üye ülkeler tarafından Nisan 
2012’de alınan kararla iki yıl süreyle (2012-2014) uzatılmış, CICA Şanhay 
Zirvesi’nde (Mayıs 2014), Haziran 2010 İstanbul Zirvesi’nden beri 
yürüttüğümüz Dönem Başkanlığı ÇHC’ye devredilmiştir. 

Dönem Başkanlığımızda CICA’ya siyasi ve askeri gündem 
kazandırılması, CICA coğrafyasında AGİT benzeri bir Güven Arttırıcı 
Önlemler (GAÖ) kültürü oluşturulması ve bu amaçla etkin bir diyalog 
mekanizmasının tesis edilmesi hedeflerinde önemli mesafe katedilmiştir. Buna 
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ek olarak, Asya’da oluşmakta olan yeni güvenlik anlayışının CICA temelinde 
yapılandırılması hedeflenmiştir. Tüm boyutlarda GAÖ’lerin uygulanmasına 
ivme kazandırılmış, dört temel askeri-siyasi GAÖ’nün uygulanmasının 
kararlaştırılması bu alanda bir ilk teşkil etmiştir. Ülkemiz, uluslararası alanda 
silahsızlanmaya ve silahların kontrolüne verdiği önem, çatışmaların önlenmesi 
ve güven arttırıcı önlemler kavramlarının AGİT dışındaki bölgelerde de 
yaygınlaşması ve bölgesel işbirliği süreçlerinin özellikle Orta Asya ülkeleriyle 
ilişkilerimizi daha da ileriye götüreceği anlayışından hareketle CICA sürecine 
başından bu yana destek vermiştir. 

77-79 Nolu video parçaları 

Ödev 14. Aşağıdaki metne dayanarak bir röportaj hazırlayınız: 

1. Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği (RADKOR) tarafından 

düzenlenen “1. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi” başladı. 21 Kasım’a 

kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde devam edecek Kongreye, 

kanun yapıcılar, uygulayıcılar, tedarikçiler ve konunun uzmanı 

akademisyenler katılıyor. Kongrenin ilk gününde Akkuyu Nükleer AŞ’nin 

TAEK ile İlişkiler Koordinasyon Bölüm Müdürü Rolf Janke de, “Akkuyu NGS 

Projesi’nin Nükleer ve Radyasyon Güvenliği” başlıklı bir sunum 

gerçekleştirdi. 

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Necati Yamaç, Türkiye'nin nükleerle ilgili 

çalışmalara 50 yıl önce başladığını hatırlatarak, nükleerin sadece elektrik 

üretim santrali olmadığını, sanayi ve teknolojiyi geliştirebilen bir alan 

olduğunu söyledi. 2010 yılında Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) 

Projesi'ne ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında 

Hükümetler Arası Anlaşma imzalandığını anımsatan Yamaç, 

“Türkiye enerji ithalatında yüzde 72 oranında dışa bağımlı. Her yıl 60 milyar 

dolar enerji ithalatı için dışarıya kaynak aktarıyoruz. Yüzde 98 

oranında doğalgaz, yüzde 92 petrol ithalatı ve yüzde 20 kömür ithalatı 

yapıyoruz. Kaldı ki, petrol ve doğalgaz kaynakları çok fazla olan ülkelerde 

nükleer santraller varken, Türkiye'de nükleer santral olması kaçınılmaz” 

şeklinde konuştu.   

RADKOR Başkanı Gönül Buyan da, yılların hayali olan bir kongreyi 

gerçekleştiriyor olmaktan duydukları mutluluğu belirterek, Türkiye'deki 

nükleer süreci yakından takip ettiklerini ve nükleer teknolojiye 

geçmeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Buyan, kongrenin nükleer güç 

santralleri sürecinde kafaları karıştıran soruların yanıt bulması amacıyla 

düzenlendiğini sözlerine ekledi. 

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer ise, Türkiye’de 

radyasyon denilince korkunun ve korunmanın ön plana çıktığına dikkat 

çekerek, "Radyasyondan korkmadan yönetebilmeyi hiç tartışmıyoruz. Türkiye 

nükleer enerji konusunda dev adımlar atıyor” dedi. 
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Kongre kapsamında Akkuyu Nükleer AŞ’nin TAEK ile İlişkiler 

Koordinasyon Bölüm Müdürü Rolf Janke de, “Akkuyu NGS Projesi’nin 

Nükleer ve Radyasyon Güvenliği” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Janke, 

Fukuşima kazası, Akkuyu NGS Projesi’nin lisanslama hususları, 3+ 

jenerasyon nükleer enerji projesi, radyasyondan korunma, Akkuyu NGS 

Projesi’nde radyoaktif atık arıtma gibi konuları detaylı biçimde anlattı. 

Fukuşima kazası sonucunda, 2014 yılında Uluslararası Atom Enerjisi 

Ajansı’nın düzenlediği toplantı Nükleer Güvenlik Sözleşmesinde değişikliğe 

gidildiğini anımsatan Janke, “Bu değişikliğe göre; nükleer reaktörlerin 

tasarlanma ve inşa aşamalarında kazalara karşı gerekli tüm tedbirler 

öngörülmelidir. Ayrıca olası kazalarda, radyasyon etkisini minimuma 

indirgeyen önlemler alınmalıdır. Bu gereksinimler zaten Akkuyu NGS 

tasarımında uygulanmaktadır” şeklinde konuştu. 

Akkuyu NGS Projesinde kullanılacak AES-2006’nın, teknik özellikleri 

geliştirilmiş 3+ nesil bir Rus nükleer güç santrali tasarımı olduğunu anlatan 

Janke, projenin tüm uluslararası güvenlik gereksinimlerine uygun olduğunu 

söyledi. Janke, Projede, derinlemesine güvenlik sisteminin sağlanması ve 

koruyucu engellerin emniyeti için aktif ve pasif güvenlik sistemlerinin 

kullanıldığını da anlattı. 

Kongrede; ulusal radyasyon güvenliği altyapısı, mevcut mevzuat, 

akademik ve mesleki eğitimler, nükleer güç santrallerinde, sağlık, sanayi, 

araştırma, doğal oluşan radyoaktif maddeler (NORM- Madenler, uçuş 

personeli, kaplıcalar vb) ışınlanmalarda radyasyondan korunma, kişisel ve 

biyolojik dozimetri, çevresel ölçüm yöntem ve teknikleri, doz ve risk 

değerlendirmeleri, radyoepidemiyoloji konuları ele alındı. 

Kongrenin ilk gününde sunum yapan katılımcılara birer teşekkür plaketi 

takdim edildi. 

2. Global Enerji Derneği (GED) tarafından organize edilen Uluslararası 

Enerji Kongresi (EIF 2017), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (ETKB) 

himayelerinde Ankara ATO Congresium’da gerçekleşti. 

Türkiye’nin ilk nükleer santralini Rus teknolojilerini esas alarak inşa 

edecek olan AKKUYU NÜKLEER A.Ş. de, Türk enerji sektörünün hemen 

hemen tüm büyük işletmelerinin bir araya geldiği etkinliğe katıldı. 

Rus tarafını temsilen kongrenin ilk gününde Türkiye’de Akkuyu NGS 
Projesini geliştiren ve yürüten REIN A.Ş. Ticaret Direktörü Anton Dedusenko 
bir konuşma yaparak, Rosatom’un yürüttüğü uluslararası projeler hakkında 
bilgi verdi. Anton Dedusenko, “Hâlihazırda eşzamanlı olarak Rusya’da 8 ve 
diğer ülkelerde 34 reaktör kurmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu 
durum, Rus şirketlerinin saygınlıklarını ve yabancı ortakların bize 
güvendiklerini ifade ediyor” dedi. Nükleer enerji santrallerinin avantajlarına 
da değinen Dedusenko, nükleer enerjinin öngörülebilir ve çevresel açıdan 
temiz bir enerji kaynağı olduğunu belirterek, “Nükleer enerji santralleri karbon 
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emisyonlarının azaltılması için önemli bir role sahip. Dünya genelindeki 
yaklaşık olarak 400 GW’lık kurulu nükleer enerji kapasitesini 
düşündüğünüzde, bu kapasitenin yerine hidrokarbon kaynaklar kullanılsaydı 
karbon emisyonları bugünkü seviyesinde olacak mıydı? Hayır. Bunun da 
dikkate alınması gerek” şeklinde konuştu. Akkuyu NGS inşaatı, Rus şirketleri 
ile birçok Türk firmasının ve işletmesinin yer alacağı en kapsamlı altyapı 
projelerinden biridir. Anton Dedusenko, Türk şirketlerini projenin bir parçası 
olmaya ve proje için ürünlerini ve hizmetlerini sunmaya davet etti. 

Kongrenin ikinci gününde gerçekleştirilen “Dünya’da ve Türkiye’de 

Nükleer Enerji” konulu oturumda nükleer enerji sektörünün durumu ve 

Akkuyu NGS Projesi masaya yatırıldı. Oturum Başkanlığını üstlenen Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulaması Dairesi Başkanı 

İbrahim Halil Dere, dünyada tüketilen elektriğin yüzde 11’inin nükleer enerji 

santralleri tarafından karşılandığına dikkat çekerek, “Nükleer enerjinin modası 

geçmiş ve terk edilmiş bir enerji kaynağı olduğu söyleniyor. Bu doğru değildir. 

Gelişmiş ülkeler nükleer enerjiyi kullanmaya devam ediyor. Son yıllarda 

gelişmekte olan ülkeler de, nükleer enerjiye yöneliyor. Dolayısıyla nükleer 

enerji, gelişimin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek” dedi. 

Akkuyu Nükleer A.Ş. Yöneticisi Esra Songur da, Rosatom’un 

bünyesinde 300 şirketi barındıran ve dünya genelinde 250 bin çalışanı bulunan 

bir Rus Kamu Nükleer Kuruluşu olduğunu, dünya ve Rusya genelinde 77 adet 

nükleer reaktör kurduğunu ve Akkuyu NGS’nin dünyanın ilk "Yap-Sahip Ol-

İşlet" yapısına sahip nükleer enerji santrali projesi olduğunu belirterek, 

“Santralimiz dört üniteden oluşacak toplam 4.800 MW kurulu güce sahip 

olacak. Geçtiğimiz ay sınırlı çalışma iznini aldık. Öncelikli hedefimiz 2018 

yılının Mart ayında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK) inşaat 

lisansını almak. İnşaat lisansı sayesinde nükleer reaktör tesislerinin inşaatına 

başlayabiliriz. Şu anda nükleerle ilgili olmayan alanlar ve deniz yapıları ile 

ilgili çalışmalar sürüyor” dedi. Şu ana kadar Rusya’ya nükleer mühendislik 

eğitimi almaları için 256 Türk öğrencinin gönderildiğini hatırlatan Songur, 

“Bu öğrenciler Rusya’nın en iyi üniversitelerinde nükleer mühendislik 

eğitimini görüyorlar. Bu öğrencilerimizin ilk bölümü gelecek yıl mezun 

oluyorlar. Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, şirketimizde çeşitli 

pozisyonlarda çalışmaya başlayacaklar” diye konuştu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Uzmanı Tuğrul Cinkara 

da, Bakanlığın nükleer enerji konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi 

verdi. 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin dünyanın 10 en büyük 

ekonomisi arasına girmeyi hedeflediğini belirten Cinkara, “2023 yılına 

geldiğimizde, enerji talebinin 400 TWh’ye ulaşacağını öngörüyoruz. Bu talebi 

yerli ve yenilenebilir kaynaklar ile nükleer enerji sayesinde karşılamayı 

hedefliyoruz” dedi. Türkiye enerji sektörünün büyük oranda dışa bağımlı 

olduğunu belirterek, “Fosil kaynaklara olan yüksek bağımlılığımızı nükleer 
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enerjiyle ikame etmek bizim öncelikli politikalarımızdan bir tanesi” dedi. 

Enerji sektörü temsilcilerinin yanı sıra kongreye 250’ye yakın tedarikçi 

firma katıldı. Kongre kapsamında eşzamanlı olarak düzenlenen panellerde, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ortaya koyduğu yerlileşme stratejisi 

ve 10 yıl sonra enerjinin üçte ikisinin yerli kaynaklardan üretilmesi hedefi 

kapsamında milli enerji politikası, maden sektörünün geliştirilmesi ve petrol 

ile doğalgaz üzerine geliştirilen uluslararası projeler ele alındı.     

3. Dünya Petrol Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

"Akkuyu ve Sinop Nükleer Güç Santrallerinin devreye girmesiyle, enerji 

ihtiyacımızın en az yüzde 10’luk kısmını buradan karşılayacağız. Rusya’yla 

birlikte yürüttüğümüz Akkuyu Projesini, millî sermayemizi de katarak çok 

daha güçlendirdik. Sinop Projesinde de inşaata en kısa sürede başlamak 

istiyoruz. Hatta üçüncü bir Nükleer Güç Santrali Projesiyle ilgili arayışlara 

şimdiden başlamış bulunuyoruz." dedi. 

"Nükleer enerji konusunda da adımlarımızı hızlandırmaya başladık" 

diyen Erdoğan, "Üçüncü bir Nükleer Güç Santrali Projesiyle ilgili arayışlara 

şimdiden başlamış bulunuyoruz. Nükleer teknolojiden, elektrik üretimi 

yanında, ar-ge, inovasyon ve ürün geliştirme sayesinde, sanayi, tarım, uydu, 

haberleşme ve uzay çalışmaları gibi alanlarda da faydalanacağız. Arz 

güvenliğine kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla, yıllık doğal gaz tüketiminin 

en az yüzde 20’sini depolayacak bir sistem kuruyoruz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde hayata geçirecekleri en göz 

alıcı yeniliklerden birisinin de enerji teknolojilerinin üretiminde yerlileştirme 

oranını artırmak olduğunu belirterek, Türkiye’yi bu alanda yüksek katma 

değerli teknolojilerin üretildiği bir enerji üssü hâline getirmekte kararlı 

olduklarının söyledi. 

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 22. Dünya Petrol 

Kongresi’ne, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katıldı. 

4. Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya'nın Türkiye’de inşa edeceği 

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projesinden vazgeçilmesini talep etti. 

Öte yandan AP, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren 

raporu da 64’e karşı 477 oyla kabul etti. 

Raporda, “AP, Türkiye hükümetini Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin 

yapımına dair planlarını durdurması çağrısında bulunuyor” denilirken, 

santralin yapımına karar verilen bölgenin güçlü depremlere eğilimli olduğu 

belirtildi. 

Söz konusu tehlikenin yalnızca Türkiye’ye değil, aynı zamanda tüm 

Akdeniz bölgesine karşı bir tehdit olduğu öne sürüldü. 
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AtomInfo haber portalının Genel Yayın Yönetmeni Aleksandr Uvarov, 

AB’nin Türkiye’ye Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projesini durdurma 

çağrısının, santralin yapımına karar verilen sahanın gerçek bir deprem tehlikesi 

taşımasına bağlı olmayıp, yalnızca AB’nin siyasi-ekonomik çıkarlarının 

düzleminde bulunduğunu ileri sürdü. 

Ödev 15. Özetleyerek Türkçe anlatınız: 

Международное агентство по атомной энергии — междуна-

родная организация для развития сотрудничества в области мирного 

использования атомной энергии. Основана в 1957 году. Штаб-квартира 

расположена в Вене (Венский международный  центр). 

Агентство было создано как независимая межправительственная 

организация в системе ООН, а с появлением Договора  

о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) его работа приобрела 

особое значение, поскольку ДНЯО сделал обязательным для каждого 

государства-участника заключить с МАГАТЭ соглашение о гарантиях. 
Цель работы Агентства в стране — констатировать, чтобы работы 

в мирной ядерной области не переключались на военные цели. 
Государство, подписывая такое соглашение формально гарантирует, что 
не проводит исследований военной направленности, поэтому этот 
документ и называется соглашением о гарантиях. При этом МАГАТЭ — 
орган сугубо технический. Оно не может давать политической оценки 
деятельности того или иного государства. МАГАТЭ не вправе строить 
догадки — Агентство работает только с наличными фактами, основывая 
свои выводы исключительно на осязаемом результате инспекций. 
Система гарантий МАГАТЭ не может физически воспрепятствовать 
переключению ядерного материала с мирных целей на военные, а только 
позволяет обнаружить переключение находящегося под гарантиями 
материала или использование не по назначению поставленной под 
гарантии установки и инициировать рассмотрение таких фактов в ООН. 
При этом выводы Агентства отличаются крайней осторожностью  
и корректностью. 

В функции Агентства входит: 
− поощрение исследований и разработок по мирному 

использованию атомной энергии; 
− поощрение обмена научными достижениями и методами; 
− формирование и применение системы гарантий того, что 

гражданские ядерные программы и разработки не будут использоваться 
в военных целях; 

− разработка, установление и адаптация норм в области 

здравоохранения и безопасности. 

МАГАТЭ входит в систему ООН, с которой связано специальным 

соглашением; ежегодно представляет доклад о своей деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F
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Генеральной Ассамблее ООН и, при необходимости, — Совету Безопас-

ности ООН. Устав МАГАТЭ был утверждён на учредительной 

конференции в Нью-Йорке 26 октября 1956 г. и вступил в силу 29 июля 

1957 г. 

МАГАТЭ созывает международные научные форумы для 

обсуждения вопросов развития атомной энергетики, направляет  

в различные страны специалистов для помощи в исследовательской 

работе, оказывает посреднические межгосударственные услуги по 

передаче ядерного оборудования и материалов, исполняет контрольные 

функции и, в частности, наблюдает за тем, чтобы помощь, 

предоставляемая непосредственно агентством или при его содействии,  

не была использована для каких-либо военных целей. Большое внимание 

в деятельности МАГАТЭ уделяется вопросам обеспечения безопасности 

ядерной энергетики, особенно после аварии на Чернобыльской АЭС  

в 1986 году. 

Важнейшее направление деятельности МАГАТЭ — обеспечение 

нераспространения ядерного оружия. По Договору о нераспространении 

ядерного оружия (ДНЯО) на МАГАТЭ возложена проверка выполнения 

обязательств его участников. Контрольные функции Агентства — так 

называемые гарантии МАГАТЭ — имеют цель не допустить в странах, 

не обладающих ядерным оружием, переключения атомной энергии  

с мирного применения на создание ядерного оружия. 

С заключением ДНЯО его участники, не обладающие ядерным 

оружием, обязались заключить с Агентством соглашения, которые 

предусматривают осуществление контроля МАГАТЭ в отношении всей 

их мирной ядерной деятельности. 

Департамент гарантий, созданный в рамках Секретариата 

МАГАТЭ, обеспечивает контроль за ядерными установками  

и материалами путём изучения соответствующих учётных документов, 

проверки работы операторов на ядерных установках, проведения 

выборочных измерений в «ключевых точках» установок. В этих целях 

широко практикуется направление инспекторов на места. 

В разные годы МАГАТЭ разработало следующие средства анализа 

и оценки безопасности. 

− Система отчётов по инцидентам на АЭС — включает в себя 

сбор, систематизацию и анализ аварий и инцидентов, имевших место на 

ядерных установках стран-членов МАГАТЭ. 

− Международная шкала ядерных событий — включает в себя 

7 уровней (а также нулевой) классификации событий и позволяет 

оценить степень их важности с точки зрения ядерной безопасности. 

− Группа анализа эксплуатационной безопасности — имеет 

целью повысить эксплуатационную безопасность АЭС за счёт обмена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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опытом эксплуатации, накопленным в мире. Эта группа включает в свой 

состав экспертов и специалистов в области атомной энергии стран — 

членов МАГАТЭ, использующих Руководства OSART для проведения 

оценки. Такие миссии проходят на различных АЭС мира, продолжаются 

обычно 3 недели, и на основании проведённой оценки разрабатывается 

отчёт, содержащий описание положительной практики эксплуатации 

(признаваемой таким образом на международном уровне), а также 

предложения и рекомендации. 
− Группа анализа событий, важных с точки зрения 

безопасности — международная группа экспертов, которая выявляет 
коренные причины важных с точки зрения безопасности событий, 
выбранных эксплуатирующей организацией и национальными органами 
надзора за безопасностью, а также предлагает корректирующие меры по 
этим событиям. 

МАГАТЭ разрабатывает также руководства и рекомендательную 
нормативную документацию: 

− Нормы по ядерной безопасности — касаются правитель-
ственных структур, обеспечивающих эксплуатацию и надзор  
за безопасностью АЭС, а также выбор площадок под строительство АЭС, 
проектирование, строительство и обеспечение качества. Эти нормы 
разработаны рабочими группами, состоящими из экспертов разных  
стран — членов МАГАТЭ. Нормы носят рекомендательный характер, 
поскольку Агентство не вправе навязывать то, что находится в ведении 
национальных органов, тем не менее национальные нормы большинства 
стран мира содержат предписания, эквивалентные нормам NUSS. 

− Международная консультативная группа по ядерной 
безопасности — группа советников при Генеральном Директоре 
МАГАТЭ выпустила ряд отчётов:  

INSAG-1 — первый отчёт INSAG, который был написан в августе 
1986 года, после аварии на Чернобыльской АЭС. В этом отчёте в качестве 
основных причин аварии указывались многочисленные нарушения 
инструкций и ошибки персонала наряду с несоблюдением культуры 
безопасности. 

INSAG-3 — «Основные принципы безопасности для атомных 
станций», 1988 год. 

INSAG-4 — документ, определяющий суть культуры 
безопасности, 1991 год. 

INSAG-7 — отчёт, посвящённый уточнению причин 
чернобыльской аварии. В частности, в нём подчёркивается, что 
конструктивные недостатки реактора и органов СУЗ способствовали 
совершению ошибок персоналом, 1992 год. 

В МАГАТЭ входит 168 государств.  

Руководящие органы — созываемая ежегодно Генеральная конфе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC#.D0.A1.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D0.B0_.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ренция всех стран-членов, Совет Управляющих из 35 государств, 

руководящий практической деятельностью Агентства, и Секретариат, 

осуществляющий текущую работу (возглавляется Генеральным 

директором). 

Штаб-квартира МАГАТЭ расположена в Венском международном 

центре. Кроме того, МАГАТЭ содержит региональные отделения  

в Канаде, Женеве, Нью-Йорке и Токио, лаборатории в Австрии и Монако 

и исследовательский центр в Триесте (Италия), которым управляет 

ЮНЕСКО. 

Международное агентство по атомной энергии — Википедия 

(wikipedia.org) 

Ödev 16. Aşağıdaki yazıyı yorumlayınız: 

Çocukluğumuzdan beri duyardık. Aklımız başımızdayken, dünya ve 

ülke ile ilgilenmeye başladığımız yaşlarda okumaya başladığımızda bu bilgiye 

rastlamıştık. Meğer Türkiye’de “Nükleer Silah ve Bomba varmış.” 

Aslında bu tarz bilgiler birçok köşe yazarının ve habercinin haber ve 

yazılarına, birçok yazarın kitaplarına da konu olmuştur. Belki bunu 

birçoğumuz okuduk ama gerçekle ilgisi olmadığını düşünüp, bir anlam 

veremedik. Öyle ya, Türkiye’deki “Nükleer Silah” zenginliği avantaj mıdır 

yoksa başa belâ mıdır? 

Enerji’nin kullanılmadığı ülkemizde “nükleer silah” nasıl olacaktı. 

Yoksa bu söylentiler ve yazılıp çizilenler bir “Metal Fırtına” benzeri bir 

kurgulama mıydı? Konunun uzmanı da olunmadığından olsa gerek, pek de 

üzerine gidilmedi, ya da gidilmesi istenilmedi diye düşünüyorum. 

Tüm bu yazılıp, çizilenlerden sonra şunu öğreniyoruz ki, aslında 

Türkiye’de “nükleer silah” gerçekten varmış. Hem de öyle bir-iki tane değil. 

Sayıları oldukça fazla miktarda ve Avrupa’nın tamamında olan nükleer silah 

miktarı kadar silah varmış. 
Peki, bu bilgi şimdilerde nasıl ortaya çıktı. Belki önceden biliniyordu 

ama daha geçenlerde NATO sözcüsünün verdiği bilgilere göre “NATO’nun 
hiçbir nükleer silahı olmadığını, başta Türkiye olmak üzere, Belçika, Hollanda, 
Almanya ve İtalya’ya yerleştirilen yada yerleştirildiği iddia edilen silahların 
üye ülkelere ait olduğunu” belirtmiş. E, ne olacak peki. O silahlar, o ülkelerin 
envanteri altında olacak. Bir başka deyimle o ülkenin vebali olacaklar. 

NATO bünyesinde bir Nükleer Planlama Grubu var. Bu grup silahları 
getirip, uygun yerlere yerleştiriyor ama sonra da sahiplenmiyor. Yapılan 
açıklamaya göre ise bu grup, yalnızca “NATO müttefiklerinin bulundurduğu 
nükleer silahların güvenlik standartlarının belirlenmesine, diğer uzmanlık 
alanlarına ve finansmanına katkı sağlayarak bunların korunmasını güvence 
altına almakla” mükellef anlaşılan. 

NATO üyeleri arasında olan Türkiye, Belçika, Hollanda, Almanya ve 

İtalya, 1968 yılında Birleşmiş Milletler genel kurulunda görüşülerek imzaya 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8#:~:text=International%20Atomic%20Energy%20Agency%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80,%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%20(%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8#:~:text=International%20Atomic%20Energy%20Agency%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80,%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%20(%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%
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açılan ve 1970 yılında yürürlüğe giren Nükleer Silahların Yayılmasının 

Önlenmesi Anlaşmasının kısa sürede parçası olmuştu. Fakat bu ülkelere, soğuk 

savaş günlerinde kullanılır mantığı ile zaman içinde, muhtelif üslere bu silahlar 

yerleştirilmişti. 

Türkiye, 1 Ocak 1967 tarihinden önce nükleer silah ve patlayıcıya sahip 

olan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin’in “nükleer silah sahibi ülkeler” 

olarak kabul edildiği söz konusu Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi 

Anlaşması’nı 28 Ocak 1969 tarihinde imzalamış ve 28 Kasım 1979 tarihinde 

Bakanlar Kurulu kararı ile onaylayarak taraf ülke haline gelmişti. Bu nedenle 

bunlar nükleer silaha sahip olduğunu deklare etmiş ülkeler arasında bulunuyor. 

Anlaşma uyarınca nükleer silah sahibi taraf ülkeler, nükleer silah sahibi 

olmayan ülkelere nükleer silah veya diğer nükleer patlayıcıları temin etmeleri 

ve yapmaları için yardımda bulunmamayı taahhüt ederken nükleer silah sahibi 

olmayan taraf ülkelerin bu silah ve patlayıcıları temin ya da imal etmemeleri 

gerekiyor. 

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu ve İtalyan Silahsızlanma Bilim 

Adamları Birliği başta olmak üzere çeşitli kaynaklarca, 2009 yılı itibariyle 

Türkiye’de İncirlik üssünde 90 nükleer bombanın bulunduğunu iddia 

edilirken, bunların 50’sinin ABD ve 40’ının Türkiye kontrolünde olduğu ileri 

sürülüyor. 

Rakamlara bakar mısınız? 

Uluslararası kaynaklara göre Türkiye’de daha önce Balıkesir ve Akıncı 

üslerinde tutulan nükleer silahlar ise 1996 yılında geri çekilmiş. Eğer geri 

çekilmeseymiş demek ki, üslerimiz tam bir nükleer silah deposu olacakmış. Bu 

rakamlar diğer NATO ülkesi Avrupa devletlerine karşı oldukça yüksek. Çünkü 

aynı NATO’nun üyesi olan Belçika, Almanya ve Hollanda’da 10-20 arasında, 

İtalya’da 70 civarında iken Türkiye’de 50-100 arasında bir adette olduğu 

belirtiliyor. Yunanistan’da olan silahlar 2001 yılında ABD tarafından geri 

çekilmiş. Bu durumda her nekadar bunlar “taktik nükleer silah” kapsamında 

olduğu belirtilse de, Türkiye’nin neredeyse Avrupa’daki pek çok devlette 

bulunan 200 civarındaki nükleer silahın, yarıya yakınına kadar silaha sahip 

olduğu gözüküyor. Bir diğer bilgide, Nükleer silahlarla ilgili uluslararası 

raporlarda, ABD’nin 2005-2008 yılları arasında Almanya’dan 130, 

İngiltere’den 110 ve İtalya’dan 40 nükleer silahı geri çekerken Türkiye, 

Belçika ve Hollanda’daki nükleer cephanenin sabit kaldığı ileri sürülüyor. 

Şimdi burada bir durup, bu olayı sorgulamak lazım. 
Birincisi, NATO, dolayısı ile ABD Türkiye’ye neden bu kadar çok 

nükleer silah yığdı? Bu Türkiye’nin talebi miydi? Yoksa İran, Irak ve 
Rusya’nın olası bir tehdit algılamasından dolayı mı bu silahlar üslere 
yığılmıştı? Yoksa, ABD’nin şu meşhur Ortadoğu projesi için bir yatırım 
mıydı? Ne de olsa bu silahlar yerleştirildikten sonraki tarihlerde, ABD Arap 
yarımadasına çıktı, Irak’ı işgal etti, Afganistan’da bulunuyor, Türki 
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devletlerinde ve Rusya’nın doğusu ile güney doğusunda üslenmek istiyor? 
İsrail Filistin’i ele geçirdi, Güney Kıbrıs Rum kesiminde üslendi. Falan filan. 
Bu silahlar gelecek yatırımı mıdır? Yoksa Türkiye üzerinde tasarlanan bir 
takım oyunlar mı var? 

Bu soruların yanıtlarını ben veremem, verecek birileri muhakkak vardır. 
Ancak, her ülke için, her tür silahta olduğu gibi, nükleer silahlar da, 
uluslararası ilişkilerde özellikle bir soğuk savaş her zaman için bir caydırıcı 
yöntemdir. Fakat aynı zamanda bir tehdit unsurudur da. Tüm dünya 
silahsızlanırken, en azından bu uğurda eğilimler varken, Türkiye’nin bu 
silahlara sahip olması ve gittikçe silahlanması yeni düşmanlar da yaratacaktır. 
Ayrıca, yakında AB bile bunu gündemine almazsa benim için sürpriz olmaz. 

Milliyet Blog: İnternet günlüğü, e-günlük, e-günce, Türkçe blog, weblog 

80-81 Nolu video parçaları 

Ödev 17. Türkçe’ye çeviriniz: 

Поражающие факторы ядерного взрыва 

Ядерное оружие является одним из основных видов оружия 
массового поражения, основанного на использовании внутриядерной 
энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер 
некоторых изотопов урана и плутония или при термоядерных реакциях 
синтеза легких ядер — изотопов водорода (дейтерия и трития). 

В результате выделения огромного количества энергии при взрыве 
поражающие факторы ядерного оружия существенно отличаются  
от действия обычных средств поражения. Основные поражающие 
факторы ядерного оружия: ударная волна, световое излучение, 
проникающая радиация, радиоактивное заражение. 

Ударная волна — это основной поражающий фактор ядерного 
взрыва, так как большинство разрушений и повреждений сооружений, 
зданий, а также поражения людей обусловлены, как правило,  
ее воздействием. Она представляет собой область резкого сжатия среды, 
распространяющуюся во все стороны от места взрыва со сверхзвуковой 
скоростью. Передняя граница сжатого слоя воздуха называется фронтом 
ударной волны. 

Световое излучение — это поток лучистой энергии, включающий 
видимые ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Его источник — 
светящаяся область, образуемая раскаленными продуктами взрыва  
и раскаленным воздухом. Световое излучение распространяется 
практически мгновенно и длится в зависимости от мощности ядерного 
взрыва до 20 с. Однако сила его такова, что, несмотря на кратко-
временность, оно способно вызывать ожоги кожи (кожных покровов), 
поражение (постоянное или временное) органов зрения людей  
и возгорание горючих материалов и объектов. 

Проникающая радиация — это поток гамма-лучей и нейтронов, 

http://blog.milliyet.com.tr/AramaBlog/?1=1&CategoryIDList=0&SubCategoryIDList=0&MainCategoryIdList=0&search=t%C3%BCrkiye&page=48&SortOrder=8
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распространяющийся в течение 10-15 с. Проходя через живую ткань, 

гамма-излучение и нейтроны ионизируют молекулы, входящие в состав 

клеток. Под влиянием ионизации в организме возникают биологические 

процессы, приводящие к нарушению жизненных функций отдельных 

органов и развитию лучевой болезни. 

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя 

атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает 

в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного 

взрыва. Значение радиоактивного заражения как поражающего фактора 

определяется тем, что высокий уровень радиации может наблюдаться не 

только в районе, прилегающем к месту взрыва, но и на расстоянии 

десятков и даже сотен километров от него. Радиоактивное заражение 

местности может быть опасным на протяжении нескольких недель после 

взрыва. 
Ядерное оружие включает в себя ядерные боеприпасы, средства 

доставки их к цели (носители) и средства управления. 
Мощность взрыва ядерного боеприпаса принято выражать 

тротиловым эквивалентом, то есть количеством обычного взрывчатого 
вещества (тротила), при взрыве которого выделяется столько же энергии. 

Современные средства поражения: Ядерное оружие 

Безопасность. Орловская область. (mchs-orel.ru) 

82 Nolu video parçası 

Ödev 18. Dinleyerek parça parça olarak Rusça söyleyiniz, konuyu 

yorumlayınız: 

Nükleer silahlar terminolojisi 

(1) 
Caydırıcılık: Nükleer çağın ilk zamanlarında caydırıcılık, sözlük 

anlamını taşıyor olup, eyleme geçecek birisini, eylemin sonuçları karşısında 
korkutarak vazgeçirmek anlamına geliyordu. Bir rakibi saldırı düzenlemekten 
'caydırmak', ülkenin saldırı karşısında ayakta kalıp, saldırganın 
gerçekleştirmeye çalıştığı şeyden daha ağır bir şekilde karşı saldırı düzenlemek 
demekti.  

(2) 
Karşılıklı garantili yok oluş (MAD): Ağırlıklı olarak Soğuk Savaş’ın ilk 

çeyreğinde geçerli olan bu doktrin, taraflardan hangisi saldırırsa saldırsın, verilecek 
cevapla birlikte karşılıklı olarak birbirlerini yok etmeleri anlamına geliyordu. 
Doktrine göre, bir nükleer güç, karşı tarafın neredeyse tüm nükleer başlıklarını kesin 
bir şekilde yok edecek bir saldırıda bulunsa bile, (iki gücün astronomik düzeye 
ulaşmış nükleer silah kapasiteleri düşünüldüğünde) karşı tarafın kalan silahları 
çerçevesinde aynı veya daha yüksek şiddette cevap alacaktır. Doktrin, tarafların 
medeniyeti haritadan silmekteki isteksizliğine dayanır.  

(3) 

https://mchs-orel.ru/sovremennye-sredstva-porazheniya-yadernoe-oruzhie/#:~:text=%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5%20(%D0%AF%D0%9E)%20%E2%80%94%20%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5,%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F)%20%E2%80%94%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D1
https://mchs-orel.ru/sovremennye-sredstva-porazheniya-yadernoe-oruzhie/#:~:text=%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5%20(%D0%AF%D0%9E)%20%E2%80%94%20%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5,%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F)%20%E2%80%94%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D1
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Esnek cevap (Flexible response): MAD doktrininden kaçınma adına 

uygulanan bu prensip, karşı tarafın nükleer saldırıda bulunması durumunda, 

yapılan saldırının şiddetine ve kapsamına göre, çeşitli kademelerde, sınırlı 

şiddette ve kapsamda bir cevap verilmesini ve karşı tarafın bu şekilde 

caydırılmasını hedefler.  

(4) 

İlk saldırı: Karşı tarafın nükleer cephaneliğini tamamen ya da çok 

büyük ölçüde yok etme prensibiyle yapılan saldırıdır. Fırlatma rampaları ve 

depolama alanları öncelikli hedeflerdir.  

(5) 

İkinci saldırı kapasitesi: Saldırıya uğrayan tarafın nükleer kapasitesini, 

karşı tarafa aynı şiddette bir saldırı düzenleyebilecek kadar koruması anlamına 

gelmektedir. Tarafların ikinci saldırı kapasitesi olduğu müddetçe caydırıcılık 

ve MAD prensibi büyük ölçüde geçerlidir.  

(6) 

Nükleer üstünlük: Nükleer silah sahibi taraflardan sadece birinin ikinci 

saldırı kapasitesi olması; ya da tarafların hepsinin ikinci saldırı kapasitesi 

olması durumunda ise, bir tarafın diğerine karşı diğer savunma yöntemleriyle 

avantajlı bir konum elde etmesi anlamına gelmektedir.  

(7) 

Nükleer barış: MAD ve caydırıcılık prensiplerinin yürürlükte olduğu 

bir uluslararası sistemin oluşmasında tüm ülkelerin nükleer silah sahibi 

olmasının beraberinde istikrarı getireceği önermesini yapan bu teori, bu şekilde 

nükleer savaş çıkmasının büyük ölçüde engellenebileceğini savunur. 

(8) 

İkaz ile fırlatma (Launch on Warning): Bu doktrin, karşı taraftan 

gelen bir nükleer saldırı saptanırsa, bombaların hedefe ulaşıp patlamasından 

önce saldırı altındaki tarafın da füzelerini ateşlemesi üzerine kuruludur. Soğuk 

Savaş’ın en şiddetli olduğu dönemlerde, tarafların stratejik ve taktik nükleer 

silahları ilk etapta karşı tarafın nükleer füze fırlatma rampalarını ve tesislerini 

hedef aldığından, ikinci saldırı kapasitesinin yok olmaması adına bu doktrin 

uzun süre boyunca uygulanmıştır. Ancak yaklaşık 30 sene boyunca dünyayı 

kazara nükleer savaşa götürecek bir ortamın yaratılmasına neden olmuştur. 

Füzeler bir kere fırlatıldıktan sonra geri çağrılamayacağı için, herhangi bir 

radar, uydu alıcısı, bilgisayar veya insan hatası gibi nedenlerden dolayı 

yanlışlıkla bir nükleer savaş çıkabilirdi. Nükleer devletler arasındaki iletişimin 

geçmişe göre daha iyi sağlandığı bir ortama rağmen, bu doktrin halen büyük 

ölçüde geçerliliğini korumaktadır.  

(9) 

Sadece patlama sonucu misilleme (Retaliatory Launch only after 

Detonation): Nükleer güçler tarafından hiçbir zaman uygulamaya konmamış 

bu yöntem, herhangi bir nükleer saldırı ikazı altında otomatik olarak cevap 
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vermek yerine, sadece patlama olması durumunda misilleme yapmayı 

hedeflemektedir. Böylece herhangi bir hatalı bildirim durumunda çıkacak bir 

nükleer savaş ve dolayısıyla milyonlarca insanın yok yere ölmesi 

engellenmeye çalışılmaktadır. Büyük nükleer güçlerin silah cephaneliği ve 

fırlatma platformlarının çeşitliliği (taşınır ve taşınmaz rampalar, denizaltılar ve 

uçaklar), taraflara herhangi bir saldırıya patlama olmadan cevap vermemesi 

durumunda bile ikinci saldırı kapasitesini koruma imkanı verdiğinden, konuda 

uzman çevrelerde bu yöntemin hata sonucu çıkacak mutlak bir nükleer savaşı 

engelleyeceği kabul görmektedir.  

(10) 

Taktik nükleer silahlar: Nükleer silahların ilk geliştirildiği yıllarda 

tahribat kapasitesi bakımından sınıflandırırken kullanılan bu terim, artık 

yüksek tahribat kapasitesine sahip nükleer silahların kolaylıkla yapıldığı bir 

dönemde orijinal anlamını bir miktar kaybetmiş durumdadır. Bugün taşıdığı 

anlam, sınırlı bir nükleer çatışma durumunda stratejik askeri hedeflere 

yöneltilecek kısa ve orta menzilli başlıkları içermektedir.  

(11) 

Stratejik nükleer silahlar: Yüksek tahribat kapasiteli ve termonükleer 

bombalara verilen isimdir. İlk jenerasyonu hidrojen bombası olarak da anılan 

bu silahlar, Hiroşima’ya atılan bombanın en az 20 ila 50 katı tahribat 

kapasitesine sahip olmakla beraber, günümüz teknolojisinde bu oran 

istenildiğinde 1000 katına kadar çıkarılabilmektedir. Bu silahlar genellikle en 

az 100 kiloton tahribat gücüne sahiptir; bu da 100 bin ton TNT patlayıcı 

demek. Ağırlıklı olarak karşı tarafı mutlak bir yıkıma sürükleyecek şekilde 

büyük şehirleri hedef alır.  

(12) 

Balistik füze: Bir roket ile uzaya fırlatılabilen ve daha sonra istenen 

hedefe yönlenecek şekilde tekrar atmosfere sokulabilen füze. 

Triad: ABD ve eski SSCB’nin nükleer silahlarını sevk etmeleri için 

kullanabilecekleri üç platformun klasik terimi. Kıtalararası balistik füzeler 

(ICBM), denizaltılardan fırlatılan balistik füzeler ve stratejik bombardıman 

uçaklarından oluşur.  

(13) 

Stratejik Savunma Girişimi (SDI): ABD Eski Başkanı Ronald Reagan 

tarafından 1983 yılında ortaya atılan bu girişim, balistik füzelerle 

ABD’ye yapılacak olası bir nükleer saldırıyı, yere ve uzaya konuşlandırılmış 

silahlarla savuşturmayı amaçlıyordu. MAD prensibinin getirdiği caydırıcılık 

rejimini yok edip, stratejik savunma amaçlı olduğundan, yeni bir silahlanma 

yarışını tetikleyebilir gerekçesiyle eleştirildi. Kamuoyunda Yıldız Savaşları 

olarak da bilinen bu projenin, ayrıca dönemin teknolojisiyle güvenilir bir 

yöntem olmadığı öne sürüldü. 1993 yılında Bill Clinton yönetimi sırasında 

ismi değiştirilerek başlangıçtaki hedeflerinden uzaklaştı, zaman içerisinde 
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kapsamı değiştirilerek ve genişletilerek yerini NATO Füze Kalkanı Projesi’ne 

bıraktı.  

(14) 

NATO Füze Savunması (NATO Füze Kalkanı): Doğrudan SDI ile 

bağlantısı olmasa da, prensip olarak benzer bir savunma stratejisi uygulayan 

bu girişim, belirli merkezlere yerleştirilecek erken uyarı ve karadan havaya 

füze sistemleri vasıtasıyla yaklaşmakta olan balistik füzeleri atmosfer içinde 

ve dışında yok etmeyi hedefliyor. Akdeniz ile orta ve doğu Avrupa’yı 

muhtemel saldırılardan korumayı amaçlıyor. Rusya’nın yeni bir silah yarışına 

neden olacağı eleştirilerine rağmen NATO sürekli olarak projenin bu ülkeyi 

hedef almadığı konusunda güven vermeye çalışıyor. Projenin ilk etabında 

Türkiye’de Malatya, Kürecik’e konuşlandırılan radar istasyonu Ocak 2012 

itibariyle işler hale gelmiş durumdadır.  

(15) 

Nükleer silahlanma yarışı: Tıpkı konvansiyonel silahlarda olduğu 

gibi, iki veya daha fazla devletin nükleer silah ve hedefe sevk sistemleri 

konusunda niceliksel üstünlük elde etmeye çalışmasıdır. Bu kavram daha çok 

Soğuk Savaş sırasında ABD ve SSCB’nin birbirlerine nükleer üstünlük kurma 

amacıyla giriştiği yarışı tanımlar. Nükleer üstünlük sayesinde taraflar ikinci 

saldırı kapasitesine erişmeyi ya da bu kapasiteyi korumayı hedefler. Uzmanlar, 

nükleer savunma doktrinlerinin, MAD ve caydırıcılık prensiplerini bertaraf 

edecek olmasından dolayı nükleer silahlanma yarışıyla sonuçlanacağından ve 

bunun yeniden Soğuk Savaş tipi bir gerilimi tırmandıracağından endişe 

etmektedir.  

(16) 

Silahlanma kontrolü (Silahların kontrolü): Konvansiyonel silahlar 

için de geçerli olan bu kavram, nükleer silahlar özelinde Soğuk Savaş ve 

sonrası dönemde yapılmış ve nükleer silahların yayılımını önlemeyi, 

halihazırdaki nükleer silahları ve hedefe sevk yöntemlerini sınırlamayı 

hedefleyen bir dizi uluslararası anlaşmayı içerir. 

Başlıcaları, çok taraflı Nükleer Silahların Yayılımının Önlenmesine 

İlişkin Antlaşma (NPT) ve Nükleer Denemelerin Yasaklanması Antlaşması 

(CTBT) ile SSCB (veya Rusya) ve ABD arasında imzalanan, Stratejik 

Silahları Sınırlama Antlaşmaları (SALT I ve SALT II), Anti-balistik Füze 

Antlaşması (ABM), Orta Menzilli Nükleer Güçler Antlaşması (INF), Stratejik 

Silahların İndirimi Antlaşmaları'dır (START I, START II ve Yeni START).  

83-88 Nolu video parçaları 

 

http://www.aljazeera.com.tr/makale/k%C3%BCrecikte-kontrol-natoda
http://www.taek.gov.tr/attachments/134_npt_tr.pdf
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Ödev 19. Türkçeye çeviriniz: 

Контроль над вооружениями каждый понимает по-своему 

Контроль над вооружениями — одна из важнейших военно-

политических категорий. Применяется она уже десятилетия, но, как это 

ни парадоксально, до сих пор имеет различные трактовки. Может быть, 

беды в этом нет, тем более что дефиниции всегда были спорными. 

Важнее, что всеми и всегда признавалась позитивная направленность 

подобного контроля. Представляется, однако, что в новых геопо-

литических условиях требуется корректировка разнообразных опре-

делений, не только единое, но и новое понимание контроля над 

вооружениями. Понимание того, что он означает, как и во имя чего 

должен осуществляться, чтобы надежная безопасность была обеспечена 

не только отдельным государствам, но и всему мировому сообществу. 

Единой трактовки нет 

Термин «контроль над вооружениями» (далее сокращенно — 

«контроль») как военно-политическая категория впервые был введён  

в оборот в США в 1950-х годах. Ему придавался, прежде всего, 

технический характер: под «контролем» имелось в виду «ограничение 

численности, типов вооружений или вооруженных сил, их развертывания 

и размещения, а также использования тех или иных вооружений». 

Считалось также, что контроль над вооружениями включает и меры, 

направленные на уменьшение опасности развязывания случайной войны 

и угрозы внезапного нападения. Сокращение и ликвидация вооружений 

или вооруженных сил включались в иное понятие — «разоружение». 

В последующих западных определениях единства не было и, судя 

по всему, нет до сих пор. Так, в 1976 году Стокгольмский 

международный институт исследований проблем мира (SIPRI) давал 

следующую формулировку: «Контроль над вооружениями имеет целью 

уменьшение вероятности войны, а разоружение (disarmament) — 

значительное сокращение или ликвидация вооружений, осуществляемое 

на основе международных соглашений». 

Ежегодник ООН (1989 год) утверждал иное: «разоружение» 

трактовалось как термин, включающий «все аспекты проблемы 

регулирования вооружений, контроля над вооружениями, сокращения 

или ликвидации вооружений или вооружённых сил в результате 

международных соглашений или односторонних мер». В политическом 

же словаре, изданном в США, говорилось следующее: «контроль над 

вооружениями — это любое международное соглашение, которым 

ограничиваются типы и численность вооружений или вооруженных 

сил». А вот трактовка американского Совета обороны естественных 

ресурсов: «контроль» — это «согласованные сторонами действия, 
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основанные на соглашениях по ограничению, регулированию или 

сокращению вооружений». 

Наконец, весьма развернутое определение даётся в словаре 

военных терминов, изданном Министерством обороны США  

(с уточнениями по состоянию на конец августа 2005 г.): «контроль над 

вооружениями включает в себя: а) любые планы, классификацию или 

процесс заключения международных соглашений, касающихся 

численности, типов и возможностей систем оружия (включая системы 

управления снабжения, обеспечения и механизма сбора разведы-

вательной информации), численности, организации, вооружения, 

развертывания или применения вооружённых сил сторон (и их 

разоружения); б) в ряде случаев применение этих мер с целью 

уменьшения нестабильности в военно-политической ситуации». 

Таким образом, вырисовывается главное расхождение в западных 

трактовках «контроля»: в одних она суженная (только ограничение  

и сокращение вооружений и ВС), в других — расширенная  

(с добавлением целей «контроля» и других элементов). 
В отечественных словарях дипломатических и военных терминов 

поиски какого-либо определения контроля над вооружениями ни к чему 
не приведут. Длительное время рассматриваемый термин, по существу, 
игнорировался в СССР и даже подвергался критике, когда утверждалось, 
что контроль над вооружениями «по-американски» призван  
не прекратить гонку вооружений, а лишь узаконить её в выгодных для 
Соединённых Штатов рамках. В противовес этому в Советском Союзе 
использовались только термины «ограничение и сокращение 
вооружений» и «разоружение», главной целью которых считалось  
не только недопущение ядерной катастрофы, но и ликвидация ядерного 
оружия. 

Со временем, однако, острота критики спала. Термин «контроль 
над вооружениями» стал применяться как в правительственных органах, 
так и в научных публикациях, и в СМИ. Но контекст использования был 
и остаётся различным уже в силу очевидной неразработанности 
соответствующего понятийного аппарата, в том числе соотношения 
терминов «контроль» и «разоружение». 

На первый взгляд, самым простым было бы считать, что 
«контроль» — это одно лишь «ограничение и сокращение вооружений», 
тогда как «разоружение» — это нечто более широкое. Но по сущес-
твующему ещё с советских времен официальному определению 
«разоружение» также трактуется как система мероприятий, 
направленных «на ликвидацию или сокращение средств ведения войны». 
Налицо не различие, а идентичность двух понятий, вдобавок напрямую 
несвязанная с понятием «контроль над вооружениями».  

https://nvo.ng.ru/concepts/2005-12-02/4_control.html 
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Ödev 20. Özetleyerek Türkçe anlatınız, yukarıdaki yazıyı da hesaba 

alarak “Silahların kontrolü” konusunu değerlendiriniz: 

Необходимо единство и обновление 

Не пришло ли время считать, что в новых геополитических 

условиях контроль над вооружениями требует не только чёткой,  

но и более современной трактовки? Формы и способы политического 

контроля над военной сферой и сферой безопасности не могут быть 

застывшими. Уже архаичной, например, представляется ставка  

на всеобщее и полное разоружение. Требуются новые, реалистичные 

установки, учитывающие нынешнюю специфику мирового сообщества. 

Думается, что в теоретическом плане в качестве варианта вполне 

допустимо рассматривать контроль над вооружениями как широкий 

комплекс военно-политических и военно-технических мер, 

направленных на укрепление стратегической безопасности. Этот 

комплекс включал бы в себя два блока: первый (традиционный) — 

разоружение (ограничение, сокращение и ликвидация вооружений  

и вооружённых сил) и второй (новый) — устранение общих рисков и 

угроз стратегической безопасности, в числе которых угроза подрыва 

стратегической стабильности и распространения оружия массового 

поражения (особенно попадания его в руки террористов), риски 

непреднамеренного развязывания ядерной войны, недостаточная ядерная 

безопасность. 

Принципиально важные тезисы о решимости внести вклад  

в укрепление именно стратегической безопасности и готовности 

совместно противостоять её общим рискам и угрозам, как известно, 

содержатся в Совместной декларации о новых стратегических 

отношениях между РФ и США. 

Предлагаемый подход, разумеется, отнюдь не исключает 

возможности и в дальнейшем рассматривать указанные блоки раздельно. 

Но фактом остаётся, что в конечном итоге включённые в них меры имеют 

единую цель — укрепить стратегическую безопасность путём контроля 

над вооружениями через международные договорённости  

и национальные решения, в том числе при оправданной необходимости 

через применение силы. 

Соотношение военно-политической значимости указанных блоков 

и включённых в них мер зависит от развития геополитической 

обстановки. Но в любом случае соответствующие меры не могут  

не влиять на военные доктрины государств. В свою очередь, доктрины, 

изменяясь с развитием геополитической ситуации, не могут не оказывать 

влияния на характер контроля над вооружениями и значимость его 

составных блоков. 
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Сказанного, видимо, достаточно для того, чтобы предлагаемая 

двухблоковая трактовка контроля над вооружениями могла 

рассматриваться как вполне допустимая. Вряд ли имеет смысл 

добиваться её более подробного обоснования и, возможно, признания. 

Представляется, однако, что объективная необходимость не только 

единого, но и обновлённого понимания контроля над вооружениями  

со временем будет возрастать. А это может привести и к приданию ему 

практической значимости, в том числе в плане увязки с пониманием 

«контроля» в военном ведомстве США, занимающимся (совместно  

с Госдепом) его планированием и осуществлением. Характерно, что 

Пентагон включил в «контроль» меры по уменьшению нестабильности: 

в их числе можно усматривать меры предлагаемого второго блока 

(прежде всего касающиеся нераспространения ядерного оружия, 

силового контрраспространения в условиях региональной 

нестабильности, вызванной в числе различных причин и угрозами 

международного терроризма). 

Но важны не только трактовки «контроля», но и его претворение  

в жизнь, прежде всего, в ядерной области. 

Стратегический диалог 

Несмотря на возможность хотя бы схожего понимания «контроля», 

реализовать его цели в стратегическом диалоге с США в ближайшей 

перспективе будет не так-то легко. Во-первых, первый блок «контроля», 

вероятнее всего, будет заморожен. У Вашингтона сейчас нет и, судя  

по всему, в ближайшие годы вряд ли появится готовность вести диалог 

по дальнейшему сокращению СНВ. Налицо осторожность: в зависимости 

от изменений в военно-политической обстановке раз в два года 

Вашингтон будет решать — продолжать ли дальнейшее сокращение  

и в каких масштабах или, наоборот, увеличивать количество развернутых 

боеголовок за счет резервного арсенала. 

Во-вторых, скажутся трудности в реализации второго блока 

«контроля», прежде всего в упрочении стратегической стабильности. 

Отнюдь не прекращены традиционные усилия США в совершен-

ствовании ядерного потенциала. Инерция наращивания военной мощи 

сохранена с переносом упора на первоочередное использование 

достижений военно-технической революции, многие из которых 

противоречат целям контроля над вооружениями. Американский 

Конгресс отказывается от ратификации такого важного документа, как 

Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия. 

Ведётся подготовка к созданию новых типов ядерных вооружений. 

Объявлено о решимости использовать силу, в том числе и ядерное 

оружие, в различных регионах мира. Создается впечатление, что  

в Вашингтоне происходит опасное привыкание к ядерному оружию, как 
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к средству ведения войны при постепенном, хотя и неохотном отвыкании 

от него, как средства сдерживания (обладание максимально мощными 

ядерными силами). 

В свою очередь, денонсация Договора по ПРО — одного их 

основополагающих документов в области контроля над вооруже- 

ниями — в конечном итоге может преследовать цель не только защитить 

национальную территорию с помощью систем НПРО, но и реализовать 

становящиеся все более архаичными цели эпохи конфронтации, 

используя не только наступательные, но и оборонительные 

стратегические вооружения. А это не способ укрепления стратегической 

стабильности. Выход США из Договора по ПРО открывает путь к новым 

состязаниям средств наступления и обороны в стратегической области: 

он уже предопределил прекращение действия Договора СНВ-2. 

Последовавшее в 2002 году заключение Договора СНП, конечно, 

смягчило ситуацию, но лишь потому, что СЯС России благодаря 

необходимым эффективным контрмерам смогут сохранить способность 

к ответному удару. 

В-третьих, в условиях ослабления значимости переговорного 

процесса о «контроле» усилится значимость принятия односторонних 

решений, направленных на укрепление стратегической безопасности.  

В том числе и решений по созданию тех или иных вооружений в ответ  

на акции других государств. Но подобные меры и контрмеры — это 

отнюдь не лучшая реализация идей контроля над вооружениями.  

В любом случае будет необходим «самоконтроль» над вооружениями,  

то есть отказ от сверхреакции на действия другой стороны. Печальный 

опыт безудержной гонки вооружений в 1950−1980-е годы не должен 

повториться. 

США вместе с тем должны быть заинтересованы в укреплении 

стратегической безопасности путём устранения рисков случайного 

развязывания ядерной войны, в том числе и в случае приобретения  

и провокационного применения ядерного оружия террористами. 

Устранение указанных рисков вполне возможно, если принять 

согласованные и во многом неординарные меры. Здесь открывается 

масса возможностей. В их числе максимально возможная унификация 

ядерной составляющей военных доктрин России и США; взаимный отказ 

от планов ответно-встречного удара; снятие с боевого дежурства всех 

стратегических средств; временное снятие ядерных бомб и крылатых 

ракет с бомбардировщиков; недопущение размещения в системе НПРО 

США ударных противоракетных средств в космосе и превращения этой 

системы в широкомасштабную; более широкий, чем это предусмотрено 

Договором СНВ-1, обмен стратегической информацией о составе  

и перспективах развития ядерных сил; ускорение создания Совместного 
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центра обмена данными от систем раннего предупреждения. Возможны, 

конечно, и другие меры в деле укрепления стратегической безопасности, 

в том числе выработанные прежде, но нереализованные. 

Для согласования и претворения в жизнь уже наработанных  

и возможных новых подходов к укреплению стратегической 

безопасности, в том числе решения проблемы минимизации взаимных 

ядерных рисков, вполне может быть использована учреждённая 

президентами России и США Консультативная группа по вопросам 

стратегической безопасности, в рамках которой создана совместная 

экспертная группа для рассмотрения вопросов, касающихся ядерных 

вооружений. 
Растущую угрозу представляет расширение «ядерного клуба». 

Задача её устранения с помощью политико-дипломатических мер 
контроля над вооружениями лежит на всем мировом сообществе, прежде 
всего, на великих державах. Но становится реальной и возможность 
обретения ОМП террористическими группировками, действующими 
автономно или при поддержке отдельных государств. Достижение 
соответствующих договоренностей по совместному силовому 
предотвращению террористических мегатерактов может быть 
целесообразным, если, в частности, учесть, что Россия и США заявили  
о своей готовности наносить превентивные удары по базам террористов, 
где бы они не находились. Почему бы не продумать все «за» и «против» 
допустимости совместного нанесения этих ударов в исключительной 
ситуации? Вопрос деликатный, несущий особую политическую ответ-
ственность доводов «за», но в то же время вписывающийся в ставку  
на объединение усилий в борьбе с международным терроризмом. Иное 
дело, что эти удары не должны быть ядерными, к нанесению которых 
могут быть готовы США. 

Очевидно переплетение позитивного и негативного в отношении 
США к контролю над вооружениями, характерное, впрочем, и для 
проводимой ими военной политики. Устранить такого рода перепле-
тение — задача, конечно же, американского руководства. Но здесь 
немалую роль может сыграть и Россия. Решение этой задачи может быть 
ускорено, если эффективными будут взаимные усилия в дальнейшем 
укреплении партнерства, доверия в политической и военной сферах. Для 
этого мало политических деклараций. Они должны быть подкреплены 
проведением ряда не только проверенных практикой, но и нестандартных 
политических, военных и технических мер в стратегической области, 
прежде всего в ядерной, сводящих общие угрозы если не к нулю,  
то к предельному минимуму. Образно говоря, необходимо не 
противостоять с ядерными кинжалами в руках, а положить их в ножны, 
соединив руки в дружественном рукопожатии. 

https://nvo.ng.ru/concepts/2005-12-02/4_control.html 
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Ödev 21. Dinleyerek parça parça olarak Türkçe söyleyiniz: 

(1) 

Ядерное сдерживание — стратегическая концепция, определя-

ющая комплекс политических, военно-технических, пропагандистских и 

иных мер по использованию фактора наличия ядерного оружия (ЯО)  

в целях предотвращения возможной агрессии (как ядерной, так  

и обычной) против государства — обладателя этого оружия. В основе 

концепции лежит декларируемая или недекларируемая угроза 

применения ЯО в ответ на осуществленное или планируемое нападение 

вероятного противника.  

http://www.pircenter.org/sections/236-yadernoe-sderzhivanie 

(2) 
Гарантированное взаимное уничтожение — военная доктрина 

времен холодной войны, согласно которой применение двумя 
противоборствующими сторонами оружия массового поражения 
приведёт к полному уничтожению обеих сторон и всего мира, что делает 
бессмысленным любые попытки применения доктрины первого удара 
(нанесение по противнику внезапного массированного ядерного удара). 
Согласно доктрине взаимного гарантированного уничтожения, каждая 
сторона имеет ядерное оружие в количестве, достаточном для 
уничтожения другой. Если одна из сторон начнёт агрессию против 
другой, начнётся эскалация конфликта и взаимный обмен всем 
имеющимся арсеналом ядерного оружия. В результате обе стороны будут 
гарантированно уничтожены. Доктрина предусматривает, что при таком 
раскладе сил ни одна из сторон не осмелится нанести первый удар, 
создаётся ядерный паритет — хрупкое, но мирное сосуществование. 
Разработка данной доктрины началась в ходе холодной войны между 
СССР и США, когда обе стороны активно наращивали ядерные 
потенциалы для обеспечения паритета или, по крайней мере, 
возможности нанести ответный удар.  

https://politike.ru/termin/garantirovannoe-vzaimnoe-unichtozhenie.html 

(3) 
Гибкое реагирование — стратегия, принятая президентом США 

Дж. Кеннеди в 1961 г. — стратегия устрашения Советского Союза  
и его восточноевропейских союзников со стороны НАТО во времена 
конфликта Восток−Запад. Ядром её являлась так называемая неожидан-
ная для противника реакция (противодействие) на ожидаемое воору-
жённое нападение государств Варшавского договора. Гибкое реагиро-
вание не исключало применения ядерного оружия первыми. Полити-
ческий перелом в Восточной Европе и роспуск Варшавского договора 
привели к отмене данной стратегии.  

https://politike.ru/termin/gibkoe-reagirovanie.html 
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(4) 

Ответный удар осуществляется в ответ на ядерное нападение 

противника после его начала на основе данных систем предупреждения 

о ракетном нападении (СПРН), засечки ядерных взрывов и поступивших 

донесений с согласия военно-политического руководства государства по 

команде высших командных инстанций, а иногда и Главкомов видов ВС, 

командующего РВСН, командующих войсками фронтов, флотов, если 

они заранее получили соответствующие санкции. 

В ответном ударе ядерное оружие применяется государством лишь 

после достоверно установленного факта пуска стратегических носителей 

ядерных средств противника. Этот вид удара является ударом возмездия, 

вынужденной ответной мерой против агрессора, первым начавшим 

боевые действия с применением ядерного оружия. 

Условия нанесения ответного удара крайне сложные. В первом 

ударе противник может уничтожить основную часть стратегических 

ядерных вооружений, нанести значительный ущерб военному  

и промышленному потенциалу, оказать деморализующее влияние  

на морально-психологическое состояние части войск и населения. Кроме 

этого, после массированных взрывов ответные действия могут быть 

осложнены аномальными процессами в атмосфере, приводящими  

к нарушению работы систем боевого управления стратегическими 

ядерными силами в результате воздействия электромагнитного 

импульса.  

Всё это предъявляет чрезвычайно жёсткие требования к живучести 

стратегических ядерных средств, предназначенных для ответного удара, 

к живучести системы государственного и военного управления 

ответными действиями, к надежности функционирования систем оценки 

последствий ядерного удара. 

Для обеспечения гарантированного ответного ядерного удара 

живучесть группировки стратегических ядерных вооружений может 

быть обеспечена применением ряда мер: повышением защищённости 

стационарных комплексов к действию поражающих факторов ядерного 

взрыва; вводом в группировки подвижных комплексов; выбором 

технических характеристик и особенностей систем стратегического 

оружия, обеспечивающих наибольшую выживаемость носителя, ракет  

и боеголовок на всех этапах их боевого применения; реализацией особых 

режимов функционирования (боевого дежурства, режима организации 

пуска ракет и др.); использованием различных обеспечивающих систем  

в процессе проведения ответного ядерного удара (боевого управления  

и связи, комплексов средств преодоления противоракетной обороны).  
Ответный ядерный удар предъявляет определённые требования  

к выбору объектов удара. Первоочередными целями поражения в таком 
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ударе становятся, в основном, не стратегические средства нападения 
противника и его ВС, которые ко времени его осуществления могут быть 
уже использованы или надежно защищены, а административно-
политические и военно-политические центры агрессора, его военно-
промышленный потенциал. 

Способность к нанесению эффективного ответного ядерного удара 
является в условиях наличия у ряда государств стратегического ядерного 
оружия достаточно грозным средством, сдерживающим любого 
агрессора от развязывания широкомасштабных обычных, а тем более 
ядерных войн. 

https://politike.ru/termin/jadernyi-udar-otvetnyi.html 

(5) 

Способность нанести второй удар — способность нанести удар  

в ответ на первый удар противника по ядерным силам — имеет большое 

значение с точки зрения политики взаимно гарантированного 

уничтожения. 
Фактор ответного удара является ключевым в теории сдерживания, 

поскольку неспособность одной из сторон нанести такой удар означает 
превосходство другой, нарушение ядерного паритета и повышает риск 
ядерной войны. Таким образом, способность к ответному удару создаёт 
стратегический баланс между ядерными державами, и угроза 
неизбежного возмездия сводит вероятность ядерной агрессии  
к минимуму. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%

D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80 

(6) 
Тактическое ядерное оружие предназначено для поражения 

целей в тактической и оперативной глубине расположения противника. 
В научной литературе отсутствует единое определение ТЯО; 
используются разные определения, характеризующие различные 
стороны ТЯО (по средствам доставки, по цели применения и т.п.). Когда 
речь идёт о ядерном оружии, не являющемся стратегическим, также 
применяется термин «нестратегическое ядерное оружие» (НСЯО). 

К ТЯО относится оперативно тактическое и тактическое оружие 

соответствующей комплектации и снаряжения: наземные ракетные 

комплексы (РК), ствольная артиллерия, авиационные бомбы, 

корабельные РК, торпедное вооружение, противоракетные системы, 

инженерные и морские мины. 

(7) 

Стратегическое наступательное вооружение — совокупность 

различных видов оружия, специальных информационно-управляющих  

и обеспечивающих технических средств, предназначенных для решения 
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стратегических задач в войне. Основу современных стратегических 

вооружений составляет ядерное оружие. Иногда к СНВ относят  

и высокоточное оружие в обычном снаряжении, применяемое  

для поражения стратегически важных объектов противника. 

По назначению стратегические вооружения принято подразделять 

на стратегические наступательные (ударные) и стратегические 

оборонительные вооружения. В состав СНВ входят наземные ракетные 

комплексы (РК) с баллистическими ракетами межконтинентальной 

дальности, стратегические атомные подводные лодки и тяжёлые 

бомбардировщики, оснащённые стратегическими крылатыми ракетами 

класса «воздух−земля» и авиабомбами. По мнению некоторых военных 

специалистов, к СНВ можно отнести любые средства, которые 

предназначены для решения стратегических задач в ходе военных 

действий.  

В настоящее время СНВ составляют техническую основу 

стратегических наступательных сил (СНС) США и стратегических 

ядерных сил (СЯС) РФ. 

https://www.pircenter.org/sections/201-takticheskoe-yadernoe-oruzhie 

(8) 

Баллистическая ракета — ракета, которая большую часть своей 

траектории полёта движется как свободно брошенное тело. Траекторию 

свободно брошенного тела называют баллистической.  

Баллистическая траектория состоит из двух основных участков, 

активного и пассивного.  

Межконтинентальные баллистические ракеты, дальность полёта 

которых свыше 5500 км, входят в состав наземных и корабельных 

ракетных комплексов, представляющих собой вместе с тяжёлыми 

бомбардировщиками основу стратегических наступательных 

вооружений. 

(9) 

Стратегическая оборонная инициатива — официальное назва-

ние провозглашённой в марте 1983 г. президентом США Р. Рейганом 

долгосрочной программы создания широкомасштабной системы 

противоракетной обороны (ПРО) с элементами космического 

базирования.  

Фактически СОИ являлась милитаристским планом подготовки 

«звездных войн», т. е. агрессивных военных действий с помощью нового 

класса ударных космических стратегических вооружений. США 

рассчитывали, прикрыв космическим противоракетным «щитом» свою 

территорию от ответного удара, получить превосходство в том, что 

касается применения ядерного и космического оружия против СССР  
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и его союзников. СОИ являлась неотъемлемой частью американской 

ядерной стратегии первого удара. 

Реализация СОИ вела к нарушению военно-стратегического 

паритета, резкой дестабилизации стратегической ситуации в целом, 

подрыву международной безопасности, к обстановке балансирования на 

грани войны.  

СССР решительно выступал за то, чтобы использование силы  

в космосе и из космоса в отношении Земли было навсегда поставлено под 

запрет.  

https://politike.ru/termin/strategicheskaja-oboronnaja-iniciativa.html 

(10) 

Гонка вооружений являлась главной особенностью холодной 

войны между государствами — членами Варшавского договора и НАТО. 

Несмотря на свою разорительность, она привела к существенным 

научным открытиям во многих технологических и военных областях. 

Само это понятие означает постоянное наращивание противо-

борствующими сторонами военной мощи, развитие её не только 

эволюционным, но и революционным путем, то есть созданием 

принципиально новых видов оружия. Некоторые особенно револю-

ционные прорывы были сделаны в области ядерного оружия и ракетной 

техники, что привело к космической гонке. 

Продуктами гонки вооружений во время холодной войны являются 

стратегические межконтинентальные бомбардировщики и ракеты, 

сверхзвуковые самолёты, беспилотные самолёты−разведчики, спутни-

ки−шпионы, электронные системы слежения, наблюдения, связи и т.д. 

Многие из военных разработок вошли и в мирную жизнь — атомные 

электростанции, спутники связи и GPS, межконтинентальные 

реактивные пассажирские самолёты, сеть Интернет и т.д. 

Для гонки вооружений была характерна повышенная междуна-

родная напряжённость и нестабильность, постоянные политические 

скандалы, постоянные испытания новых видов оружия и использование 

военной мощи как основного аргумента в политических вопросах. 

Однако, несмотря на это, во многом благодаря разрушительным 

продуктам гонки вооружений, холодная война так и не переросла  

в горячую во время многочисленных кризисов и локальных конфликтов 

с участием сверхдержав. 

http://www.coldwar.ru/arms_race/arms.php 

 

http://www.coldwar.ru/arms_race/nuclear.php
http://www.coldwar.ru/arms_race/space.php
http://www.coldwar.ru/conflicts.php
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Ödev 22. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

Rusya’nın nükleer üçlemedeki modern silah payı yüzde 82’ye 

ulaştı 

Rusya Devlet Başkanı, Rus ordusunun nükleer silah gücünü arttırdığını 
belirterek, “Rusya'nın nükleer üçlemedeki modern silah payı yüzde 82’ye 
ulaştı” dedi. 

Rusya Devlet Başkanı, Savunma Bakanlığı yıllık toplantısında, 
ülkesinde askeri alandaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Rusya’nın savunma kapasitesi ve silahlı kuvvetlerinin 
güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptığına dikkati çeken Rus lider, 
stratejik bombardıman uçakları, karadan atılan füzeler ve balistik füze 
denizaltılarından oluşan üç kollu nükleer beceriye sahip silah payının arttığını 
belirtti. 

Rusya Devlet Başkanı, “Rusya’nın nükleer üçlemedeki modern silah 
payı yüzde 82’ye ulaştı” dedi. 

‘Avangard’ kıtalararası hipersonik füzenin de ordu envanterine dahil 
edildiğini kaydeden Rus lider, bu füzenin şimdi ve gelecekteki hava ve füze 
savunma sistemlerini alt edebilecek bir silah olduğunu savundu. 

“Nükleer kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” 
Rus lider, Orta Doğu, Afganistan ve Kuzey Kore’de gerginliğin devam 

ettiğini anımsatarak, NATO’nun Rusya’nın sınırlarına yakın bölgelerde 
altyapısını güçlendirdiğine işaret etti. 

ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı bozduğunu 
hatırlatan Rusya Devlet Başkanı, “Silah kontrolü alanında yeni anlaşmalar 
üzerinde çalışmaya hazırız, fakat şimdilik bu süreç başlatılmadı. Nükleer 
kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Rusya Stratejik Füze 
Kuvvetleri’nin modern Avangard ve Yars sistemleriyle, donanmanın da 
Borey-A sınıfı denizaltı füze gemileriyle güçlendirilmesini kastediyorum” 
diye konuştu. 

https://www.internethaber.com/rusyanin-nukleer-uclemedeki-modern-
silah-payi-yuzde-82ye-ulasti-2072069h.htm 

Ödev 23. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

Что такое «ядерная триада» и при чем тут силы сдерживания 

За этим понятием скрывается несколько видов вооружения  

с ядерным оружием. 

В воскресенье, 27 февраля, состоялась встреча президента России 

и начальника генерального штаба вооруженных сил России Валерия 

Герасимова, а также главы Министерства обороны России. В ходе 

общения Верховный главнокомандующий отдал приказ перевести 

российские силы сдерживания в особый режим несения боевого 

дежурства. 
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Одной из составляющих стратегических сил сдерживания 

являются стратегические наступательные силы, включающие в себя 

«ядерную триаду». За этим термином скрываются оснащённые ядерным 

оружием: 

- стратегическая авиация, 

- межконтинентальные баллистические ракеты, 

- атомные подводные ракетоносцы. 

В боевой состав ракетных войск стратегического назначения 

России (РВСН) входит несколько сотен ракетных комплексов, способных 

нести порядка тысячи ядерных боевых зарядов, десятки атомных 

подводных лодок с баллистическими ракетами с сотнями ядерных 

зарядов и несколько десятков стратегических бомбардировщиков  

Ту-95МС, и Ту-160.  

Что входит в «классическую ядерную триаду» 

«Ядерной триадой» в классическом понимании слова называется 

ядерное оружие из сухопутного, морского и воздушного компонентов. В 

современном мире такой набор есть только у США и России. В России за 

«классическую ядерную триаду» отвечают межконтинентальные 

баллистические ракеты (МБР) стационарного и мобильного базиро-

вания, межконтинентальные баллистические ракеты морского базирова-

ния, а также крылатые ракеты воздушного базирования с ядерными 

боеголовками и ядерные бомбы. 

Что такое «ядерная триада» и при чем тут силы сдерживания 

(popmech.ru) 

Ödev 24. Türkçeye çeviriniz:  

Что такое ядерная триада, зачем она нужна и какие страны  

ей обладают 

Когда речь заходит о ядерном оружии, часто можно услышать 

такой термин, как «ядерная триада», но что он означает? Само слово 

«триада» подразумевает единство, образованное тремя раздельными 

частями. Относительно ЯО, под этим термином следует понимать три 

разных типа вооружений, которые способны доставлять ядерные 

боеголовки. К ядерной триаде относятся ракеты наземного и морского 

базирования, а также стратегическая авиация. Вместе они образуют 

стратегические ядерные вооруженные силы государства. Зачем их делят 

на три компонента? Несмотря на то, что у всех видов вооружения одна 

цель (поразить ядерным оружием противника), они выполняют 

несколько разные задачи. Кроме того, подобное деления обеспечивает 

безопасность государству, так как невозможно уничтожить одновре-

менно три вида вооружения одним ядерным ударом. 

 

https://www.popmech.ru/weapon/818923-chto-takoe-yadernaya-triada-i-pri-chem-tut-sily-sderzhivaniya/
https://www.popmech.ru/weapon/818923-chto-takoe-yadernaya-triada-i-pri-chem-tut-sily-sderzhivaniya/
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Виды и особенности оружия ядерной триады 

Парадокс ядерного оружия заключается в том, что оно не только 

несёт угрозу для всего человечества, но и обеспечивает безопасность. 

Каждая страна знает, что, если она первой нанесёт ядерный удар  

по противнику, то будет обязательно уничтожена ответным ударом. Это 

называется ядерным сдерживанием. 

Благодаря ядерному сдерживанию крупные ядерные державы, 

такие как Россия, Китай и США, даже самые острые вопросы стараются 

решать мирным путём и избегают прямых военных столкновений.  

Во многом ядерное сдерживание обеспечивает именно ядерная триада, 

так как она неуязвима для противника. В противном случае у противника 

может возникнуть соблазн нанести превентивный удар, чтобы поразить 

его ядерное оружие. 

Ядерное оружие наземного базирования 

До недавнего времени к ядерному оружию наземного базирования 

в США и России относились только межконтинентальные баллистичес-

кие ракеты. Однако в 2019 году США вышли из договора по ракетам 

средней и меньшей дальности. Поэтому данный тип ракет может 

появиться на вооружении у каждой из стран, если в ближайшее время  

не будет заключено новое соглашение. 

Пусковые установки МБР бывают двух типов: стационарные, 

которые находятся в шахтах, и мобильные. Достоинство шахтных 

установок заключается в том, что они хорошо защищены. Причем 

настолько, что даже выдерживают ядерный взрыв средней мощности  

в радиусе до нескольких сотен метров. 

Мобильные установки в свою очередь делятся на грунтовые 

(автомобили) и железнодорожные (поезда). Главное их достоинство 

заключается в том, что они постоянно курсируют по территории всей 

страны и быстро меняют местоположение. В результате противнику 

сложнее их обнаружить и уничтожить. Но, в отличие от шахтных 

установок, они более уязвимы. 

Ядерное оружие морского базирования 

Основным носителем МБР в море являются атомные подводные 

лодки. Они перемещаются под водой по всему мировому океану, и даже 

могут совершать пуски ракет, не поднимаясь на поверхность. Также они 

могут всплывать из-подо льдов Северного Ледовитого океана. То есть все 

манёвры они способны выполнять абсолютно скрытно. 

Кроме того, атомные подводные лодки примечательны тем, что 

способны нести на борту большое количество МБР. В результате даже 

одна подводная лодка представляет большую опасность для противника. 
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Надо сказать, что кроме подводных лодок ядерным оружием могут 

быть оснащены надводные корабли. Но они несут не МБР, а крылатые 

ракеты, которые отличаются меньшей дальностью полета. 

Ядерное оружие воздушного базирования 

Как не сложно догадаться, носителями ядерного оружия в воздухе 

являются стратегические бомбардировщики. Они содержат не только 

ядерные бомбы, но и крылатые ракеты с ядерными боеголовками. 

Главное преимущество стратегических бомбардировщиков 

заключается в том, что они способны совершать дальние перелёты  

и наносить удары, фактически, в любой точке мира. Благодаря способ-

ности длительное время находиться в воздухе, они могут патрулировать 

границу противника, что может быть использовано для политического 

давления. 

В случае начала войны стратегические бомбардировщики 

способны быстро нанести ядерный удар. Кроме того, они позволяют 

быстро маневрировать ядерными силами, если этого требует ситуация. 

Какие страны обладают ядерной триадой 

Ядерной триадой обладают немногие страны. Долгое время  

их имели вообще только две страны Россия (ранее СССР) и США. В 2016 

году в «клуб» вступили еще две страны — Китай и Индия.  

Что касается остальных стран — у них на вооружении лишь один 

или два компонента триады. К примеру, Франция, которая находится  

на третьем месте в мире по количеству ядерного оружия, имеет 

стратегические заряды, размещённые на атомных подводных лодках,  

а также ракеты средней дальности воздушного базирования. 

Что такое ядерная триада, зачем она нужна и какие страны  

ей обладают - Hi-News.ru 

Ödev 25. Aşağıdaki röportajı Türkçeye tercüme ediniz, bunu esas alarak 

“Nükleer caydırıcılık” konulu müzakere toplantısını yapınız, moderatörlük 

yapınız, iki karşıt taraf rolünü alınız: 

Об Основах госполитики в области ядерного сдерживания 

В России были обнародованы Основы государственной политики 

Российской Федерации по ядерному сдерживанию. Документ сейчас 

широко обсуждается на Западе. Что это, российская ядерная угроза или 

ответ на новую ядерную стратегию США? Для чего понадобился этот 

документ, если по вопросам российской ядерной политики все точки над 

«i» давно расставлены в Военной доктрине Российской Федерации? 

Ответить на эти вопросы «МК» попросил академика РАН, 

заместителя научного руководителя Научно-исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», в прошлом первого 

https://hi-news.ru/eto-interesno/chto-takoe-yadernaya-triada.html
https://hi-news.ru/eto-interesno/chto-takoe-yadernaya-triada.html
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заместителя министра обороны, секретаря Совета обороны, секретаря 

Совета безопасности России Андрея Кокошина. 

— Утвержденный Президентом России документ по ядерному 

сдерживанию я бы назвал важным развитием Военной доктрины 

Российской Федерации, принятой в декабре 2014 года. Он 

конкретизирует доктрину. В ней положения о роли ядерного 

сдерживания тоже присутствуют, но в Основах государственной 

политики Российской Федерации по ядерному сдерживанию они даны  

в значительно более развернутом виде. 

Впервые обнародованный документ ещё раз обоснованно 

подчёркивает центральное значение именно ядерного сдерживания как 

важнейшего элемента обеспечения военной безопасности нашей страны. 

Одновременно сохраняют свою значимость и положения  

о стратегическом неядерном сдерживании, которые также отмечены  

в нашей Военной доктрине 2014 года и о которых не раз говорил 

начальник Генерального штаба Вооруженных сил России. 

— В США есть похожие программные документы в этой 

области? 

— В ряде американских официальных документов нынешней 

администрации США, особенно в Обзоре ядерной политики, роль 

ядерного оружия представлена, мягко говоря, более акцентированно, чем 

у предыдущей администрации США. 

— Что вы имеете в виду? То, что США рассматривают ядерное 

оружие как средство достижения военно-политических целей, а мы 

— только как сдерживающий фактор? 

— В Основах государственной политики по ядерному 

сдерживанию говорится, что Российская Федерация «рассматривает 

ядерное оружие исключительно как средство сдерживания»  

и «предпринимает необходимые усилия по уменьшению ядерной 

угрозы». 

Это тесно связано с глубоким пониманием российским высшим 

руководством, военным командованием катастрофических последствий 

ядерной войны, о которых оно заявляло публично. 

Россия предложила США принять заявление о предотвращении 

ядерной войны, о том, что ядерная война не может быть никем выиграна. 

Аналогичные заявления делались в прошлом советскими  

и американскими лидерами. 

В принятых недавно Основах присутствует также тема важности 

норм и принципов международного права, тема договоров в области 

контроля над вооружениями. Там же говорится о поддержании сил  

и средств ядерного сдерживания «на уровне, минимально достаточном 

для выполнения поставленных задач». 
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— То есть мы заявляем, что ядерный фактор в нашей 

оборонительной политике присутствует лишь как сдерживающий. 

Но я так понимаю, что одним ядерным щитом обороноспособность и 

безопасность страны не обеспечить. Наверное, придётся 

основательно вкладываться в развитие сил общего назначения? 

— Да, вкладывать ресурсы и в обычные вооружения, в средства 

ведения противоборства в киберпространстве, в информационной сфере. 

Особенно вкладывать в высокотехнологичные средства, соответству-

ющие самому высокому научно-техническому уровню, в подготовку  

для них соответствующих кадров. 

Таким образом должны быть обеспечены оптимальная 

нейтрализация и парирование всех потенциальных угроз обороно-

способности, национальной безопасности России. При этом актуальной 

на все времена остаётся установка высшего государственного 

руководства России на то, чтобы не дать втянуть себя в гонку 

вооружений. 

— Как вы оцениваете соотношение военных и невоенных мер 

в осуществлении эффективной политики ядерного сдерживания? 
— Нельзя не обратить внимания, что в этом новом документе 

госполитика в области ядерного сдерживания представлена как 
совокупность не только военных, военно-технических мер, но и мер 
политических, дипломатических, информационных, причём объединён-
ных общим замыслом. 

Одним из наиболее важных элементов политики сдерживания 

является регулярная демонстрация неотвратимости возмездия в случае 

агрессии. Это в первую очередь относится к мерам военного порядка. 
Однако усилиями дипломатии, во многих случаях с участием 

военного ведомства, профессиональных военных, тоже должны 
достигаться важные результаты для обеспечения надёжного, 
убедительного сдерживания без каких-либо дестабилизирующих 
последствий.  

Дипломатия в том числе должна искать взаимоприемлемые выходы 
из конфликтных и кризисных ситуаций для того, чтобы дело не доходило 
до неприемлемо высоких уровней конфронтации, эскалации. 

Огромное значение имеет также информационная сфера, через 
которую транслируются действия, мероприятия, доктринальные 
установки, связанные с обеспечением политики стратегического 
ядерного и неядерного сдерживания. 

— США не ограничиваются только выходом из различных 

соглашений, включая ядерные договоренности. Пентагон, к приме-

ру, приступил к развертыванию ядерных боезарядов малой мощнос-

ти на баллистических ракетах подводных лодок «Трайдент II». 

Насколько такие действия являются дестабилизирующими? 
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— Сразу же могу сказать, что эти действия США вызвали весьма 

резкую критику у многих видных американских экспертов. В том числе 

бывших министров, отставных генералов, крупных ученых, ряда 

действующих сенаторов и конгрессменов. Была даже попытка  

со стороны палаты представителей Конгресса США обрезать 

ассигнования на развертывание «маломощных зарядов» для «Трайдент 

II». Но в конечном счете эта попытка была заблокирована в сенате. 

Дестабилизирующим является не только развёртывание таких 

боезарядов на «Трайдент II», но и обнародованные доктринальные 

установки США. Эти свои действия США, как обычно, обосновывают 

тем, что у России, дескать, имеется значительный арсенал нестратеги-

ческого ядерного оружия. И никакие разъяснения России по этим вопро-

сам, к сожалению, никак не принимаются во внимание. 

В Вашингтоне постоянно рассматриваются различные надуман-

ные, искусственные сценарии военных действий «НАТО−Россия», либо 

«США−Россия» с использованием ядерного оружия, где инициатива его 

применения без всяких сколько-нибудь серьёзных обоснований припи-

сывается нашей стране. 

— На Западе появление Основ госполитики Российской 

Федерации в области ядерного сдерживания восприняли не только  

с интересом, но и с некоторым опасением. Это может быть связано  

с тем, что в последние годы государство сделало многое для 

восстановления сил стратегического сдерживания, и наши 

«партнеры» это оценили? 

— В последние годы Россия действительно осуществила масштаб-

ную модернизацию своих сил и средств ядерного сдерживания. Это 

относится к наземной, морской и воздушной составляющей стратеги-

ческих ядерных сил.  

Значительны достижения отечественной оборонной науки  

и промышленности в развитии технологий и средств преодоления любой 

потенциальной системы ПРО.  

При этом существенно возрастают возможности российских 

стратегических ядерных сил в плане их боевой устойчивости, 

выживаемости относительно попыток гипотетического обезоруживаю-

щего удара со стороны потенциального агрессора. 

У России имеются все возможности и для нейтрализации потен-

циального космического эшелона противоракетной обороны США,  

о котором вновь заговорили при нынешней администрации. 

Одновременно в нашей стране активно развивается и арсенал 

средств стратегического неядерного сдерживания, который является 

важным дополнением к возможностям нашего ядерного сдерживания. 
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Это прежде всего высокоточное дальнобойное оружие в обычном, 

неядерном оснащении. 
И Основы госполитики по ядерному сдерживанию как раз дают 

понять, что Россия готова и способна обеспечивать интересы своей 
национальной безопасности даже в отсутствие соглашений по контролю 
над вооружениями, предпочитая в то же время иметь таковые  
на взаимовыгодной и равноправной основе. 

РСМД: Об Основах госполитики в области ядерного сдерживания 
(russiancouncil.ru) 

Ders 3(11) 

Küreselleşmenin boyutları ve etkileri 

9.1. Küreselleşmenin tanımı 
Küreselleşme, ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi, sosyal ilişkilerin 

yaygınlaşması ve gelişmesi, ideolojik ayrımlara dayalı kutuplaşmanın 
çökmesi, farklı toplumsal kültürlerin, inanç ve beklentilerin daha iyi tanınması, 
ülkeler arasındaki ilişkilerin yoğunlaşması gibi farklı görünen ancak 
birbirleriyle bağlantılı olgular içerdiği, bir anlamda maddi ve manevi 
değerlerin ve bu değerler çerçevesinde oluşmuş birikimlerin milli sınırları 
aşarak dünya çapına yayılması olarak tanımlanmaktadır. 

Küreselleşme yeni bir olgu değil bugün üçüncü evresi yaşanıyor. 
Küreselleşmenin bu evrelerini inceleyecek olursak birinci küreselleşme 1490 
yılında merkantilizmin etkisiyle yaşanmış ve sömürgecilikle sonuçlanmıştır. 
İkincisi 1890 yılında sanayileşme ve onun doğurduğu gereksinimler 
sonucunda yaşanmış ve sömürgecilik emperyalizme dönüşmüştür. 

Üçüncü küreselleşme ise 1970 yılında çok uluslu şirketlerin doğması, 
1980’lerde iletişim devriminin yaşanması ve son olarak 1990 yılında 
SSCB’nin yıkılması ve Batı’nın rakibinin kalmamasıyla yaşanmaya 
başlanmıştır. Yaşadığımız son küreselleşme bilgi işlem, iletişim ve üretim 
örgütlenmesindeki büyük değişim ile bağlantılıdır. 

Yaşanan siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmeler 
küreselleşmenin bileşenlerini oluşturmaktadır. Bu bağlamda SSCB’nin 
yıkılması ile ABD’nin ve Batı’nın ekonomik ve siyasal anlamda dünya 
üzerindeki egemenliği arttırması, çok uluslu şirketlerin dünya ekonomisindeki 
etkilerinin artması, finans piyasalarının uluslararası hale getirilmesi, iletişim 
ve ulaşım teknolojilerinin gelişip yaygınlaşması, yerel değerlerin sınırlarını 
aşması küreselleşmenin bileşenlerini tamamlar niteliktedir. 

Küreselleşme olgusunun etki alanlarını beş farklı boyutta incelemek 
mümkün: 

− Ekonomik Küreselleşme; 
− Siyasi Küreselleşme; 

− Sosyo-Kültürel Küreselleşme; 

− Coğrafi ve Ekolojik Küreselleşme; 

− Teknolojik Küreselleşme. 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/ob-osnovakh-gospolitiki-v-oblasti-yadernogo-sderzhivaniya/?sphrase_id=90301236
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/ob-osnovakh-gospolitiki-v-oblasti-yadernogo-sderzhivaniya/?sphrase_id=90301236
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89 Nolu video parçası 

9.2. Ekonomik Küreselleşme ve Sonuçları 
Son yüzyıl içinde dünya ticaretindeki gelişme ve büyümeler 

küreselleşmenin en çok göze çarpan yönüdür. Dünya ekonomisinde 1970’li 
yıllardan itibaren istikrarlı büyümeden uzaklaşma, büyüme hızında düşme, 
makineleşmeyle birlikte işsizlik, yoksulluk artmaya başlamıştır. Ekonomi ve 
ticarette milli devletlerin etkinlikleri ve denetimleri azalmış, uluslar arası 
şirketlerin dünya ekonomisindeki etkinlikleri artmıştır. 1970’li yıllardan önce 
uluslar arası ekonomik ve ticari faaliyetler çoğunlukla mal ve hizmetlerin 
uluslar arasında değişimi biçiminde yaşanırken, 1970’lı yıllar itibariyle 
sermayenin küresel sistem içerisindeki hareketinin önemi giderek artmaya 
başlamıştır. Bu sistem değişikliğindeki temel aktörler uluslar arası şirketler ve 
yabancı sermaye yatırımlarına dahil olan uluslar arası kuruluşlardır. Bir 
şirketin uluslar arası kuruluş sayılabilmesi için ürünlerini sınır aşırı ülkelere 
satması yeterli değildir, ekonomik faaliyetlerinin bir bölümünü yatırım 
yapmak suretiyle başka ülkelere taşımış olması gerekmektedir. 

Küreselleşme zengin ile yoksul arasındaki uçurumu daha da arttırmıştır. 
1960 yılında dünyanın en zengin yüzde 20’si ile en yoksul yüzde 20’si 
arasındaki gelir uçurumu 1/30 iken bu oran 1990 yılında 1/60’a, 2000 yılında 
ise 1/75’e yükselmiştir. Son 10 yılda sanayileşmiş ülkelerdeki yüksek ücretliler 
grubunun gelirlerinde daha da artış yaşanırken, daha fazla sayıda aile sosyal 
güvenceden mahrum kalmış, ücretleri gerilemiş ve daha da yoksullaşmışlardır. 

Dünya bir taraftan küreselleşirken bir taraftan da bölgeselleşmektedir. 
Ülkeler arası ekonomik, siyasal, kültürel, teknolojik bağların artması 
aralarındaki işbirliğini arttırmıştır. 

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Birleşmiş 
Milletler (UN), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD), 
Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Dünya Ekonomik Formu (WEF), Kuzey 
Atlantik Paktı (NATO), Dünya Bankası (WB), birer küresel oluşumların 
örneklerini teşkil etmektedir. Avrupa Birliği (EU), Kuzey Amerika Serbest 
Ticaret Anlaşması (NAFTA), Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (ASEAN), 
Afrika Birliği de bölgesel oluşumlardır. Bu oluşumlar dışında dünya 
ekonomisine esas yön veren ekonomisi güçlü devletlerin oluşturdukları özel 
ülke gruplarıdır. Bu gruplardan bazıları G-7, G-10, G-20’dir. Bunlardan en 
önemlisi G-7. ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, İtalya bu 
grubu oluşturmaktadır. 

G-7 ülkelerinin dünya ticaretindeki payları %52’dir, dünya GSMH’nın 
%65’ni üretmektedirler. Görüyoruz ki G-7 dünya ekonomisine yön verirken, 
daha da gelişmektedirler. Küreselleşme gelişmiş ülkelere daha da 
zenginleşmeyi vaat ederken, zengin ülkelerle yoksul ülkeler arasındaki 
uçurumu daha da açıyor. 

Küreselleşmenin Türkiye’ye de büyük etkileri olmuştur. 1980 yılından 

itibaren Türkiye’ye yapılan yabancı doğrudan yatırımlar sürekli artmıştır. 
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90 Nolu video parçası 

9.3. Siyasi Küreselleşme ve Sonuçları 

1990 yılında SSCB’nin yıkılmasıyla yeni dünya düzeni arayışında siyasi 

ve mekansal bir örgüt olan devlet sıkça tartışılır hale gelmiştir. 1970’li yıllarda 

ekonomik krizin yaşanmasıyla da bu tartışmalar yoğunlaşmıştır. Tartışmaların 

temelinde devletin gücü, konumu, işleyişi, biçimi yatmaktadır. 

Küreselleşme sürecinde devleti zayıflatan durumları maddeler halinde 

inceleyelim: 

− Dünya ekonomisi içerisinde sermayenin küreselleşmesiyle devlet 

egemenliğinin azalmaya başlamıştır. 

− Bağımsız ve egemen devlet ile hegemonik güçler ve iktidar blokları 

arasındaki gelişmeler egemen devleti giderek zayıflatmış ve sınırlamıştır. 

− 1945’ten itibaren etkileri ve sayıları giderek artan IMF, Dünya 

Bankası gibi uluslar arası kuruluşlar, bir yandan global bağların 

yoğunlaşmasına neden olurken bir yandan da ulus-devletlerin karar alma 

süreçlerini etkilemiştir. 

− Uluslar arası Hukukun ulus-devletlerin yanında bireyleri ve devlet dışı 

örgütleri özne olarak kabul etmesi, devlet egemenliğini sınırlayan başka bir 

etkendir. 

− Küresel dinamikler giderek iç-dış politika ayrımını ortadan 

kaldırmıştır. 

Devleti aşındıran diğer faktörler arasında yasadışı faaliyetlerin uluslar 

arası hale gelmesi, küresel sağlık problemleri, küresel ekonomi, içteki güçlerin 

gerileyişi, küresel kültür, çevresel bozulma, devletin iç işleyişine uluslar arası 

müdahaleler, bilim ve teknoloji yer almaktadır. Küreselleşme ulus-devleti 

yıpratarak uluslar arası arenadaki rolünü azaltarak, devlet dışı uluslar arası 

örgütleri etkin hale getirmiştir. 

Küreselleşmenin diğer bir siyasal sonucu ise küresel terördür. 

Peki terör nasıl küreselleşti: 

1) Dünya üzerinde süregelen yerel savaşlar: yerel olarak birbirleriyle 

savaşan güçler savaşlarını yaygınlaştırmak, ilke ve amaçlarını 

evrenselleştirmek için dünya üzerinde terör eylemlerine başvurmaktadırlar. 

Buna en iyi örnek Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan Keşmir Sorunu ve 

Ortadoğu’daki savaşlar ile bir türlü çözülemeyen sorunlar. 

2) Yeni dünya düzeni bağlamında yani küreselleşme döneminde 

yaşanan dünya üzerindeki egemenlik savaşı. 

3) Milliyetçi ve dinci ideolojilerin küreselleşmenin olumsuz etkilerine 

karşı bir tepki olarak yükselişle geçmesi ve silahlı eylemlere yönlemesi. 

4) İlk üç nedenden ortaya çıkan terörist davranış ve eylemlerin 

birbirlerini desteklemeleri, birbirlerini kışkırtmaları ve birbirlerinin 

varlıklarından, kendi var oluş gerekçelerini üretmeleri. 
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Küresel terör ülkeler arasında birbirlerine karşı kullanılan bir hal 
almıştır. Terör yüzyıllar boyunca farklı boyutlarda yaşanmıştır. Kimi zaman 
ideolojiler, kimi zaman din, kimi zaman milliyetçilik terörü körükleyen 
nedenler olmuştur. Günümüzde yaşanan terörü ise küreselleşme 
desteklemektedir. 

Terörün ulusal veya küresel boyutu tutarlı ideolojilerin olması, bu 
ideolojilerin karşısında somut düşmanların olmaması, ulusal veya uluslar arası 
güçlerden, komşu ülkelerden destek almaması ile son bulabilir. 

9.4. Sosyo-Kültürel Küreselleşme ve Sonuçları 
Küreselleşmenin bir diğer sonucu da kültürel küreselleşmedir. 

Küreselleşme sürecine, gerek ekonomik yapılanmaya, gerek evrensel 
değerlere, gerekse teknolojik değişimlere ayak uyduramayan toplumlar 
kültürlerini yitirmeye, tek bir kültüre mahkȗm olamaya zorlanmaktadırlar. 

Toplumların yerel kimlikleri üzerinde bir baskı oluşturulmaktadır. 
Özellikle içinde farklı kültürleri barındıran toplumlar açısından küreselleşme, 
bölünme veya yok olma tehdidi anlamına geliyor. 

Bunun en büyük örneğini Yugoslavya’da görmekteyiz, ulusal devleti 
aşan ve onu küçük parçalar halinde algılayan bir yapı. 

Kültürel küreselleşme dünyayı hızla aynı yiyecekleri yiyen, aynı 
markayı giyinen bir kültüre doğru sürüklemektedir. Kültürel küreselleşmenin 
hızlı bir şekilde yaşanmasındaki temel nedenlerden biri de kitle iletişim 
araçlarının her geçen gün çoğalıp gelişmesidir. 

Tek bir kültür oluşturmak, tek bir kültür çatısı altında toplanmak 
mümkün müdür? İnsanları tek bir kültür çatısı altında toplanmaya zorlayarak 
bu mümkün kılınmaya çalışılıyor, fakat bu süreçte kendine, ailesine, yaşadığı 
topluma yabancılaşmış nesiller yaratılıyor, bu da tek bir kültür çatısı altında 
toplanmanın ne kadar imkansız bir şey olduğunu ve aynı zamanda bu sürecin 
toplumlara çok büyük yıkımlar verdiğini gösteriyor. 

Kültür bir toplumu ayakta tutan en büyük değerlerden biridir ve kültürel 
kürselleşme modernleşme adı altında toplumlara bu değerlerini yitirmelerini 
vaat ediyor. 

Kültürel küreselleşmenin Türkiye’ye yansımalarına bakarsak AB ile 
müzakere sürecinde daha da etkinliğinin arttığını söyleyebiliriz. Sonuç 
itibariyle küreselleşme karşı konulması zor bir süreçtir. 

Kültürel küreselleşme karşısında dünyadaki değişimlere karşı 
toplumların kendi iç dinamikleriyle hareket etmesi, öz değerlerini muhafaza 
ederek yeniliklere cevap vermesi, bireysel özgürlükleri güvence altına alıp 
yayarak, toplumun etkileşimini güçlendirerek siyasal bütünlüğü ve kültürel 
farklılıkları korumak gerekmektedir. 

91 Nolu video parçası 

9.4. Coğrafi ve Ekolojik Küreselleşme ve Sonuçları 
Küreselleşmenin sonucunda teknolojide, iletişimde ve ulaşımda hızlı 

gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler insanlık için atılmış olumlu adımlar olsa da 



 
 

295 
 

beraberinde ekolojik dengeyi bozacak gelişmeleri de getirmiştir. 

Modern küresel ekonominin çevresel kaygılardan yola çıkarak aldığı 

önlemler sistem içinde üretilen politikaların ürünü olmuştur. 

Gelişmiş ülkeler az gelişmiş ülkelerin hammadde ve doğal 

kaynaklarından yararlanarak, atıklarını bu ülkelere atıyorlar. 

Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Danimarka’ya ait Greenland 

Adasına birkaç milyon ton radyoaktif atık gömüldüğü söyleniyor. Danimarka 

biyologları genetik başkalaşımın yaşandığını, hâlâ kanserli, zihin hastası ve 

genel bağışıklık sistemi bozuk olan çocukların doğduğunu söylemektedirler. 

Savaşlar da sadece ekolojik dengeyi bozmakla kalmıyor coğrafyanın 

tarihi, kültürel değerlerinin de yitirilmesine neden oluyor. Örneğin ABD’nin 

Irak’a müdahalesi, Irak’a demokrasi ve insan hakları götürmek adına, oradaki 

petrol rezervlerini denetim altında tutmak amacı taşımaktadır. Yapılan askeri 

operasyonlar ise ülkenin tarihi, kültürel, coğrafi, ekolojik yapısına büyük zarar 

veriyor. 

Ulaşım alanında da yaşanan gelişmeler ekolojik dengenin bozulmasına 

neden olmaktadır. Ulaşım ağının gelişmesiyle türlü bulaşıcı hastalıkların, 

virüslerin, bakterilerin sınır tanımayarak dünyanın dört bir yerine ulaşması, bir 

yandan toplum sağlığını etkilerken, bir yandan da yerli canlı türlerini tehdit 

etmektedir. 

Dünya nüfusundaki hızlı artış buna bağlı olarak tüketimin artması, 

talepte hızlı bir artış gerek coğrafi gerekse yeni doğal kaynakların aranmasını 

gündeme getirmiştir. 

Dünyada iklim büyük bir değişim yaşamaktadır. İklim değişikliğinin 

yarattığı olayları maddeler halinde inceleyelim: 

− Ortalama küresel sıcaklığın artmasıyla bitki örtüsü ve buzul alanları 

azalmış; 

− Ortalama küresel deniz yüzeyi yükselmiş ve okyanuslar ısınmıştır; 

− Bölgesel iklim değişiklikleri özellikle de sıcaklardaki artış birçok 

biyolojik ve fiziksel sistemi etkilemiştir. Bu etkiler; 

- Mevsimlerin uzaması, 

- Nehirlerdeki ve göllerdeki buz tabakalarının daha geç oluşması, daha 

erken erimesi, 

- Bazı bitki ve hayvan nüfuslarının azalması, 

- Buzulların küçülmesi. 

Küreselleşme bütün boyutlarıyla dünya ekolojik dengesinin 

bozulmasına neden olmaktadır. Modern küresel ekonominin getirdiği ekolojik 

kaygılarla alınan önlemler de kendi politikalarının bir ürünü olmaktan öteye 

geçememiştir. 
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92 Nolu video parçası 

9.5. Teknolojik Küreselleşme ve Sonuçları 

Teknolojik küreselleşme iletişim, ulaşım, güvenlik gibi alanlarda fiziki 

sınırı ortadan kaldırarak karşılıklı etkileşimi arttırmış ve zaman-mekan-güç 

etkileşimini değiştirmiştir. 

Şimdi teknolojik küreselleşmenin ekonomik, siyasi ve güvenlik 

boyutlarını inceleyelim. 

Ekonomik alanda teknolojik küreselleşme beraberinde makineleşmeyi 

getirmiş. Bu daha fazla, daha hızlı üretim, daha fazla kazanç, daha az maliyet 

anlamına gelirken, bir yandan da işsizlik anlamına geliyor. Gelişmiş ülkelerin 

ürünlerini dünyanın dört bir yanında üretip pazarlaması, teknolojilerini o 

ülkelere götürmesi teknolojik küreselleşmenin bir sonucudur. 

İletişim ağının internet ve uydu teknolojileriyle gelişmesi insanlar arası 

karşılıklı etkileşimi arttırmıştır. Karşılıklı etkileşim artması, fiziki sınırların 

ortadan kalkmasıyla yeni oluşumlar ortaya çıkmıştır. Bu da gerek uluslar arası 

örgütlerin gerekse sivil toplum örgütlerin sayılarını arttırmış ve uluslar arası 

arenada devletlerin yanında etkin rol oynamalarına neden olmuştur. 

Teknolojik küreselleşmenin en çok etki ettiği alanlardan bir tanesi de 

güvenliktir. Teknolojik küreselleşmenin güvenlik alanındaki etki parametreleri 

şunlardır: 

− Zaman, mekan, güç etkileşimini değiştirmesi; 

− Güvenlik ortamında dinamik ve akışkan bir şekilde belirsizliklerin 

artması; 

− Güvenlik alanındaki aktörlerin sayısının artması ve yapılarının 

değişmesi; 

− Askeri operasyonların siyasi, ekonomik, sosyal, bilgi ve altyapı 

sistemlerini kapsaması; 

− Yeni savaş teorileri, yeni muharebe ve operasyon konseptlerin 

doğması; 

− Yeni hareket nevileri, savaş dışı askeri operasyonların gelişmesi; 

− Bilgi güvenliği. 

Teknolojik küreselleşmenin güvenlik ile ilgili bu parametreleri direkt 

olarak milli menfaatlerin tespitini, milli hedeflerin saptanmasını, milli 

politikaların belirlenmesini ve milli stratejilerin oluşturmasını güçleştirir. 

TASAM Küreselleşmenin Boyutları Ve Etkileri 

94-95 Nolu video parçaları 

 

 

https://tasam.org/tr-TR/Icerik/211/kuresellesmenin_boyutlari_ve_etkileri
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Ödev 1. Yukarıda sunulmuş yazıyı okuyup sözleri ezberleyiniz: 

Sözler 

ideolojik ayrımlar идеологические различия 

iletişim devrimi революция в области 

коммуникации 

bileşen составная часть 

istikrarlı büyüme стабильный рост 

büyüme hızında düşme спад темпов роста 

makineleşme механизация, машинизация 

mal ve hizmetler товары и услуги 

sınır aşırı зарубежный 

yüksek ücretliler grubu группа высокооплачиваемых 

сотрудников 

bölgeselleşme регионализация 

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) валовой национальный доход 

yabancı doğrudan yatırımlar прямые иностранные инвестиции 

mekansal örgüt территориальное образование 

aşındırmak подтачивать 

çevresel bozulma деградация окружающей среды 

tutarlı ideoloji последовательная (выверенная) 

идеология 

ayak uydurmak адаптироваться 
topluma yabancılaşmış nesiller отчуждённые от общества 

поколения  
atık отходы 
genetik başkalaşım генетическая мутация 
kanser онкология  

zihin hastalıkları умственные заболевания 

genel bağışıklık sistemi общая иммунная система 

bulaşıcı hastalık инфекционное заболевание 
yerli canlı türleri местная флора и фауна 
akışkan текучий, жидкостный 

savaş dışı askeri operasyon военная операция вне рамок 
войны 

Ödev 2. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız: 
1. Küreselleşme nedir? 
2. Küreselleşmenin evrelerini açıklar mısınız? 
3. Yaşadığımız son küreselleşmenin özellikleri nedir? 
4. Küreselleşme olgusunun etki alanlarını anlatır mısınız? 
5. Ekonomik Küreselleşmenin belirleyici faktörleri nelerdir? Bunun 

temel aktörleri kimdir? 
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6. Bir şirketin uluslar arası kuruluş sayılabilmesi için ne gibi koşullara 

uymak gerek? 

7. Küreselleşmenin zengin ile yoksul ülkelerin durumunu nasıl etkiler? 

8. Küreselleşme ile bölgeselleşme süreçlerini anlatır mısınız? 

9. Dünya ekonomisine esas yön veren ekonomisi güçlü devletlerin 

oluşturdukları özel ülke grupları hakkında bilgi verir misiniz? 

10. G-7 grubu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir zamanlar onun ismi G-

8 idi. Nedeni ne? 

11. Küreselleşmenin Türkiye’ye bıraktığı etkileri örneklerle gösterir 

misiniz? 

12. Küreselleşme sürecinde devleti zayıflatan durumları anlatır mısınız? 

13. Devlet dışı uluslar arası örgütleri etkin hale getiren ne gibi faktörleri 

biliyorsunuz? 

14. Küresel terör nasıl küreselleşti? 

15. Terörü körükleyen nedenler nelerdir? 

16. Terörün ulusal veya küresel boyutu nasıl son bulabilir? 

17. Toplumlar kültürlerini niçin yitirebilir? 

18. Kültürel küreselleşme açısından Yugoslavya nasıl 

değerlendirilebilir? 

19. Kültürel küreselleşme dünyayı nelere doğru sürüklemektedir? 
20. Kültürel küreselleşmede kitle iletişim araçlarının rolünü açıklar 

mısınız? 
21. Tek bir kültür oluşturmak, tek bir kültür çatısı altında toplanmak 

mümkün müdür? 
22. Kültürel küreselleşme karşı konulması mümkün mü? 
23. Küreselleşmenin sonucunda teknolojide, iletişimde ve ulaşımda 

hızlı yaşanan gelişmelerin insanlık için sonuçlarını nasıl 
değerlendirebilirsiniz? 

24. Küreselleşme sürecinde gelişmiş ülkeler ile az gelişmiş ülkeler 
arasındaki ilişkileri anlatır mısınız? 

25. Savaşların ekolojik dengeye ve kültürel değerlere bıraktığı etki nedir? 
26. İklim değişikliğinin yarattığı olaylar nasıl incelenebilir? 
27. Ekonomik alanda teknolojik küreselleşmenin sonuçları nedir? 
28. İletişim ağının gelişmesi, insanlar arası karşılıklı etkileşimi nasıl 

etkiledi? 

29. Teknolojik küreselleşme güvenlik alanın nasıl etkiledi? 

Ödev 3. Gerekçeli olarak değerlendiriniz:  

1. İdeolojik ayrımlara dayalı kutuplaşma nedir? 

2. Maddi ve manevi değerlerin ve bu değerler çerçevesinde oluşmuş 

birikimlerin milli sınırları aşarak dünya çapına yayılması nedir?  

3. 1890 yılında yaşanan sanayileşmenin küreselleşme ile gerçekten bir 

bağlantısı var mı? 
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4. Mal ve hizmetlerin uluslar arasında değişimi nedir? 

5. Uluslar arası şirketler ve yabancı sermaye yatırımlarına dahil olan 

uluslar arası kuruluşlar nedir? 

6. Devlet niçin siyasi ve mekansal bir örgüt sayılmaktadır? 

7. Sermayenin küreselleşmesi nedir?  

8. Küresel kültür nedir? 

9. Ekolojik dengeyi bozacak gelişmeler nedir? 

10. Zaman, mekan, güç etkileşimi nedir?  

Ödev 4. Aşağıdaki savları gerekçeli olarak değerlendiriniz:  

1. Bir şirketin uluslar arası kuruluş sayılabilmesi için ürünlerini sınır 

aşırı ülkelere satması yeterli değildir, ekonomik faaliyetlerinin bir bölümünü 

yatırım yapmak suretiyle başka ülkelere taşımış olması gerekmektedir. 

2. Küreselleşme zengin ile yoksul arasındaki uçurumu daha da 

arttırmıştır. 

3. Dünya bir taraftan küreselleşirken bir taraftan da bölgeselleşmektedir. 

4. Küresel sistemin değişikliğindeki temel aktörler uluslar arası şirketler 

ve yabancı sermaye yatırımlarına dahil olan uluslar arası kuruluşlar. 

5. Dünya ekonomisi içerisinde sermayenin küreselleşmesiyle devlet 

egemenliğinin azalmaya başlamıştır. 

6. Küresel dinamikler giderek iç-dış politika ayrımını ortadan 

kaldırmıştır.  

7. Küreselleşme ulus-devleti yıpratarak uluslar arası arenadaki rolünü 

azaltarak, devlet dışı uluslar arası örgütleri etkin hale getirmiştir. 

8. Kimi zaman ideolojiler, kimi zaman din, kimi zaman milliyetçilik 

terörü körükleyen nedenler olmuştur. Günümüzde yaşanan terörü ise 

küreselleşme desteklemektedir. 

9. Özellikle içinde farklı kültürleri barındıran toplumlar açısından 

küreselleşme, bölünme veya yok olma tehdidi anlamına geliyor. 

10. Küreselleşme sürecinde kendine, ailesine, yaşadığı topluma 

yabancılaşmış nesiller yaratılıyor.  

11. Kültür bir toplumu ayakta tutan en büyük değerlerden biridir ve 

kültürel kürselleşme modernleşme adı altında toplumlara bu değerlerini 

yitirmelerini vaat ediyor. 

12. Gelişmiş ülkeler az gelişmiş ülkelerin hammadde ve doğal 

kaynaklarından yararlanarak, atıklarını bu ülkelere atıyorlar. 

13. Gelişmiş ülkelerin ürünlerini dünyanın dört bir yanında üretip 

pazarlaması, teknolojilerini o ülkelere götürmesi teknolojik küreselleşmenin 

bir sonucudur. 

14. Teknolojik küreselleşmenin güvenlik ile ilgili bu parametreleri 

direkt olarak milli menfaatlerin tespitini, milli hedeflerin saptanmasını, milli 

politikaların belirlenmesini ve milli stratejilerin oluşturmasını güçleştirir. 
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Ödev 5. Aşağıdaki savları ya doğrulayıp kanıtlayınız, ya da yalanlayıp 

doğru ve gerekçeli cevap veriniz: 

1. Karşı konulması zor bir süreç olan küreselleşme çok geniş bir alana 

etki etmektedir. Küreselleşme denilen olgu, gelişme, teknoloji ve bilgi toplumu 

ile simgelenirken içinde işsizlik, sefalet gibi olguları da barındırmaktadır. 

2. Küreselleşme ekonomik alanda gelişmeyi vaat ederken, bu gelişmiş 

ülkeler açısından bir fırsat olmuştur. Küreselleşmeyle beraber gelişmiş ülkeler 

dünya ekonomisini kötü yönde kullanarak, gelişme yolundaki ülkelerin 

ekonomilerinde istikrasızlıklara ve krizlere yol açmışlardır. Bunun en büyük 

örneğini Arjantin ve Türkiye’de yaşanan ekonomik krizlerdir. Ülkeler dış 

müdahaleler sonucu kendi ekonomiklerini düzenleyemeyecek hale geliyorlar. 

Küreselleşme gelişmekte olan ülkelere iktisadi yönden gelişmiş ülkelere daha 

da fazla bağlı kılmaktadır. Küreselleşmenin ortaya çıkardığı yeni iktisadi 

kurumlar ve mekanizmalar gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkeler üzerinde 

daha kolay ve daha yoğun bir denetim mekanizması kurmalarına olanak 

sağlamaktadır. 

3. Siyasal anlamda küreselleşme beraberinde bölgeselleşmeyi 

getirmiştir. Bölgeselleşme işbirlikçi ülkeler arasında sınırların kalkması, 

aralarındaki ticaret hacminin genişlemesi gibi olumlu sonuçlar getirirken, 

bölgeler arasındaki gerek ekonomik, gerek siyasi dengeyi oldukça 

bozmaktadır. Ülkeler arası işbirliğinin artması ile yeni yeni uluslar arası 

kuruluşların oluşmasıyla uluslar arası arenada devletlerin rolü azalmaya 

başlamıştır. Küresel terör de siyasal küreselleşmenin en önemli 

sonuçlarındandır. Bunun en büyük örneğini 11 Eylül’de ABD’ye yapılan 

saldırıda gördük. Küreselleşme özellikle sosyalizmin yıkılışından sonra 

mikromilliyetçi ideoloji ve hareketlerin doğup gelişmesine de hem zemin hem 

de katkı sağlamıştır. Küreselleşmenin olumsuz etkilerine karşı korunabilmek 

için ve aynı zamanda küreselleşmenin ortaya çıkardığı yeni fırsatlardan 

maksimum düzeyde fayda sağlayabilmek için mikromilliyetçi ideolojiler ve 

hareketler geliştirilmiştir. Ani küreselleşmenin çevreye yaydığı hem korku ve 

belirsizlik ortamı, hem de yeni umutlar ve fırsatlar yaratması bu 

mikromilliyetçi hareketlere zemin yaratıp katkı sağlamıştır. Bunun en güzel 

örneği belki de 1990 sonrası Yugoslavya olmuştur. 

4. Kültürel alanda dünya kültürünün oluşturulmaya çalışılması ülkelerin 

kendi kültürlerine yabancılaşmasına neden olmuştur. Kültürel alanda yapılan 

baskı aşırı milliyetçi ideolojiklerin oluşması gibi sonuçlar da doğurmuştur. 

Küreselleşme geliştikçe ulusal kültürleri aşan ulusal, etnik ve dinsel kültürleri 

aşan kendine has bir kültür yaratmaktadır. Devam etmekte olan bu oluşum 

değişik sosyologlar ve siyaset bilimciler tarafından birtakım kavramlar ile 

adlandırılmaktadır. Bu oluşan ulusal, etnik, dinsel kültürler üstü “yeni küresel 

kültür” hangi kavramla adlandırılırsa adlandırılsın fark etmez yerel kültürleri 

zayıflatmaktadır. 
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Ödev 6. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

Ekonomik küreselleşmeyi en basit anlamıyla “Birleşik Kaplar Ortamı” 

olarak tanımlayabiliriz. Teorik olarak, mutlak rekabet ve bilgiye ayrıcalıksız 

ulaşım ortamında, üst düzey refah toplumları ile alt düzey refah toplumları orta 

seviyede birleşeceklerdir.  

Küreselleşme bir yandan Batılı köylü ve işçi sınıfları için tehdit 

oluştururken, diğer yandan da hür dünyaya açılma aşamasındaki kapalı 

toplumların seçkinlerinin avantajlarını tehdit etmekte, bu sosyal sınıfların da 

tepkisini çekmektedir.  

İşte küreselleşmeye Batı dünyasından gelen tepkiler, Doğu dünyasından 

gelenlerden çok daha şiddetlidir.  

Gerçekte küresel tek köy haline gelen dünyamızın ortak sorunları artık 

hiçbir insan beyninin veya merkezi bir elit sınıfın baş edemeyeceği noktaya 

varmakta, işler kontrolden çıkmaktadır.  

Paul Kennedy'nin “askeri ve ekonomik overstretch - aşırı yayılma” 

terimlerini hatırlayarak bu durumu da bir sonraki aşama, “Intellectual 

Overstretch - insan Beyninin Kapasitesinin Aşılması” olarak adlandırabiliriz.  

Doğal sürecinde çığ gibi hızlanan ve dizginlenmesi imkansız olan 

küreselleşme korkutucu, korkutucu olduğu kadar da çaresizlik veren bir 

fenomen haline gelmektedir.  

Ekonomik Küreselleşme ve Türkiye / T.C. Dışişleri Bakanlığı 

(mfa.gov.tr) 

Ödev 7. Aşağıdaki yazıyı Türkçe özetleyerek yorumlayınız: 

Doğu’nun Uyanışı 

Kömür, çelik ve petrol dünya savaşlarına sebep olmuşlardı. Bu kez Çin 

ve Hindistan uyanmakta, dünya nüfusunun üçte biriyle dünyanın stratejik gaz 

ve petrolüne büyük bir iştahla talip olmakta.  

İstatistik verilerin ve genel kanının aksine, küreselleşmeden “Uyanan 

Doğu” kazanmakta, zenginlik ve medeniyet rehavetindeki Batılı 

kaybetmektedir. O nedenledir ki, 21. Yüzyıl Pasifik Yüzyılı olacak 

denilmektedir.  

Bilindiği gibi Avrupa Ortaçağlarda ahiret için yaşarken daha sonra 

Rönesans, Reform ve müteakip sanayi devrimi ile dünya malına uyanmış ve 

sonra da tüm dünyaya galebe çalmış, zirveye oturmuştu.  

Yaşlı Avrupa doygunluk ve zirveye oturmuşluğun rehavetiyle eski 

hırsını kaybederken, Doğu halkları “dolar” için ahlaki değerlerini feda dahil, 

her türlü özveriye hazır durumda gelmekte.  

Batı dünyasının dünya malına yeni uyanan enerjik kitlelerle başetmesi 

zor görünmekte, bu aç saldırı karşısında savunma konumuna girmekte, 

elindeki nimetleri kaybetmeme telaşına düşmektedir. 

https://www.mfa.gov.tr/ekonomik-kuresellesme-ve-turkiye-.tr.mfa
https://www.mfa.gov.tr/ekonomik-kuresellesme-ve-turkiye-.tr.mfa
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Hatırlanacağı gibi imparatorluklar geniş coğrafyalarda ticareti 

güvencede tutuyorlardı. Modern, daralmış ulus-devletlerin doğuşuyla dünyada 

mal ve insan akışı akamete uğramış, Avrupa Birliği biraz da bu ihtiyacın 

zorlamasıyla doğmuştu.  

Küreselleşmenin önce ulus devletler arasındaki ticari sınırları, sonra da 

diğer farklılıkları törpülemesi gündemdedir ve Türkiye'nin bu gerçekler bilinci 

içinde önalıcı tedbirler geliştirmesi gerekir.  

Ekonomik Küreselleşme ve Türkiye / T.C. Dışişleri Bakanlığı 

(mfa.gov.tr) 

Ödev 8. Rusça’ya çeviriniz: 

Küreselleşmeye Felsefi Bakış 

Şu husus özenle vurgulanmalıdır ki, devletler küresel rekabette ayakta 

kalabilmek için felsefeye ciddi bir ağırlık vermek zorundadırlar.  

Küresel Rekabette Doğu ve Batı’da Ulusal Devlet mekanizmasını en 

zorlayacak unsur, bir yandan yüzyıllar içinden edindiği hakları kaybeden 

“hakkına odaklı” Homo-Occidentalis’in isyanı, diğer yandan da vaktiyle 

“göreve şartlandırılmış” Homo-Orientalis’in “madde”ye uyanıp kitleler 

halinde devrimci patlamaları ihtimalidir.  

Özellikle Doğu’da dünya malına uyanış, dinin gevşemesi ve 

sekülerleşmeye paralel olarak halklar “hak” odaklı tepkiler verecek, Batı’da da 

yabancı düşmanlığı ve içe kapanmacı tepkiler doğabilecektir. 
Günümüz koşullarında uluslararası rekabet ortamında iç siyasette 

ümmet zihniyetindeki “ödev” anlayışlı Doğulu halkların yönetimi kolay, buna 
karşın “sosyal kontrat”tan doğan haklarını etkin takip eden Batılı halkların 
yönetimi güç olacaktır.  

Dış politik pazarlıklarda ise Batılı seküler halk kitleleri Hükümetlerine 
şiddetli baskı yapıp kazançlı çıkarken, ezik ulusların despotik hükümetleri 
arkalarında etkin demokratik baskı olmadığı için zararlı çıkacaklardır. 

 Avrupa Birliğinde görüldüğü üzere popülist siyasetçilerin uluslararası 
ekonomik rekabet pazarlıklarını referandumla halkoyuna sunma girişimleri, 
yani doğrudan demokrasi denemeleri küresel ekonomi için ciddi bir tehdit 
oluşturacaktır. 

Keza Avrupa sendikalarının ve sol partilerinin yabancı işçileri düşman 
görmeleri, “sosyal damping” bahanesiyle kapanmacı, korumacı politikalara 
yönelmeleri özellikle sosyalist partileri “nasyonal sosyalist” konuma 
kaydırabilir.  

Karl Marks “dünya işçileri birleşin” demişti. Kardeş dünya işçileri 
düşman kapitale karşı birleşeceklerdi. Bugün ise çaresiz hükümetler aç 
işsizlerine işyeri açsın diye küresel sermayeye yaldızlı davetiye gönderiyorlar, 
kapitali işçilerinin dostu görüyorlar. Ulusal işçi sendikaları bırakalım 
enternasyonal dayanışmayı, diğer ülke işçi ve sendikalarını “sosyal damping” 
yapıp ücret kırdıkları için düşman görmeye başladılar artık.  

https://www.mfa.gov.tr/ekonomik-kuresellesme-ve-turkiye-.tr.mfa
https://www.mfa.gov.tr/ekonomik-kuresellesme-ve-turkiye-.tr.mfa
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İşçi rekabeti yalnızca uluslar arası arenada değil, iç pazarda da şiddetini 

arttırmada. İşsiz ve aç gezen yurtiçi yığınlar, iş bulup da onu kaybetmemeye 

çalışan sendikalı işçilere düşük ücretle rakip olmakta, sendikalar da her işe, her 

ücrete razı rakip yurtiçi ve yurtdışı işsizler kapıda beklerken uluslararası 

kapitalle pazarlıkta güçlerini yitirmekteler.  

Bu arada “Homo Occidentalis” 21. Yüzyılda spiritüalizme kayarken 

“Homo Orientalis” hızla radikal materyalizme kaymakta, dünya maddi 

zevkleri için geleneksel kutsallarını fedaya hazır hale gelmektedir. Artık 

defansa geçen Batı’nın ve despotik ülke seçkinlerinin bu trend ile başetmesi 

çok zor görünmektedir.  
Bu noktada akla şu soru geliyor: Küresel rekabette bir ulusun 

verimliliğinde din ve felsefenin rolü nedir? 21. Yüzyıl küresel rekabet 
ortamında bu Weberyan soru da giderek daha çok akademik ilgi 
çekmektedir.     

Doğu toplumlarının uyanışını durdurmak artık imkansızlaşmakta. Cin 
bir kez şişeden fırladı, Batı bunu Samuel Huntington’ın uyarılarına rağmen 
istedi. Batı gerçekte ürettiği mallarını satmak için Doğu’yu tüketime, dünya 
malına uyandırmaya mecburdu, daima genişlemek zorunda olan kapitalizmin 
başka seçeneği de yoktu, zira kapitalist ekonomi genişleyemediği takdirde 
içine patlar, çökerdi. 

Genç, dinamik ve yükselme çağındaki Türkiye Cumhuriyetinin AB 
stratejisi Doğu’nun bu felsefi uyanışı kapsamında ele alınmalı, 21. Yüzyıl 
Doğu-Batı rekabeti ortamında 19. Yüzyıl parametrelerine haps 
olunmamalıdır.  

Ekonomik Küreselleşme ve Türkiye / T.C. Dışişleri Bakanlığı 
(mfa.gov.tr) 

96 Nolu video parçası 

Ödev 9. Aşağıdaki yazıyı yorumlayınız: 

Yaratıcılık 

Batı, vahşi küresel rekabete karşın iyimserliğini korumaya çalışmakta, 

kurtuluşu hizmet sektörüne kaymakta aramakta, yaratıcılığın yalnızca 

demokratik, özgür ülkelerde yeşerebileceği sanısıyla inovasyon ve patentte 

Doğu’nun kendisine asla rakip olamayacağını düşünmektedir. Bu “wishful 

thinking” üzerinde durmak gerekir. 

Oryantal felsefe soyutlaştırma, indeterminizm ve gri alanlar üzerine 

kurulu iken, modern Batı felsefesi somut, ampirik, kategorik, determinist bir 

beyin yapısına oturmada.  

Bu iki farklı formattaki beyne aynı bilgiler verildiğinde acaba hangisi 

daha yaratıcı olabilir?  

Enformasyonun ışık hızıyla yayıldığı, her bireyin bilgiye ulaşabildiği 

küresel ortamda küresel havuzdan elde edilen bilgiyi yaratıcılıkta ampirik Batı 

https://www.mfa.gov.tr/ekonomik-kuresellesme-ve-turkiye-.tr.mfa
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beyninin mi, yoksa soyutlayıcı Oryantal beynin mi daha iyi 

değerlendirebileceği konusu belki de 21. Yüzyılın en tayin edici sorusu 

olacaktır.  

Bu sorunun Türkiye için yanıtı da ilginç olacaktır. Türk dili neredeyse 

bilgisayar mantığında bir dil, ve kategorik, somut beyin yapısı üretmekte. 

Osmanlıca ve Osmanlı klasik musikisi ise daha soyut ve Doğu felsefesine 

uygun beyin yapısı üretmekte idi. 

 Doğu-Batı beyin formatının inovasyona etkisi sorusunun Türkiye'nin 

geleceği için önemi henüz meçhuldür, ama kısa süre sonra ciddiyetle 

tartışılacaktır.  

Konu açıldığında akla ilk gelen patent sorunudur tabiatiyle. Türkiye icat 

ve patent alanında gereksiz bir kayıptadır. Türkiye Batı’nın inovasyon 

alanındaki meydan okumasına yanıt vermek için Devletin tüm kaynaklarını 

seferber edebilir, her ilin merkezi meydanına düzayak girilecek inovasyon 

teşvik ve ücretsiz patent tescil merkezleri kurabilir, bu alandaki medya 

programlarına mali katkıda bulunabilir. 

Ekonomik Küreselleşme ve Türkiye / T.C. Dışişleri Bakanlığı 

(mfa.gov.tr) 

Ödev 10. Dinleyerek parça parça olarak Türkçe söyleyiniz, aşağıdaki 

savları ya doğrulayıp kanıtlayınız, ya da yalanlayıp doğru ve gerekçeli cevap 

veriniz 

Плюсы глобализации можно сформулировать в виде возможности 

мобилизации значительного объёма финансовых ресурсов, формируя 

благоприятные для инвесторов условия, что позволит использовать более 

широкий финансовый инструментарий на возросшем количестве рынков: 

*** 

- передовые технологии резко сократят транспортные, телеком-

муникационные и расчётные издержки, облегчая глобальную интег-

рацию национальных рынков; 

*** 

- глобализация снижает многочисленные ограничения, в том числе 

на перемещения труда и капитала через границы; 

*** 

- развивающиеся страны вовлекаются в мировой производствен-

ный процесс через деятельность транснациональных компаний; 

*** 

- возникнут новые рабочие места в производственной и непроиз-

водственной сферах, в области информационной технологии; 

*** 

- расширится доступ к информации, современным научно-

техническим разработкам; 

https://www.mfa.gov.tr/ekonomik-kuresellesme-ve-turkiye-.tr.mfa
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*** 

- повысится жизненный уровень, произойдет относительное 

улучшение социальных показателей в большинстве регионов мира; 

*** 

- членство в ВТО уменьшит барьеры для импорта; 

*** 

- произойдет резкое возрастание стоимости промышленных 

технологических исследований, так как глобализация затронет промыш-

ленность, особенно наукоемкие и высокотехнологические отрасли; поя-

вится возможность для национальных культур селективного выбороч-

ного восприятия и освоения нового опыта иных цивилизаций. 

*** 

К минусам глобализации можно отнести:  

- активизацию антиглобалистского движения, т.е. будет проис-

ходить активизация левых радикалов, что приведёт к дестабилизации 

международных организаций, к массовым беспорядкам, взлому систем 

безопасности военных ведомств, служб разведки и крупных банков и т.д.;  

*** 

- развитие процессов глобализации приведёт к тому, что МВФ, 

ВТО и Всемирный банк закрепят долговое бремя беднейших стран, 

произойдёт принуждение правительств к сокращению социальных 

расходов, давление экономик второго и третьего мира и односторонней 

ориентации на экспорт;  

*** 

- транснациональные корпорации будут эксплуатировать дешевый 

труд в развивающихся странах и использовать инвестиции для создания 

регионального контроля;  

*** 

- экологи считают, что современная мировая экономика не наце-

лена на компенсацию ущерба, наносимого окружающей среде;  

*** 

- национальные правительства потеряют власть под нажимом 

международной бюрократии, ТНК, собственников СМИ и магнатов 

глобального финансового капитала;  

*** 

- глобализация приведёт к отмиранию национальных государств,  

к созданию единого мирового правительства;  

*** 

- углубится разрыв между развитыми государствами и странами 

третьего мира;  

*** 
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- экономические ресурсы информационного общества (образова-

ние и благосостояние) не будут распространяться повсеместно,  

а сконцентрируются в руках немногих, увеличивая расхождение в уровне 

занятости и доходов;  

*** 

- выгоду получат отрасли, связанные с внешней торговлей  

и экспортом;  

*** 

- есть опасность для стран, у которых сырьевая экспортная 

ориентация, стать сырьевым придатком Запада либо вечным его 

должником. 

*** 

В целом видно, что плюсы и минусы затрагивают проблему 

экономической безопасности участников процесса глобализации.  

В условиях глобализации возрастает чувствительность экономики 

страны к внешним явлениям, зависимость от развития и конъюнктуры 

мировой экономики.  

*** 

В сложившейся ситуации необходимо максимально использовать 

новые возможности, которые глобализация нам предоставляет для 

устойчивого экономического роста, и минимизировать её негативные 

последствия.  

*** 

Нельзя отрицать существование проблемы сохранения сувере-

нитета и отстаивание национальных интересов. Но реальность такова, 

что вливание в общий экономический, политический, культурный, 

духовный мировой процесс эффективнее, чем самоизоляция и замыкание 

в собственных стенах.  

*** 

Необходимо объединиться, чтобы решать проблемы, которые 

касаются всех и каждого, вне зависимости от национальности, 

социального статуса, вероисповедования, гражданства и т.д.  

*** 

Глобальные проблемы, к которым относятся сохранение мира, 

загрязнение окружающей среды, перенаселение планеты, 

организованная преступность, терроризм, незаконный оборот 

наркотиков и т.д. должны решаться сообща, ради общего будущего. 

Глобализация: плюсы и минусы. Взгляд ученых на процессы 

глобализации (articlekz.com) 

https://www.articlekz.com/article/5174
https://www.articlekz.com/article/5174
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Ödev 11. Özetleyerek parça parça olarak Türkçe anlatınız, yukarıdaki 

yazıyı da hesaba alarak “Uluslararası ilişkilerde küreselleşme” konusunu 

değerlendiriniz: 

Глобализация международных отношений — это усиление 

взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер общественной 

жизни и деятельности в области международных отношений. В новом 

тысячелетии исследователи, политики, дипломаты переместили акцент  

с взаимозависимости участников международных отношений  

на тенденции глобализации политики и экономики. Они считают, что 

благоприятной тенденцией глобализации является установление тесных 

финансовых и информационных взаимодействий участников 

международных отношений, а неблагоприятные тенденции связаны,  

в первую очередь, с развитием теневой экономики и криминализацией 

общества во многих государствах. Последствия глобализации оче- 

видны — это ослабление роли государства в регулировании различных 

сторон политической, экономической и духовной жизни общества, а 

также уменьшение единства общества, рост насилия и конфликтных 

ситуаций. Для эффективного управления процессом глобализации 

необходима более высокая степень взаимодействия между наукой и 

политикой  

на национальном и международном уровнях. 

*** 

Мир третьего тысячелетия — это мир многополярный. Биполярность 

мира в прошлом. США как супердержава, конечно же, может влиять на 

ход мировых событий, но система международных отношений  

в обозримом будущем не станет в чистом виде «однополюсной», а будет 

развиваться под влиянием целого ряда разноплановых факторов  

и условий. У человечества есть возможность выбрать одно из этих 

направлений развития: 

*** 

1) Шестиполюсный мир: система международных отношений 

XXI в. будет включать в себя, по крайней мере, шесть важнейших 

участников — США, Европу, Китай, Японию, Россию и, вероятно, 

Индию (Г. Киссинджер); 

2) Мир семи противоборствующих культурно-религиозных 

цивилизаций — китайской, японской, индийской, исламской, 

православной, западной, латиноамериканской и, возможно, африканской 

(С. Хантингтон); 

3) Мир концентрических окружностей — международные 

отношения в дальнейшем будут строиться вокруг «стержневых 
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государств» во главе с США, представляющих собой «развитые 

демократические общества» (Институт национальных стратегических 

исследований США); 

4) США и страны «западной цивилизации» против «остального 

мира» (американские и западноевропейские ученые). Такая альтернатива 

развития лежит в основе деления мирового сообщества ближайшего 

будущего по оси «мы» (западная цивилизация) — «они» («остальное» 

человечество). 

*** 
Можно сказать, что человечество находится на пороге новой 

цивилизации — глобализированного многополярного мира. В связи  
с этим можно сказать, что, хотя современное мировое сообщество 
считается де-факто однополюсным, все же, на наш взгляд, можно 
говорить о тенденции возврата к многополюсному миру и назвать 
предполагаемые три полюса — США, Европа и Китай. Хотя можно 
предположить, что с Китаем будет соперничать Россия. Но в любом 
случае, появление полюсов не грозит глобализации, так как «мир миров» 
не означает противостояние. 

Глобализация — это схема единого мира без возвышения какой-
либо из стран. В процессе глобализации каждый из субъектов будет 
зависеть друг от друга, вне зависимости от экономического, 
политического, культурного и любого другого уровня. Два 
взаимоисключающих, на первый взгляд, процесса — глобализация  
и многополярность, на самом деле, взаимодополняют друг друга. 
Многополярный мир в результате глобализации будет вынужден искать 
точки соприкосновения в целях самосохранения, а глобализация, в свою 
очередь, явится гарантом мирного развития мирового многополярного 
сообщества, так как взаимозависимость будет уже свершившимся 
фактом. Суть многополярности не в количестве полюсов, а в отсутствии 
гегемонизма. Глобализация была бы невозможна при однополярном  
и биполярном мире, потому что однополярность предусматривает диктат 
и ущемление прав других, а биполярность предполагает противостояние 
и отсутствие самостоятельности у участников лагерей.  

Глобализация: плюсы и минусы. Взгляд ученых на процессы 

глобализации (articlekz.com) 

Ödev 12. Aşağıdaki yazıyı esas alarak ve ek kaynakları kullanarak 

“Ekonomik küreselleşme ve Türkiye” konulu etüdü yapınız: 

Rekabet 

Bugün küresel ekonomide kârlı yatırım alanı arayan kaygan, fazlaca 

kapital bulunmakta, ama bu kadar büyük kapitali değerlendirecek yetenekte 

girişimci az bulunmaktadır. O nedenle transnasyonal şirketlerin yöneticileri 

https://www.articlekz.com/article/5174
https://www.articlekz.com/article/5174
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milyar dolarlara varan maaşlar almaktadırlar. Küresel rekabette herkes aynı 

malı üretebilmekte, sonra hepsi benzer malı birbirine satma çabasına 

girmektedir. 

Bu ortamda örneğin tekstil Batı dünyasından Doğu’ya kaymakta, beyaz 

eşya, elektronik ve otomotiv yatırımı Türkiye’ye akmaktadır, ama Doğu’ya 

kayma ihtimali mevcuttur. Bu “Batı’dan Doğu’ya” trendi içinde hangi 

sektörleri enaz 20 yıl Türkiye’de tutabileceğimizin, sonrasında hangi alanlara 

kayabileceğimizin de stratejik, dinamik bir değerlendirmesinin yapılması gerekir.  

21. Yüzyılda küçük bir Türk döner girişimcisini Asya’nın 

derinliklerinde Kırgızistan’da tezgah açmış görüyoruz. Kaybedecek fazla 

birşeyi olmayan bu küçük girişimci, yerel otoritelerden baskı gördüğünde 

tezgahını omzuna vuruyor, bu kez kendisini Afrika’nın derinliklerinde 

görebiliyoruz. Gerçek küreselleşme işte budur.  

Bu girişimci dünyanın her noktasına gidebilir, ama bir duvar hariç. 

“Castle Europe — Avrupa Surları”, iş devletlerin yabancı girişimciye vize 

duvarında kalsa bir derece. Ondan da vahimi, cömert sosyal yardımların 

rehavetindeki Avrupalı bireyin Türk dönerci gibi Kırgızistan veya Afrika'ya 

gitmeyi aklına bile getirmemesi...  

Bir diğer yandan da dünyaya yeni açılan ekonomilerin dünyanın her 

ülkesinden önyargısız mal almalarına karşın, özellikle Fransa gibi bazı Avrupa 

ülkelerinde halkın yerli otomobil ve malları aldıkları, yani grassroots 

ekonomik milliyetçilik yaptıkları görülmektedir. 

 Küresel rekabetin artması oranında şimdilik fazla hissettirmeden 

yapılan bu ekonomik milliyetçilik radikal hal alıp tüm uluslara yangın gibi 

yayılabilir, geleneksel olarak devletlerin kullandıkları iktisadi ambargoları 

hasım halklar birbirlerine karşı uygulamaya başlayabilirler. Şu anda Batı 

halklarının iktisaden daha milliyetçi, bilinçli, Doğu halklarının ise umursamaz 

oldukları görülmektedir.  

Aslında küresel ekonomi ulusal sınırları yok etmekle kalmamakta, 

ulusal ekonomi içinde de fay hatları yaratmaktadır. 21.Yüzyıl küresel 

ekonomisinde farklılıklar artık ülkeler arasında değil, havzalar arasında 

olacaktır. Bir süre sonra ABD ve AB’de ulusal gelirin 5000 Dolar olduğu 

havzalar görülebileceği gibi, Asya’da da ulusal geliri 30.000 Doları aşan 

havzalar görülebilecektir. 

Girişimcilik Ruhu  

Tarihi önyargılarla ve isabetli olarak “asker” olarak tanımlanan Türk 

milletinin “girişim” kabiliyeti de 21. Yüzyılda fazlasıyla öne çıkmıştır. Alman, 

Türk, Japon, Koreli gibi “asker” denilen ulusların işçilerinin modern 

yöneticilik ilmiyle çalıştırıldıklarında başarılarının ispatlanmış olmasının 

yanısıra bu uluslar artık ticarette de ciddi ilerleme kaydetmişlerdir. Türklerde 

de açığa çıkan bu kabiliyetin kösteklenmemesi, geliştirilmesi en önemli siyasi 

amaçlarımızdan biri olmalıdır. 
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 Bilindiği gibi Osmanlı devlet zihniyeti, belki de kendince haklı bir 

düşünce ile kapital birikimin Devlete rakip olabileceği değerlendirmesiyle 

özellikle Anadolu Türklerinin sermaye birikimine sıcak bakmıyordu. 

 21. Yüzyılda Anadolu sermayesinin fışkırması Cumhuriyet tarihimizin 

en önemli başarılarından biridir, Atatürk’ün en büyük hayalinin 

gerçekleşmesidir. 

Batı dünyasında rehavete giren, eski Sovyet blokunda emekleme 

çağında olan ve bizde artık epey yol almış bu “girişimci ruh” teşvik edilmelidir. 

 Ancak Türkiye her ne kadar teknoloji kullanarak ciddi üretim yapmakta 

ise de, küresel ticarette yeterince tecrübe sahibi olmadığı için hala ciddi ve 

gereksiz zararlara uğramaktadır. Türkler birbirleriyle rekabeti yabancılarla 

rekabet etmekten daha iyi becermekte, ve bu da küresel arenadaki güçlerini 

zayıflatmaktadır.  

Türk ekonomisinin bir başka handikapı da Türk halkının hala yeterince 

dünya görmemiş olmasıdır. Halkın dünyaya açılımı bir lüks değil, aksine, bir 

ufuk, vizyon eğitimi olarak görülmeli, bunu engelleyici pasaport bürokrasisi 

ve harçları asgariye indirilmelidir. 

İpek Yolu  

Okyanusların aşılması ile tarihi ipek Yolu çökmüştü. Bu yol, aradan 

yarım milenyum geçmesine rağmen hala kapalıdır. 

 İstanbul’dan Avrupa ve ABD yoluyla Pekin’e bağlı olan dünya 

ekonomisinin Pekin-İstanbul ayağı kopuktur.  

Çin ile Türkiye arasındaki toplumlar küresel ekonomiye henüz entegre 

değildir. Bu halkada en önemli unsur Türk - İran ekonomik uzlaşmasıdır. 

Özellikle İran ekonomisinin geri kalmasındaki en etkin amil olan bu halka 

tamir edilmedikçe İpek Yolu’nun canlanmasını beklemek hayal olur. 

İpek Yolu’nun canlanması için Türkiye’nin İran ve Rusya ile çok ciddi 

stratejik işbirliğine girmesi şarttır. 

Kapitalist dünya sistemi açısından son derece önemli olan bu kopuk 

halkanın birleşmesinde Batılı ülkelerin hayati çıkarı vardır, bu konuda ikna 

edilmeleri gerekir.  

Roma-Pers Ekonomik Havzası 

Anadolu ekonomisinin tarihî, tabii havzası Roma/Osmanlı ve Pers/ 

Selçuklu arazileridir.  

Türk ekonomisi, bu havza henüz tam olarak demokrasi ve kalkınmaya 

geçmemesine rağmen 400 Milyar Dolar hacmini yakalamıştır.  

Söz konusu coğrafya kalkınmaya başladığı anda Anadolu ekonomisi 

gerçek patlamasını yapacak, uyuyan dev potansiyeli ortaya çıkacak ve 

şüphesiz dünyanın ilk 5 ekonomisi arasına girecektir! 

Ekonomik Küreselleşme ve Türkiye / T.C. Dışişleri Bakanlığı 

(mfa.gov.tr) 

https://www.mfa.gov.tr/ekonomik-kuresellesme-ve-turkiye-.tr.mfa
https://www.mfa.gov.tr/ekonomik-kuresellesme-ve-turkiye-.tr.mfa


 
 

311 
 

Ödev 13. Türkçeye çeviriniz: 

Россия в условиях глобализации 

Постепенное международное разделение труда и его углубление, 

открытие границ различных государств для товаро- и капиталооборота, 

НТР, появление новых средств связи и передвижения — всё это стало 

причинами для возникновения такого феномена, как глобализация. Она 

предполагает преобразование мира в единую систему и затрагивает  

не только экономический уровень (создание единого пространства для 

свободного перемещения человеческих, финансовых, производственных 

ресурсов, товаров и услуг), но и социальный, культурный, политический 

и многие другие. В частности, глобализация привела к возникновению 

различных международных организаций (например, ВТО) и росту  

их влияния на развитие отдельных государств. 

Россия как субъект мировой экономики ежедневно сталкивается  

с негативными и позитивными проявлениями глобализации, особенно 

ощутимыми после вступления в ВТО. 

Глобализация российской экономики 

Как и любой экономический процесс, глобализация имеет  

и положительные, и отрицательные последствия, однако блага глобали-

зации распределяются неравномерно: существенную часть преимуществ 

получают промышленно развитые страны, тогда как развивающиеся 

государства вынуждены решать многочисленные проблемы глобали-

зации.  

Плюсы глобализации для России 

Несмотря на неудачный старт, Россия вследствие глобализации 

приобрела и некоторые преимущества, среди которых: 

- высокий темп экономического роста, положительно сказываю-

щийся на общем благосостоянии; 

- рост доходов населения, повышение качества жизни, и, как 

следствие, увеличение средней продолжительности жизни, преодоление 

демографического спада; 

- появление на внутренних рынках широкого ассортимента 

продукции. 

Но глобализация в России имеет не меньшее количество 

отрицательных проявлений, большая часть которых обусловлена низкой 

конкурентоспособностью отечественных производителей (в сравнении  

с международными), миграцией дешевой низкоквалифицированной 

рабочей силы и «утечкой мозгов». 

 

 

 



 
 

312 
 

Глобализация экономики России — негативные последствия 

Отток капитала. С оффшорной политикой (как последствием 

глобализации) сталкиваются даже промышленно развитые страны, такие 

как США. Но на их стороне опыт многолетнего поддержания 

национальной конкурентоспособности за счет уменьшения налогового 

бремени и всяческих уступок корпорациям, что позволяет хотя бы 

частично уменьшить отток капитала. Для России такой подход  

к решению вопроса пока еще в новинку. 

Нелегальная миграция. Россия в процессе глобализации открыла 

границы для мигрантов, чем те воспользовались с неожиданной прытью: 

по официальным данным в 2010 году Россия заняла второе место в мире 

по количеству мигрантов (после США). Рост количества мигрантов 

приводит к росту безработицы среди коренного населения, а это, в свою 

очередь, обостряет социальные конфликты, усиливает недовольство 

реализуемой на государственном уровне политикой, способствует росту 

преступности, уменьшению благосостояния народа и так далее. 
Нельзя не рассматривать такое влияние глобализации на Россию, 

как риски для отечественных производителей, создаваемые за счёт 
появления на рынках доступной и качественной импортной продукции, 
которая зачастую выигрывает и по цене, и по качеству. Низкая 
конкурентоспособность российских товаров, конечно, преодолима,  
и глобализация создаёт все необходимые условия для роста качества 
товаров и услуг, но полностью реализовать такую возможность  
и преодолеть риски для малого и среднего предпринимательства 
возможно только при грамотной политике государства. 

Понимая, что максимальные преимущества от глобализации 
получают страны, ориентированные на наукоёмкое производство, Россия 
вкладывает средства в развитие этой отрасли и привлекает иностранных 
специалистов, что также стало возможно благодаря интеграции. 
Возможно, новое направление развития позволит перейти от сырьевой 
экономики к индустриальной и в полной мере ощутить все преимущества 
создания единого экономического и информационного мирового 
пространства. 

Глобализация российской экономики: плюсы и минусы процесса 

(eac-ras.ru) 

Ödev 14. “Küresel Rekabet” sunumunu yapınız: 

Tarihte geriye baktığımızda, kapalı ekonomilerde yerel girişimcilerin 

feodal derebeylerinin ve merkezi despotların sultası altında olduklarını, fazlaca 

hareket imkânlarının bulunmadığını, günümüzde ise sermaye ve sanayiin 

dünyaya yayıldığını, küreselleştiğini, girişimcinin tarihin hiçbir döneminde 

olmadığı kadar devletten özgürleştiğini ve geniş alanlarda iş yapabildiğini 

görüyoruz. 

https://eac-ras.ru/Lib/Research/Globalizacia-Rossii.php
https://eac-ras.ru/Lib/Research/Globalizacia-Rossii.php
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Yine, 20. Yüzyıl başında “Know How” yalnızca Batılı işçide olduğu için 

“Know How” tekeline sahip Batı sendikalarının, henüz dünyaya yeterince 

açılamamış yerli sanayicilere istedikleri ücretleri empoze edebildiklerini, ama 

küreselleşmeyle ilkokul mezunu vasıfsız bir Amerikalı işçiye saat başına  

10 dolar veren transnasyonal şirket, aynı işi 1 dolara yapan lise mezunu Çinliye 

“outsource” yapmaya başladığında bu sendikaların güçlerinin eridiğini 

görüyoruz.  

Türk sendikaları ve işverenleri de dünya emekçileri arasındaki kıyasıya 

rekabet ortamında Türkiye’yi rekabette tutabilecek oynak ücret seviyesini el 

ele vererek, hassasiyetle ve gerçekçi olarak belirlemek ve bunu dinamik olarak 

gözden geçirmek, güncelleştirmek zorundadırlar.  

Bunun da ötesinde, küresel rekabette Türk ve Avrupa işçisinin rakibi her 

ne kadar Çinli veya Polonyalı muslukçu olarak görülmekte ise de, robotlar 

tahmin edilenden çok daha kısa sürede, üniversite mezunu profesyonelleri de 

kapsamak üzere, on milyonlarca işçinin işini üstlenecektir. Türkiye, küresel 

ekonomi savaşları için eğitim stratejisinde robotların rekabetini Çinli işçinin 

rekabetinden çok daha büyük bir ciddiyet ve öncelikle dikkate almak 

zorundadır, robotların beceremeyecekleri iş alanlarını gecikmeksizin ve 

incelikle belirlemek zorundadır.  

21. Yüzyılda Batı için en ciddi tehditlerden biri, Aldous Huxley 

öngörüsündeki gibi dünyanın elit üniversitelerinde yetişmiş beyinlerin 

teknoloji ve robot kullanarak kol, ve hatta profesyonel işgücüne ihtiyaç 

duymadan üretim yapması, işini robotlara kaptıracak “Batı Demokrasisinin 

Direği” orta sınıfların alım gücünün yok olması, çıkar dengelerine dayanan bu 

ülkelerde umulmadık bir anda 19. Yüzyılı andıran sosyal patlamalar ile 

terörizmin başlamasıdır.  

21. Yüzyılda küresel sermaye çok kayganlaştı. Aynı telefon tellerindeki 

kuşlar gibi hassas ve ürkek. Çok zor toplanıyor, ve en küçük huzursuzlukta 

tümü bir anda telden kaçıyor. Peki bu kuşlar ne istiyorlar?  

Öncelikle siyasi istikrar ve güvence istiyorlar; ki önlerini görebilsinler, 

stratejik planlama yapabilsinler. Risk yüksek ise yüksek kâr ve faiz için, anlık 

kazanç, büyük para çarpmak, sonra da ülkeyi en kısa zamanda terk etmek için 

geliyorlar. Bu olgu, dünyanın fakir ekonomilerinin en büyük sorunu, 

kanamasıdır. 

Bu nedenle eğer ülkeler ekonomilerini dünyaya entegre etmek 

istiyorlarsa tam liberalizm uygulamalı, dürüst sermayeye mutlak güvence 

vermeli ki, o da stratejik yatırım yapabilsin, makul kâr ve faiz hadleri içinde 

çalışsın, ve herşeyin üzerinde, kârını başka ülkeye kaçırmak yerine aynı ülkeye 

tekrar yatırsın, o ülkede işini büyütsün.  

Kapalı kasaba ekonomisinde esnaf yerel güç sahiplerinin ağır 

kontrolünü üzerinde hisseder. Ve sermaye belirli bir hacme ulaşınca 

metropollere kaçar, bu da kırsal ekonominin kan kaybına yolaçar. 
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 Metropollerde palazlanan sermaye ise küresel sermayeye dönüşür, 

uygun ulusal koşullan bulamazsa ülkeyi terkeder. Evvelce devletle işbirliği 

içinde olan, özellikle emperyalizm çağında arkasında devlet desteği ile 

sömürgeler kuran büyük sermaye, 21. Yüzyılda devletle işbirliğini 

gevşetmekte, bu da özellikle Batılı transnasyonal şirketlerin devletlerine ve 

halklarına ihanet ettikleri yakınmalarını doğurmaktadır. 

Küresel sermaye-devlet işbirliğinde bir ilginç husus, 21. Yüzyılda öne 

çıkan teknolojik/ekonomik casusluktan elde edilen bilginin devlet veya özel 

hangi şirketlere ne oranda paylaştırılacağı sorunudur, bunun haksız rekabete 

ilişkin hukuki boyutu da hassas konudur, Batı dünyası için de baş ağrıtıcı bir 

konudur.  

Merkezi, AR-GE bölümü, üretim tesisleri, hissedarları tamamen farklı 

ülkelerde bulunan şirketlerin "transnasyonal" olarak nitelenmesi karşısında 

ulusal iktisat stratejisi geliştirilmesi gerçekten zor bir konudur. 

Bildiğimiz gibi metropollerde yaşam çok pahalı. Şehirdeki yüksek vergi 

ve ücretler nedeniyle iş adamları kentten kırsala ve banliyölere kaçıyorlar. Bu 

trendi gören birçok ABD ve Avrupa kasaba belediyesi büyük şirketlere, hatta 

askeri tesislere inanılmaz avantajlar sunarak onlar kendi hudutlarında tutma 

veya komşu kasabalardan ayartma yarışına giriyorlar. 

İsviçre kantonları bile bu yarışa girmiş olup, özel vergi indirimleri ile 

Fransa gibi yüksek vergi alan devletleri kızdırmaya başlıyorlar. Bu yarışta Çek 

Hükümeti de şirketlerden %15 düz gelir vergisi kararı almış bulunmakta.  

Ancak... Kasabaya büyük sermaye bir kez girdikte modern feodal sistem 

hükmünü icraya başlıyor.  

Özellikle ağır sanayinin veya büyük korporasyon merkezlerinin girdiği 

kasabalarda geleneksel işler ölüyor ve o kasabalar tek bir endüstriye mahkum 

oluyorlar. Monopolist bir işletmenin böyle bir kasabayı terketmesini 

gözümüzde bir canlandıralım...  

Diğer iş alanlarının öldüğü kasabadaki monopolist işletme o kasabadaki 

siyasetçilere ve sendikalara her koşulunu dikte edebilir, siyasetçiler ve 

sendikacılar bu tekel karşısında kendilerini çok güçsüz hissedebilirler. Bu 

nokta, tarihi feodalizmin yeni versiyonudur, buna Neo-Feodalizm diyebiliriz. 

Bu durumda yerel siyasetçi ve sendikacılar bir yandan neo-feodaller 

kasabalarını terketmesin, rakip komşu kasabaya kaçmasın diye onları hoş 

tutmaya çalışırken, bir diğer yandan da egemenlik ve 

gururlarını korumaya çabalayacaklar, hassas bir ipte cambazlık yapacaklardır. 

Bu oyuna da “Lokalizm-Yerleşme” oyunu diyebiliriz.  

Bu küresel oyunda sosyalist Avrupa’ya gelince...  

Türk Komünist Sultan Galiyev’i hatırlayarak Avrupa sosyal güvenlik 

sistemini mümkün kılan iki faktöre değinmekte yarar var. 

 Avrupa devletleri Emperyalizm çağında sosyal patlamaları önlemek 

için artık geliri proleterlere yansıtabilmekte idi. 21. Yüzyıl küresel rekabet 
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ortamında kitlelere yansıtılacak artık sömürü geliri olmayınca Avrupa sosyal 

güvenlik sistemleri altüst olmaktadır. 

İkinci olarak da, Batılı işçi 20. Yüzyıl “know how” tekelini 

kaybetmekte, sendikalar transnasyonal sermaye karşısında güçlerini 

yitirmektedirler.  

Batılı genç nesiller bu iki gerçeği görmek istememekte, hükümetler ise 

olmayan sosyal fonları nereden bulacaklarını kara kara düşünmektedirler. 

Ekonomik Küreselleşme ve Türkiye / T.C. Dışişleri Bakanlığı 

(mfa.gov.tr) 

97-98 Nolu video parçaları 

Ödev 15. Aşağıdaki yazıyı esas alıp ek kaynaklara dayalı olarak 

“Küreselleşme ve Dış Politika” konulu müzakere toplantısını yapınız, 

moderatörlük yapınız, iki karşıt taraf rolünü alınız: 

Dış Politikada, görünürde ekonomi yönü ağır basan Avrupa Birliği ile 

ilişkilerimiz başta gelmektedir. Anadolu’nun yukarıda maruz tarihi/tabii 

ekonomik havzası geliştiği ve Türk ekonomisi mevcut enerjisi ile dünyaya 

açıldığı, pazarını çeşitlendirdiği oranda AB’nin Türk dış ticaretindeki ağırlığı 

göreceli olarak azalacaktır. Mal dolaşımının serbest, iş adamlarımızın ve 

işçilerimizin sınırlar içinde hapis (ağır vize duvarı) tutulduğu bir ticari 

ortaklığının geleceği olamaz. AB’nin Türkiye için müstakbel yararı büyük 

ölçüde siyasidir.  

Gerek Batı dünyası ve gerek Türkiye için ortak stratejik amaç, yeniden 

“power” olma yolundaki Osmanlı’nın Almanya ve Japonya gibi birlik içinde 

tutulup ayrı bir kutup başı olmasının önlenmesidir. 

Yeni bir düşmanlık, kutuplaşma ve karşıt kimlik ortamından ziyade barış 

içinde aynı aile içinde yeralmak Türkiye için tercih edilen bir siyaset olacaktır. 

Akil birçok Batılı ve israilli düşünür de aynı fikirdedir. Hatırlanırsa, Avrupa 

karanlık çağı iki Roma’nın, yani İstanbul ile Roma’nın ayrılması ile başlamıştı. 

Bu iki başkentin birleşmesi yaşlanan, güçten düşmekte olan Avrupa’yı yine 

yüceltebilir.  AB’nin yanısıra Orta Asya, Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanlar 

Türkiye’nin tarihi, tabii ekonomik havzası olarak görülmeli ve bu havza için 

de özel bir strateji geliştirilmelidir. Buna paralel olarak sosyal devlet 

yardımlarının rehavetindeki Batılıların artık rahatlarını terkedip girmedikleri, 

uyanan Afrika pazarlarına Çin’in ilgisinin hikmeti sorgulanmalı ve 

gecikilmeden bu alana da ilgi geliştirilmelidir.   

Avrupa Birliği stratejimize küresel perspektiften yaklaştığımızda 

dogmatik olmamak gerektiği, hiç umulmadık bir anda bu birliğin 

dağılabileceği ihtimalini de hesaplarımızda değerlendirmek ihtiyacı ortaya 

çıkmaktadır. Küresel rekabet karşısında başta vize duvarı olmak üzere hızla 

korumacılığa kayan “Castle Europe — Avrupa Surları” kendisini dünya 

toplumundan tecrit etmektedir. Avrupa’nın yarattığı, fizik olmanın da 

https://www.mfa.gov.tr/ekonomik-kuresellesme-ve-turkiye-.tr.mfa
https://www.mfa.gov.tr/ekonomik-kuresellesme-ve-turkiye-.tr.mfa
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ötesindeki psikolojik bariyer, bırakalım Doğulu işadamlarını, Batılı 

işadamlarını bile Avrupa’ya gitmekten caydırmakta. Hızla cazibesini 

kaybeden Avrupa’nın durumu Osmanlı’nın içe kapanma ve çöküş devrini 

hatıra getirmektedir.  

Bilindiği üzere Avrupa medeniyeti “exclusive” yani dışlayıcıdır. İkinci 

Dünya Savaşı sonrası kalkınma döneminde eksik işgücünü takviye için 

yabancılara kapısını açmış ve “refah” ortamında “kendinden olmayan” ile 

birlikte yaşam deneyine girmiştir. Yaşlı Dünya tarihinde yalnızca 50 yıllık 

minik bir dönem olan bu “refahta hoşgörü” deneyi iflas edebilir, küresel 

rekabetin sertleşmesine paralel olarak dini ve ırkçı sertleşmeler yeniden 

hortlayabilir. Avrupa’daki Türklerin ve müslümanların karşılaştıkları sıkıntılar 

giderek alarm verici mahiyet almaktadır.  

Ekonomik Küreselleşme ve Türkiye / T.C. Dışişleri Bakanlığı 

(mfa.gov.tr) 

99-100 Nolu video parçaları 

Ödev 16. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 

Demografi  

Gerçekte Avrupa’daki Türk nüfusunun geleceği bazı nifak saçan sözde 

bilim adamlarının korkutmalarının aksine, artma değil, azalma trendini 

göstermektedir. Türkiye doğurganlık oranı, kentleşme ve sanayileşmesine 

paralel olarak kadın başına asgari limit olan 2 çocuk sınırına gelmiştir. Bu 

nedenle bir süre sonra Avrupa’daki genç nüfusumuzun ithali için Türkiye ile 

Avrupa devletleri arasında rekabet başlaması da ihtimal dahilindedir.  

Eğitim  

Küresel yatırım için siyasi istikrar, hukuk ve bankacılık altyapısı ne 

kadar hayati ise, “ucuz kalifiye teknisyen havuzu” da o kadar önemlidir. 

 Küresel sermayenin hızlı giriş yaptığı ülkelerde kısa sürede akut 

teknisyen açığı doğmakta, arz talep yasasınca teknisyen ücretleri hızla gelişmiş 

ülkeler düzeyine fırlamakta, bu açık eğitimle karşılanamadığında komşu 

ülkelerden kaçak, ucuz işgücü girişi başlamakta, bu yol da tıkandığında yeni 

yatırım durmaktadır.  

Türk eğitim müfredatına bu açıdan yaklaşıldığında, 19. ve 20. 

Yüzyılların “Devlet memuru yetiştirmek” ve “Ümmetten Ulus yaratmak” 

felsefesi üzerine kurulu eğitim politikalarımızda küresel ekonomik rekabete 

uygun düzenlemelerde gecikildiği görülmektedir.  

Şu anda Türk sanayiinin en önemli hastalığı “teknisyen” yetersizliğidir, 

yani kalifiye işgücü eksikliğidir. Türk eğitim sisteminde teknik eğitim yalnızca 

%3 oranındadır. Bir yanda sanayiciler teknisyen bulamaz, diğer yandan 

gençler iş bulamazken, bunları kolayca biraraya getirecek teknik eğitim 

sistemini kuramamak 21. Yüzyılın en büyük ayıbıdır.  

https://www.mfa.gov.tr/ekonomik-kuresellesme-ve-turkiye-.tr.mfa
https://www.mfa.gov.tr/ekonomik-kuresellesme-ve-turkiye-.tr.mfa
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Bu cümleden olmak üzere bir örnek; küresel hemşire açığını gören 

Filipinler Suudi Arabistan’dan ABD’ye, oradan İngiltere ve Avustralya’ya 

kadar her ülkeye hemşire ihraç etmektedir. Ülkemizde bu kadar işsiz varken 

bu alandaki küresel açlığı görüp hemen yatırım yapmamak büyük bir vizyon 

eksikliğidir.  

Ekonomik Küreselleşme ve Türkiye / T.C. Dışişleri Bakanlığı 

(mfa.gov.tr) 

Ödev 17. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak parça parça olarak 

tercüme ediniz: 

Конец однополярной глобализации 

(1) 
Министр иностранных дел России провёл переговоры со своим 

китайским коллегой. В процессе разговора министры дали высокую 
оценку состоянию российско-китайских отношений и договорились 
продолжить развитие двустороннего партнёрства. 

Сухая дипломатическая формулировка уже содержит в себе 
многое, а именно — констатацию российско-китайского стратегического 
и геополитического альянса, который окончательно сложился. Но самое 
главное заключается в следующем: Москва и Пекин вместе с другими 
единомышленниками продолжат «двигаться к многополярному, справед-
ливому и демократическому миропорядку». 

Казалось бы, ничего особенного, за исключением намерения 
переустроить миропорядок на более справедливый манер. То есть  
на месте так и не сложившегося американского мира — построить такой 
миропорядок, где не один, а несколько цивилизационных центров, будут 
определять судьбу человечества. 

И исходит это намерение от двух из трёх сложившихся на данный 
момент цивилизационных полюсов. От номера один в обеспечении 
вопросов глобальной безопасности, центра евразийской цивилизации, 
геополитического хартленда — России и от номера один в сфере 
реальной, а не виртуальной экономики, промышленного гиганта и 
основного мирового инвестора — Китая. 

Самое интересное, что спровоцировал такое мировое 
переустройство сам глобалистский Запад под предводительством США. 
Глава российского МИД на этот счёт заметил, что сейчас мы «пере-
живаем серьёзный этап в истории международных отношений. Убеждён, 
что по его итогам международная обстановка существенно прояснится». 

А кто создал этот кризис, который министр дипломатично назвал 
«серьёзным этапом»? Правильно, Запад! А точнее — США, втянувшие  
в свои геополитические авантюры полностью подчинённый им 
Евросоюз, а также, особо не спрашивая, Канаду, Австралию и, можно 
сказать, оккупированные американцами Японию и Южную Корею. 

https://www.mfa.gov.tr/ekonomik-kuresellesme-ve-turkiye-.tr.mfa
https://www.mfa.gov.tr/ekonomik-kuresellesme-ve-turkiye-.tr.mfa
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(2) 

Это Америке не терпелось зафиксировать свою победу в холодной 

войне и насладиться своим сиюминутным превосходством. Это 

американские политики, не дождавшись, пока американское 

доминирование устаканится и все к нему привыкнут, начали направо  

и налево нарушать международное право, вероломно, без всяких 

оснований вторгаться в суверенные государства и разрушать их, вешать 

их лидеров, пытать и уничтожать их граждан без счёта. 

И это американские политики настроили, по сути, разгромленную 

и сдающуюся Россию против себя, в нетерпении продвигая границы 

НАТО в нашу сторону, несмотря на вывешенный над Кремлём Ельциным 

и его либеральной кликой белый флаг. 

Запад так вероломно и бесцеремонно насаждал свои первертные 

ценности, так стремился поскорее расчеловечить на секунду 

захваченный им мир, находящийся в растерянности от крушения 

советского блока, что ужаснулись даже толерантные на всю голову 

европейцы. Повсюду в Европе начали ходить миллионные демон-

страции. Даже готовые к покорности и унижению, с удовольствием 

разлагающиеся и готовые к любым перверсиям немцы возмутились, 

требуя оставить им хотя бы традиционные семьи. 

Американцы так спешили, что сами впопыхах, действуя грубо и 

неуклюже, разломали первые, ещё весьма ажурные и шаткие 

конструкции своего однополярного мира, превратив своё торжество  

в «однополярный момент». 

Но даже после всего этого основные игроки — Китай, уже как-то 

даже и привыкший к условиям американской глобализации, и Россия, 

смирившаяся с потерей огромной зоны стратегического присутствия, 

пошатнувшей российскую безопасность, — ни на что в плане 

геополитического влияния или участия в устройстве американского 

миропорядка не претендовали. Китай готов был торговать  

и инвестировать. Россия была согласна тихонько развивать свои 

бескрайние просторы, даже не помышляя вернуть утраченное. 

(3) 

Это ж как надо было постараться, чтобы всю эту идиллию 

поломать? Ладно, разбомбили Югославию, российские либерал-

реформаторы молчали в тряпочку, тихонько повторяя за кураторами: 

«Милошевич — диктатор, а мы в домике». Что поделать, разбомбили 

цветущее социалистическое государство Ирак: «Ничего, это где-то 

далеко от нас, в пустыне, нам не видно», — успокаивали себя 

воспитанные на учебниках Сороса либеральные пораженцы. 
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Даже когда американцы совсем уже по беспределу начали громить 
процветающее социальное государство Ливия, российские элиты решили 
откупиться, подписав резолюцию №1973, дав, по сути, согласие  
на разгром режима Муаммара Каддафи вместе с государством, тоже 
успокаивали себя: «Зато нас не тронут». На постсоветском пространстве 
США вообще шуровали как у себя дома, устраивая «цветные 
революции», мы же приговаривали: «Это суверенные государства, это 
внутреннее дело». 

После вторжения в Сирию стало понятно, что американские 
террористические сети ИГ движутся в нашу сторону, по ходу 
намереваясь разрушить нашего последнего оставшегося суверенного 
союзника — Иран. Закрыв тем самым брешь в американском санитарном 
кордоне, выстраиваемом вокруг России. В самом, как некоторые 
выражаются, южном «подбрюшье» России. 

Тут впервые российское руководство начало действовать  
на опережение — и, как показала история, абсолютно верно. Именно  
в Сирии и заглохла американская глобалистская машина, так  
и оставшаяся стоять там, в сирийских песках. Дальше — пешком... 

(4) 
И вот результат: конец глобализации — свершившаяся данность, 

однополярный мир сменился трёхполярным, где двое из трёх основных 
игроков (Россия и Китай) больше не считают третьего (США) хозяином 
мира и предлагают (пока по-хорошему, добровольно) перейти  
к многополярному мироустройству. К более справедливому  
и демократичному, как отметили российский и китайским министры 
иностранных дел, где не одна и даже не три, как сейчас, а несколько 
цивилизаций на основе консенсуса и многостороннего диалога будут 
определять, как развиваться миру. То есть с учётом соблюдения интересов 
не одной, как сейчас, а всех существующих цивилизаций, коих, согласно 
теории многополярного мира, плюс–минус порядка семи–восьми. 

Здесь остаётся добавить, что цивилизация — это не всё 
человечество, как утверждают глобалисты, но и не каждое национальное 
государство в отдельности, а целая группа государств, а точнее сказать, 
народов, близких по своей культуре и объединённых на этом культурном 
основании в единую общность. На основе этой культурной общности 
цивилизация развёртывает свою общую философию, технику, искусство, 
науки, имеющие свои, отличные от других цивилизаций особенности. 

Но это тема для отдельного разговора. А пока что главы 
международных ведомств России и Китая зафиксировали конец 
однополярной глобализации Запада и переход к многополярной, более 
устойчивой и справедливой модели грядущего мира. Такие вот скромные 
итоги рядового с виду российско-китайского саммита, спровоцирован-
ные выскочками Запада. 

Конец однополярной глобализации — РТ на русском (rt.com) 

https://russian.rt.com/opinion/983978-korovin-lavrov-rossiya-kitai-otnosheniya
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Ödev 18. Tercüme ediniz, sözlük yapınız, sorular listesini yapınız, 

müzakere toplantısını yapınız, moderatörlük yapınız, iki karşıt taraf rolünü alınız: 

Küreselleşmenin Türkiye Üzerine Etkileri 

Küreselleşme günümüz dünyasında en çok konuşulan kavramlardan biri 

haline geldi. İnsanların yaşadığı sosyal ortam, farklı düşünce yapıları gibi 

nedenlerden dolayı küreselleşe üzerinde tanım birliği bulunmamaktadır. 

Küreselleşme, bir kesimce dünyada meydana gelen bütün olayların nedeni 

olarak görülürken, bir kesim tarafında modernleşme ve çağdaşlaşma ile eş 

değer tutulmaktadır. 

Bu çalışmamızda küreselleşme olgusunun tanımı, Türkiye ve dünyada 

küreselleşeme süreci, bu küreselleşme sürecinin, Türkiye üzerinde siyasi, 

kültürel ve ekonomi alanında olumlu ve olumsuz etkileri ile alınması gereken 

önemler üzerinde duracağız. 

Gazete, televizyon, dergi gibi yazılı ve görsel iletişim unsurları ile halk 

arasında her geçen gün küreselleşme kelimesini sık sık duymaktayız. Halk 

arasında yaşanan çoğu olayların nedeni olarak dahi gösterilen küreselleşmenin, 

herkesçe kabul edilen tam bir tanımı bulunmamaktadır. Çok boyutlu bir 

anlamlar katmanına sahip olan küreselleşme hakkında çok detaylı çalışmalar 

yapılmaya başlanmıştır. 

Hakkında çok konuşulan ve tanım birliği bulunmayan küreselleşmenin 

Türkiye üzerinde gözle görülen etkileri olmaktadır. Bu etkinlerin Ülkemize 

olan yararları olduğu gibi zararları da elbette bulunmaktadır. Kaçınılması 

mümkün olmayan bu çok yönlü olgudan olumlu yönde istifade edilmelidir. 

Küreselleşmenin etkilerinin ülkemize olumsuz bir şekilde yansıması, binlerce 

yıllık birikimimiz yok olarak ve sonuçta sığ bir toplum haline gelmemize 

neden olabilir. 

Bu çalışmamızda küreselleşmenin tanımı, tarihi, geleceği ve Ülkemize olan 

olumlu ve olumsuz etkileri ile alınması gereken önlemler üzerinde duracağız. 

Türkiye’nin dününü, bu gününü ve yarınını etkileyecek olan 

küreselleşmenin daha çok kültürel, siyasi, ekonomik boyutlarını ile Türkiye 

üzerine olan olumu ve olumsuz etkileri üzerinde durulacaktır. 

Küreselleşme etkinlerinin ülkemiz üzerindeki olumsuz etkinlerini en aza 

indirebilmek içinyapılması gerekenler ve küreselleşmenin nimetlerinden 

olumlu yönde istifade etmek. 

Küreselleşmenin rüzgârına kapılma yerine, yön vermek ve kendi 

bünyemizde küreselleşme unsurlarını şekillendirmek için yapılması gerekenler 

hakkında önerilerde bulunma. 

Küreselleşmenin Tanımı ve Tarihçesi 

Küreselleşme son 20 yıl içinde en çok konuşulan konuların başında 

gelmektedir. Küreselleşme konusunda tanım birliği bulunmazken bunun 
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nedeni olarak farklı toplum yada siyasi görüşe sahip inşaların küreselleşmeyi 

evrenselleşme, liberalizasyon, batılaşma, bağımlılık, modernizasyon ile eş 

anlamlı görmesidir. 

Küreselleşme iletişim araçların gelişmesi ile birlikte hayatımızın her 

alanına girmesi, ulaşım araçların hızlanması ve bunların etkili kullanımı ile 

uzakların yakın olması dünya üzerinden yaşayan farklı toplumlardaki 

bireylerin etkileşmesine en basit anlamı ile küreselleşme diyebiliriz. 

Ayrıca küreselleşme, gerçeklik türüne göre bireylerin zihinlerinde çeşitli 

anlamlar oluşturmaktadır. Bu anlamda bazıları için küreselleşme, kapitalizmin 

gücünü temsil ederken, bazıları için de, dünyanın batılılaşmasını ifade 

etmektedir. 

Küreselleşmenin olumlu bir yönü, toplumlara ait maddi ve manevi 

değerlerin ve bu değerler çerçevesinde oluşmuş birikimlerin milli sınırları 

aşarak dünya çapında yayılmasıdır.  Küreselleşme ile birlikte ülkeler 

arasındaki ideolojik kutuplaşmalar çözülür, farklı kültürler ve inançlar 

arasındaki ilişkiler yoğunlaşır. 

“Bu tanımlar temelinde Steger’e göre, küreselleşmenin dört özelliği su 

şekilde sıralanabilir: 

1. Küreselleşme, alışılmış siyasi, kültürel ve coğrafi sınırları teknolojik 

gelişmeler ebağlı olarak giderek asan bir şekilde yeni toplumsal ağların ve 

faaliyetlerin yaratılmasını ve çoğaltılmasını içermektedir. 
2. Küreselleşme, hayatın her alanında; ister ekonomik anlamda finans 

piyasalarında yaşanan günlük sirkülasyon anlamında ister tüketicilerin 
istekleri doğrultusunda anlık karşılanan tüketici istekleri anlamında olsun, 
toplumsal ilişkilerin, faaliyetlerin ve karşılıklı bağımlılıkların genişlemesinde 
ve yayılmasında ifadesini bulan bir süreçtir. 

3. Küreselleşme, uzaklık ve yakınlık mefhumlarının anlamını değiştiren 
ve toplumsal mübadelelerin ve faaliyetlerin yoğunlaşmasını ve ivme 
kazanmasını içeren bir süreçtir. Örneğin, internet, uzaktaki bilgileri sadece 
birkaç saniyede bir yerden diğerine göndermekte ve uydular tüketicilere 
uzaktaki olayların gerçek zamanlı görüntülerini sunmaktadır. 

4. Küreselleşme, yasamın tamamında karşılıklı toplumsal ilişkilerin ve 
bağımlılıkların meydana gelmesi, yayılması ve yoğunlaşmasını sadece nesnel, 
maddi düzeyde ortaya çıkaran bir süreç olarak dikkat çekmektedir”. 

“Küreselleşme kavramının bugün anladığımız manada kullanılmaya 
başlanması hususunda değişik iddialar vardır. Bazı iddialara göre küreselleşme 
kavramı ilk kez 1980’lerde Harvard, Stanford, Columbia gibi prestijli 
Amerikan okullarında kullanılmaya başlanmış ve yine bu çevrelerce popüler 
hale getirilmiştir. Bazı iddialara göre ise, ilk olarak 1960’lı yıllarda Kanadalı 
Sosyoloji Profesörü Marshall McLuhan meşhur “küresel köy” (global village) 
kavramını kullanmıştır veona göre en azından dünyanın belli bir bölümü, 
özellikle iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde küresel köy haline 
dönüşmektedir”. 
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1945-50 sonrası dönemde ve özellikle 1980 sonrasında ise küreselleşme 

büyük bir ivme kazanarak benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaşmıştır. Bu 

durumun türlü nedenleri mevcuttur. Ekonomik anlamda, uluslararası ticaret 

hacmi ve uluslararası sermaye akımlarının hızı daha önceden eşi görülmemiş 

seviyelere erişmiş, küresel üretim süreçleri büyük bir dönüşüm yaşamıştır. 

Küreselleşme 2000’li yıllardan itibaren internet çağının gelmesi, sosyal 

medyanın bilgisayarlar, tablet ve cep telefonlarından rahatlıkla ulaşılması ve 

sosyal medya ile büyüyen bir neslin oluşması sonucu hız kazanmıştır. Hatta 

herhangi bir sıradan olay, sosyal medya ile büyüyerek bir hükümetin 

devrilmesine kadar gidebilmektedir. Küreselleşme ile birlikte sınır kavramının 

kalması sonucu başka ülkelerde yaşanan olaylar, yaşadığımız bir ülkenin 

herhangi bir şehrinde yaşanmışçasına etki yapmaktadır. Geçen yıllarda 

Tunus’ta başlayan bir olayın zincirleme birden fazla ülkeyi etkilemesi 

küreselleşmenin geldiği boyutu göstermektedir. 

Küreselleşme Boyutları ve Türkiye’ye Etkileri 

1980’li yıllardan sonra dünyaya meydan okuyan küreselleşmeye karşı 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kuşkucu bir şekilde yaklaşıldığı görülür. 

Bu kuşkucu yaklaşımın dayanakları olarak küreselleşmenin ekonomik, siyasi 

ve kültürel sınırların kaldırılması gösterilir. Bu durumunda ulus devletin 

egemenlik alanların daraltmaktadır. Fakat mal, hizmet sermayenin rahat 

dolanımı varken emeğin dolanımı olmamaktadır. 

Küreselleşmenin, yanında fırsat ve riskleri de beraberinde getirmektedir. 

Küreselleşmenin ortaya çıkardığı kültürel, siyasal ekonomik sıkıntılar ile diğer 

yanda küreselleşme dışında kalarak dünyadan kopuk, içine kapalı toplumların 

başına gelen sorunlar. 

Küreselleşme daha önce de belirttiğimiz gibi çok boyutlu bir kavram. 

Bu çok boyutlu kavramların bütünü, küreselleşmenin çevresini ortaya 

çıkaracaktır. 

1.Kültürel boyutu ve Türkiye’ye etkileri. 

Çoğu kaynaklarda küreselleşmenin en önemli boyutu olarak ekonomiyi 

alsalar da bu çalışmamızda öncelikle ele alacağımız konu, küreselleşmenin 

kültürümüze olan etkinleri olacaktır. 

Ekonomik boyunun daha çok ele alınması ekonomik değişimlerinin daha 

net bir şekilde görülebilmesi nedeni olabilir. Örneğin geçtiğimiz yıllarda 

Yunanistan’da ortaya çıkan ekonomik kriz çok kısa bir sürede tüm Avrupa’ya 

yayılmıştır. Yada ABD Merkez Bankasının aldığı bir karar sonucunda saniyeler 

içinde tüm dünya borsaları etkilenmektedir. Kültürel değişimler net bir şekilde, 

kısavadede görmek mümkün değildir. Küreselleşme sürecinde kültür, sinsice 

alttan alta erozyona uğrar ve geri dönüşü olmayan bir sürece girer. 

“Kültür üzerine yapılan tartışmaların iki farklı yönüne bakıldığında; bir 

tarafta küresel sürecin tüm dünyada kültürü homojenleştirdiği, evrensel bir tek 

kültürün oluşmaya başladığı ileri sürülmekteyken; diğer görüşe göre evrensel 
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bir tek kültür mümkün değildir. Birinci görüşe göre küreselleşme dünyada 

mevcut kültürlerin çeşitliliğini yansıtan bir ‘kültürel gökkuşağına’ doğru bir 

gidişin olmadığını ileri sürmektedir. Aksine gelişmiş Batı ‘kültür sanayi’sinin 

etkisi altında, giderek türdeşleşenbir popüler kültürün ortaya çıkış süreci 

yaşanmaktadır. Daha çok ‘dünyanın Amerikan’laşması olarak da açıklanan bu 

süreçte Batı tipi yaşam biçimleri tüm dünyayı baskı altına almış ve tüm 

dünyada bir benzeşme süreci yaşanmaya başlamıştır.” 

Türk halk kültürü çok derin bir yapıya sahiptir. Bu zenginlik, kökleri 

tarihin derinlik ve ayrıntılarından almaktadır. Türkler Sibirya’dan Balkanlara, 

Yemen’den Hindistan ve Çin’e kadar çok geniş alanda yayılmış birçok devlet 

kurmuş o bölgelerdeki halkların kültürünü Türk kültüründe yoğurmuş ve 

mükemmel bir zenginlik kazandırmıştır. Bu Türk kültürünü dinamik ve sürekli 

kılmıştır. Anadolu’nun günümüzdeki evrensel değerler taşıyan kültürünün 

oluşmasında Türkler ana etken olmuştur. Anadolu, küçük bir çok kültürel 

egeleri ve yapıları içinde barındırmıştır. Bu kültürel zenginliği bir birinden 

ayırmak mümkün değildir. Anadolu coğrafyasında iç içe yaşayan bu kültürel 

zenginlik pek az ulusa nasip olmuştur. Bu bir kültürel mozaik değildir; yurt 

tutulan Anadolu coğrafyasında bir kültür alaşımıdır. Yeni bir Anadolu 

kültürüdür. 
Türkiye gibi köklü kültürel değerler birikimine sahip olan ülkeleri 

başlıca en önemli sorunu, küreselleşme karşısında gereli mücadele de 
bulunamamasıdır. Binlerce yıllık kültür çok kısa bir sürede yok olmanın 
eşiğine gelmektedir. İnternet, dizi, sinema gibi küreselleşmenin en etkili 
silahlarından olan unsurlar yaşamımızın bir parçası olmuş. İnsanlar zamanın 
büyük bir kısmını tv karşısında geçirir hale gelmiştir. Örneğin çok değil kısa 
bir zaman önce erkekler babalarının hatta ağabeylerin yanında sakal taraşı 
olmazken, artık farklı kültürün etkisi ile baba-oğul karşılık içki dahi 
içebilmektedir. Milli kültürümüz o kadar çok etkilenmiş ki bunu modernlik 
olarak algılayabiliyoruz. 

Kültürümüzde evlere ayakkabı ile girme kolmamasına rağmen turbo 
küreselleşmesinin etkisi ile son beş altı yılda artı evlere ayakkabı ile girmek 
normal sayılabilmektedir. Örnekleri sıralayacak olursak yurt dışında o yıllarda 
popüler olan liseli ve üniversiteli öğrencilerin yaşantılarını konu alan dizilerin, 
ülkemiz versiyonlarında yayına girmesi ile birlikte öğrenim gören öğrencilerin 
kılık kıyafetleri, hal ve hareketlerinde bir öğretmen olarak değişimler 
gözlemlediğim gibi öğretmen arkadaşlarında tespitleri bu yöndedir. 

Televizyon insanlarının bütün boş zamanlarını alan, misafirliklerin 
ortadan kalkmasına neden olan, çocukların oyun oynaması yerine çizgi film 
izlemesini sağlayan, akrabalık ve aile içi iletişimi ortadan kaldıran bir iletim 
aracıdır. Medyanın da etkisi sonucu son günlerde de gündeme gelen kız ve 
erkek üniversite öğrencilerin evlilik dışı bir arada kalması ve bunun bir takım 
çevrecelerce makul görülmesi kültürel yaşlaşmanın ne boyuta geldiği 
göstermektedir. 
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Peki neden geleneklerimiz, göreneklerimiz yani genel anlamda 

kültürümüz bu kadar değerli? Gelenek ve görenekler yüzyıllardan bu yana 

şekillenen davranışlar ve düşüncelerdir. Birey daha önceden belirlenen 

davranışlara uyum sağlayarak sosyalleşir. Toplum yazılı olmayan bu 

davranışlar bütününe uyum sağlaması ilet oplumsal bir düzen sağlanır. 

Kültür bir milleti bir arada tutan en önemli unsurdur. Bir milletin 

herhangi bir olay karşısında tek bir insanmış gibi tepki vermesini sağlayan 

unsur kültürdür. Kültür bir hayat okuludur. İnsanların ruhunun gıdasıdır. 

Küreselleşme ise yerel kültürlerin etkisi azaltıp bunun yerine dünyaya tek bir 

tip kültürün getirilmesidir. Tv reklamları, sinema sayesinde farklı yaşamlar 

farklı insanların tek bir kültürü ortaya çıkmıştır. Pide yerine ABD kültüründe 

yer alan pizza gelmiş. Gençlerimiz reklamların da etkisi ile artık kola içer, 

pizza, mcdannes yer hale geldi. Anadolumuzun yemekleri artık unutuldu ve 

daha fazlası yiyenler degerici gözle bakılmaya başlandı. Dünya devi firmalarla 

rekabet edemeyen reklamlar yapamayan ayran firmaları, pidecimiz 

unutulmaya başlandı. 

Televizyon dizilerinde konuların sürekli tüketen hiç çalışmayan 

insanlar, tozpembe yaşantılar, çeşitli reklamlar vasıtasıyla insanlar derinden 

etkilenmektedir. Sonuç olarak ortaya aşırı derecede marka bağımlısı, ortak bir 

zevki olan, sürekli tüketen, tasarrufun ayıp karşılandığı tek bir tip kültürün 

doğmasına neden oldu. Rusya’da yaşayan bir gencin yaşantısı ile ABD’de 

yaşan bir gencin yaşantısı arasında hiçbir fark kalmadı. Hatta Anadolu’nun 

ortasında yaşan bir gençte aynı şekilde giyinmekte, aynı şeyleri dinlemekte, 

aynı şeylerden zevk almaktadır. Artık ortaya kendinin bin yıllık kültürü yerine 

beş senelik ne olduğu belli olmayan kültür ile büyüyen üretmek yerine sürekli 

tüketen küreselleşmenin de etkisi ile hızla bencilleşen bir toplum ortaya 

çıkmaya başladı. 

Ülkemizde son zamanlardaki kadınlarımızda artan intihar eylemi yada 

geçen günlerde yaşanan öğretmenin gayri meşru 2 aylık çocuğunu 9 günlük 

bayram tatilinde memleketine götürmeyerek ölüme terk etmesi Küreselleşme 

ve modernleşme ile sürekli değişen kız-erkek ilişkilerinin gelenek ve 

göreneklerimizle çelişmesi ile ortaya çıkan ruhsal bunalımların sonucudur. 

Bunun yanında televoleler, magazin programları kültürümüzdeki özel hayatın 

gizliliğini yok etmektedir. 

Küreselleşme ile birlikte artık zinanın bir suç değil sevenlerin kavuşması 

olarak görmeye başlandı. Türk milletinin geniş aile kültüründe, aile içinde bir 

dayanışma yardımlaşma vardır. Aile içi ensest ilişkinin hiç mi hiç yeri yoktur. 

Düşünülmesi dahi imkansızdır. İnsanlık dışı davranıştır. Fakat geçtiğimiz 

yıllarda, yayınlanan bir dizi ile akıllarda dahi bir yeri olmayan ensest ilişki, 

toplumumuz tarafından artık doğal karşılanmış ve hatta bir adım ileri giderek 

sevenlerin buluşması haline gelmiştir. Küreselleşme çok kısa sürede bu şekilde 

onarılması çok zor olan yıkımlara neden olmaktadır. 
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Televizyon dizilerin, sinemaların tamamında artık bir aşk konusu 

işlenmektedir. Bunu sonucunda artık hayatımız bir pembe dizi olmuş birinci 

sınıfa giden çocuklarımız bile bir sevdi olur hale gelmiştir. Şıp sevdi bencil 

hayatlar ortaya çıkmış ailelerin ayrılma oranlarında her geçen yıl rekorlar 

üstüne rekorlar kırılmaktadır. 

Küreselleşmenin beraberinde getirdiği liberalleşme ve daha çok para 

kazanma arzusu bunun yanın da şehirleşme ile birlikte birçok gelenekler 

unutulmuştur. Komşuluk ilişkileri bitmiş. Apartman kültürü gibi aynı binada 

bir birini tanımayan toplulukların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Çocuklar artık çocuk oyunları oynamaz hale geldiler. Masallar yerini 

şiddet içerikli çizgi filmlere, hep beraber oynanan oyunlar yerini küresel 

dünyanın tek kişilik oyunlarına bıraktı. Çocuklar paylaşmayı unuttu. TV 

başında geçen hareketsiz yaşamlar sağlıksız bir neslin yetişmesine neden oldu. 

Büyük aileden yoksun tek başına büyüyen çocuklarda ruhsal bozukluklar, 

sapkın kişilikler, bağımlı yaşamlar ortaya çıkardı. 

Küreselleşmenin kültürel yaşantımıza olan katkıları ise farklı kültürler 

hakkında bilgi sahibi olmanın yolunu açar. Farklı yaşamlar, düşünceler, 

gelenekler görenekler hakkında yakından bilgi sahibi olunur. 

Küreselleşmeden olumlu yönde etkilenmek zararlarından korunmak 

için. Eğitim politikamızda tarih bilincinin öğrencilere kazandırıldığı bir 

sistemin getirilmesi gerekmektedir. Milli değerlerine bağlı, paylaşmayı bilen, 

sorgulama kabiliyetine sahip bireyler yetiştirmeliyiz. Aileleri kültürel 

yozlaşma konusunda bilgilendirmeliyiz. İletişim araçlarını toplum eğitim 

araçları olarak etkin kullanmalıyız. Kültürel ögelerimiz, maniler, masallar, köy 

oyunları, halk oyunları, çocuk oyunları unutulmaması için kayıt altına 

alınmalı. Basılı yayınlarımızda kültürel ögelerimize sık sık yer verilmeli. 

Küreselleşme konusunda kamu spotları hazırlanmalıdır. Televizyonlardan 

Türk kültürün derinliği ve güzelliği yansıtılmalı ve bu günü çalışmalar takdir 

edilmeli. Dilimizi en iyi şekilde kullanılmalı. Küreselleşmenin zararlı 

etkinlerinden en iyi şekilde korunmanın bir yolu da planlı bir eğitim sürecidir. 

Türk kültürünü koruyup yaşatacak çeşitli kurumların açılıp kültürümüzün en 

doğal hali ile ülkemize gelen turistlere ve tüm dünyaya tanıtımı yapılmalı. 

Kültürümüze uygun olmayan programların tvlerde oynatılması konusunda bir 

düzenleme yapılmalı. 

2. Ekonomik boyutu ve Türkiye’ye etkileri. 

Ekonomik alanda küreselleşmenin başlangıcı 1800’lü yıllara 

dayanmaktadır. 1800’lü yılların başlarından itibaren keşif ve icatlardaki artış 

sonucu ulaştırma ve haberleşmede ulaşılan yeni boyutlar sermayenin 

küreselleşmesi hareketlerini başlatmıştır. Birinci Dünya Savaşının başlaması ile 

ekonomide küreselleşme duraklama dönemine girmiş, İkinci Dünya Savaşı ve 

Soğuk Savaş dönemlerinde duraklama dönemini devam ettirmiştir. 1990 lı 

http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/1-dunya-savasinin-ozel-ve-genel-nedenleri/
http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/forum/6-unite-ataturk-donemi-dis-politika-217/ii-dunya-savasi-sebepleri-gelisimi-turkiye-ve-yalta-konferansi/
http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/soguk-savas-yillari/
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yıllarda Berlin duvarının yıkılması kutuplaşmış dünya düzeninde çözülme 

bunun yanına Sovyet Rusyanın dağılması ile birlikte soğuk savaş döneminin 

sona Ermesi ile ekonomi alanında küreselleşme büyük bir hız kazandı. 

Bu küreselleşme en çok gelişmiş ülkelerin menfaatine oldu. Şirketleri 

gelişmemiş ülkelerin pazarlarına yoğun reklam politikası ucuz ürünle girerek 

yerli şirketlerin rekabet güçlerini kırdılar ve zamanla öldürdüler. Zor durumda 

kalan geri kalmış devletlerde gelişmiş devletlerden borç para istemek zorunda 

kaldılar. Devreye bu noktada İMF, Dünya bankası gibi küresel tefeciler 

devreye girdi. Gelişmiş devletler borç vererek o ülkenin ekonomisi ve siyasi 

yapısını ele geçirmiş oldular. 1997 dünya GSMH’nın (Üretilen mal ve 

hizmetler) bedeli 29.9 trilyon dolardır. Bu miktarın 7.7 trilyon doları ABD de 

4.8 trilyon doları Japonya’ya, 4.2 trilyon doları Almanya’ya, 1.5 trilyon doları 

Fransa’ya, 1.2 trilyon doları da İtalya ve İngiltere’ye aittir. Demek ki Dünya 

GSMH’nın %62 si sadece 6 zengin ülkeye ait. 

Bir örnek daha vermek gerekirse. Küreselleşme ile birlikte sermayenin 

özgür kullanım sayesinde zengin-fakir ülkeler arasındaki uçurum giderek 

artmaktadır. 1960’lı yıllarında dünya nüfusunun en zengin %20 ‘nin en fakir 

%20 nüfusundan 30 kat daha fazla gelire sahip iken 1997 yıllarında bu oran 87 

katına çıkmıştır. 

Küreselleşmenin global oyuncuları Dünya ticaret örgütü, Uluslararası 

Para Fonu (IMF), G-8, Dünya Bankası, AB, NAFTA’dır. Asıl dikkat edilmesi 

gereken ise İMF’nin küreselleşmede aldığı roldür. 

Dünya’da artık belirli başlı markaların himayesi altına girmiştir. Sanırım 

yasayacak olduğumuz markları bilmeyenimiz yoktur. Bu markalar dünya 

ekonomisinde önemli bir yere sahip olup hayatımızın her yerinde 

bulunmaktadırlar. İnternet sektörünün sanırım büyük bir bölümü bu üç şirkete 

ait Facebook, Google, Twitter. Yazılım olarak Microsoft, Oracle ve Apple 

tartışılmaz sektörü domine etmektedirler. Telefonlarda Samsung, Nokia ve 

Apple tek başlarına liderler. İçecek denildiğinde aklımıza milli içeceğim ayran 

değilde Cola-Cola yadaPepsi gelir. Bunun yanında IBM, General Electric, 

Vodofone, Hp, Toyoto, Ford, İkea, McDonald’s, Disney, Shell, İntel, BMW, 

Nike, Adidas, Ups, Amazon, Sony, Bp, Honda, Nestle, Dell, Toshiba gibi 

markaları tanımayanımız yoktur. Küreselleşen dünya bu markaların kontrolü 

altındadır. İnsanların beğeni alışkanlıklarını yoğun reklam politikaları 

rekabetçi pazarlama ile değiştirebilmektedir. ABD’de bulunan bir genç 

acıktığında aklına pizza ve cola geliyorken Anadolu da ki gencinde aklına 

aynısı gelmektedir. Bu durum küreselleşmenin en belirgin göstergesidir. 

Küreselleşme ile birlikte zengin ülkeler zenginliklerine zenginlik 

katarken yoksul ülkelerde her geçen gün küreselleşmenin karşısında 

direnemeyip giderek yoksullaşmaktadırlar. Yoksul ülkedeki insanların 

http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/soguk-savas-yillari/
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düşünce, beğeni, zevk ve eğlence anlayışlarını ele geçiren zengin ülkelerin 

büyük şirketleri istedikleri malları satmakta bu ülkeleri üretim, tasarruf 

yapmayan sürekli tüketen ülkeler haline getirmektedirler. 

Türkiye ekonomisi 1980’li yıllardan sonra hızlı bir şekilde 

liberalleşmesi ile birlikte dünya ekonomisine açılmıştır. Küreselleşen dünya 

ekonomisinde yer sahibi olmak için gümrük birliği imzalamıştır. Böylece 

küresel ekonominin her türlü etkilerine maruz kalmış. 

Ekonominin küreselleşmesi ile birlikte Ülkemizde üretilen malların 

kolaylık dünaya pazarlarına ulaşımı sağlanmıştır. Anadolu’nun bir köyünde 

organik kiraz yetiştiren bir çiftçi ürettiği ürünü Rusya’ya satabilmektedir. 

İhracat oranları ekonominin küreselleşmesi ile birlikte her geçen gün 

artmaktadır. 

Küresel ekonominin hakimiyetinden korunmak için millet olarak yeri 

ürünlerin kullanılması ve tüketilmesine özen göstermeliyiz. Milli eğitim 

sistemimizde yerli malın önemine değinilmeli hatta bir ders olarak 

okutulmalıdır Tv, gazete gibi kitle iletişim araçlarından halkımızı planlı bir 

eğitime tabi tutulmalı. Yerli malların kullanılmasını teşvik edici ekonomik 

tedbirler alınmalıdır. Bu politikayı bir hükümet politikası değilde bir devlet 

politikası haline getirilmeli. Yurt dışından ülkemize giren malların sıkı bir 

kontrolünün yapılması stratejik ürünlerin ülkemize alınmamasında bazı 

kısıtlamalara gidilmesine gidilmelidir. Küresel çapta yerli büyük şirketlerin 

kurulmasını sağlamalıyız. Devlet ve şirketler nezdinde arge yatırımları 

arttırmalıyız. 

3. Siyasi Boyutu ve Türkiye’ye etkileri 

“Siyasi küreselleşme, esas itibariyle, günümüz dünyasında siyasi güç, 

otorite ve yönetim biçimlerindeki yapısal dönüşüm olarak tanımlanabilir. 

Günümüzde, nüfuz alanını tüm dünya olarak kabul eden “küresel siyaset” 

anlayışının giderek güçlendiği görülmektedir.” 

Küreselleşmede siyasi boyut, günümüz dünyasında siyasi güç, otorite ve 

yönetim biçimlerindeki yapısal dönüşüm olarak tanımlanabilir. Günümüzde, 

nüfuz alanını tüm dünya olarak kabul eden “küresel siyaset” anlayışının 

giderek güçlendiği görülmektedir. Bu durum, geleneksel siyaset anlayışından 

farklı bir yapıyı yansıtmakta, küreselleşmenin çok aktörlü yapısına işaret 

etmektedir. Bir başka deyişle, “küresel siyaset”, küreselleşmenin dört temel 

aktörü olan ulus devlet, devletler üstü kurumlar, yerel yönetimler ve sivil 

toplum kuruluşlarının karşılıklı etkileşimi sonucunda şekillenmektedir. 

Siyasi anlamda küreselleşme aslına bakılırsa dünyanın bütünleşmesi, 

sınırların silinmesi, insanların çeşitli yollardan birbirine daha çokyakınlaşması 

ve dünyanın giderek ‘bir dünya’ haline gelmesidir. 

Ekonomik küreselleşmenin sonucu olarak ortaya çıkan siyasi 

küreselleşme, ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak devletin 

otoritesini azaltmıştır. Küreselleşme sürecinde devlete düşen en önemli işlev; 
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uluslararası plandaki tehdit ve olanakları hesaba katarak ulusal bir strateji 

belirlemek ve yönlendirmek, milli sınırların önemini yitirmesi, ulus devletin 

ekonomi üzerindeki denetiminin yavaş yavaş ortadan kalkmasına neden 

olmuştur. Bunun yanında uluslararası terörün canlanmasına neden olmuştur. 

Türkiye’de yabancı ülkelerinde yoğun desteği ile faaliyet gösteren pkk buna 

örnektir. Artık terör şehirler arası değil ülkeler arası çalışmaktadır. Afrika da 

gerçekleşen bir terör olayın emri Ortadoğu ülkelerinden gelebilmektedir. 

Siyasi küreselleşme en çok ABD’nin işine yaramıştır. ABD okyanusun 

öbür tarafından kendisini hiç alakadar etmeyen konulara müdahil olmuş hatta 

bu olayları bahane ederek müdahalede bulunmuştur. Afganistan, Irak savaşını 

bunlara örnek gösterebiliriz. Son zamanlarda yaşanan Batı dünyasınca Arap 

Baharı olarak nitelendirilen ve Arap ülkerini zincirleme olarak takip eden bu 

olaylarda ABD’nin siyasi küreselleşme kavramını çok iyi kullandığının 

göstergesidir. Arap Baharının gerçekleştiği ülkelerdeki ile aynı yönetim 

anlayışlarına sahip olan Suudi Arabistan, Kuveyt gibi devletlerin Arap 

baharından etkilenmemesinin nedeni olarak iktidarlardaki kral ailesinin ABD 

yönetimi ile olan sıkı dostluğu olabilir mi? 

Siyasi küreselleşme aslına bakılacak olursak tek merkezli, tek sistemli, 

homojen bir dünya meydana getirmek asıl amacıdır. En çok emperyalist 

devletlerin işine gelir. 

Uzun vadede baktığımızda siyasi küreselleşmenin önünü 

görememekteyim. İnsanlar yaratılışı gereği bir çok farklılıklarla dünyaya gelir. 

Yetiştiği kültür farklıdır, dili farklıdır, dini farklıdır, düşünce yapıları farklıdır, 

yaşadığı coğrafya farklıdır. Tüm bu nedenlerden dolayı dünyadaki siyasi 

sınırların kalması pek mümkün değildir. Sınırlar kalmaksa da şu bir gerçek ki 

farklı toplumlar bir birbirlerinden ilerleyen zamanlarda daha çok 

etkileneceklerdir. 

Türkiye ise siyasi küreselleşmenin karşısında milli değerlerine, özüne 

sahip çıkarak karşı koyabilir. Engellenmesi imkansız bu siyasi 

küreselleşmeden millet olarak bilinçli olmamız halinde zararlarını minimum 

oranda hissedilecektir. 

Sonuç  

Türk toplumunun beğeni ve ilgi alanlarının, özellikle son yıllarda, ciddi 

bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiği söylenebilir. Bunun yansımalarını 

rahatlıkla görebiliriz. 

“Günümüz dünyasının temel niteliğini yansıtan küreselleşme olgusu, 

ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda son dönemlerde yaşanan hızlı 

bütünleşme ve benzeşme sürecini ifade etmektedir. Bu süreçte dünya 

ölçeğinde hızla esen değişim rüzgârları, her alanda olduğu gibi siyasal 

yapılarda da köklü bir dönüşümü beraberinde getirmiş, bu dönüşüm gerek 

uluslararası sistemde ve gerek ulusal ve uluslararası düzeylerde yeni yönetişim 

modellerini kaçınılmaz kılarak, ulus-devletin geleneksel yapısında ve yetki ve 

http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/turkiye-afganistan-dostluk-antlasmasi-1-3-mart-1921/
http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/abdnin-1-dunya-savasina-girmesi-ve-wilson-ilkeleri/
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işlevlerinde bir farklılaşmaya yol açmıştır. Uluslararası örgütler (hükümetler 

arası, Hükümetler dışı), çok uluslu şirketler ve bireyler, henüz devletin yerini 

almamalarına karşın, uluslararası ilişkilerde devletlerin muhatabı 

olabilmektedirler”. 

Küreselleşmeye dahil olmak ve bunlardan yararlanabilmek oldukça 

önemlidir. Küreselleşme başarılı bir şekilde dahil olmuş olanlar, dünyada 

hiçbir sorunun olmadığı, rahat yaşamların sürdüğü ülkelerdir. Küreselleşmeye 

ayak uydurmaya çalışan gelişmekte olan ülkeleri gelecekte büyük bir tehlike 

beklemektedir. Bu süreçte tabiat zarar görür, inşalar yabancılaşır, kültürler 

unutulur. Fakat bir gün geri dönülecek bu unutulanları geri kazanılacağı 

düşünülse de pek bu mümkün olmayacaktır. 

Tüm bunlardan batının eşitlikçi bir dünya düzenine hazır olmadığı 

görülmektedir. Küreselleşme ekonomide, siyasette, kültürel alanda hep batı 

yönünde ve tek boyutlu bir gelişim göstermiştir. 

Küreselleşme karşısında Türkiye, küreselleşmeye dahil olma ve 

küreselleşe karşıtlığında etkili bir plan programa dahil sahip değildir. 1980’li 

yıllardan itibaren küreselleşmeye dahil olmada ve karşı olmada bilinçsizce 

davranılmıştır. Düşünülmeden, plan ve program geliştirilmeden küreselleşme 

ile mücadele edilmeye çalışılmış. Başarıya ulaşılamayınca derinleşen bir kriz 

dalgası olarak geri dönmüştür. Küreselleşmenin, bu dalgalarına karşı 

koyamayan Türkiye, edilgen olarak uyum sağlamaya sürecine gitmektedir. 

Türkiye tarihinin, zengin kültürel birikiminin ve jeopolitik durumunu en 

iyi şekilde kullanarak küreselleşmeyi kendi lehinde kullanmalıdır. 

Küreselleşmeden etkilenen değil de etkileyen bir ülke olmalıdır. 

Küreselleşme ve Küreselleşmenin Türkiye Üzerine Etkileri - Sosyal 

Bilgiler 
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Приложение 

Ссылки на использованные видеоматериалы 

1. Bir terörist ne ister? 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=2ctj0udcmGw 

2. Terörle Mücadele Başta Olmak Üzere Bakanlığımızın 

Faaliyetlerine İlişkin Basın Bilgilendirmesi (MSB) 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=eYP0eiBr1YA 

3. Erdoğan'dan terörle mücadele teşekkürü (ziyaret / FETÖ) 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=1XYlYqvZq-E 

4. Terörle mücadele kanun teklifi 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=TL9GWCyZGIA 

5. Soğuk savaş sonrası uluslararası terörizm 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=akoTVN-TPE4 

6. Rusya, terör örgütü PKK heyetini Moskova'da ağırladı! 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=wY5fx7gsb5Y 

7. Rusya Terör Örgütü ile Neden Görüşüyor?  

URL: https://www.youtube.com/watch?v=1-edyhupxy4 

8. Gıda terörü 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=XMGYIMHyGlo 

9. Küresel Gıda Endüstrisi Neyi Planlıyor? - Türkiye Raporu 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=9LMfru8Uc58 

10. Gıda terörünün kontrolü kimin elinde? 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=bULNMKtJGWg 

11. Ekonomik terör hareketlerine tek bir cevabımız var; 

başaramayacaksınız 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=VWNzR5Ycstg 

12. Türkiye'nin dışarıdan ekonomik darbe yapıldığı Ukrayna 

olayında netleşti! 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=OI-xH0uc2Z0 

13. Terör örgütü çevre terörizmini kullanıyor 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=cTG8jvNsTWE 

14. Türkiye'yi Hedef Alan Çevre Terörü  

URL: https://www.youtube.com/watch?v=-qwHmjSEwA4 

15. Kelbecer'de Çevre Terörü Estirildi!  

URL: https://www.youtube.com/watch?v=znShymAhwa8 

16. Yeni nesil tehdit: Siber terör 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=1HSZkUCB8ZI 

17. Siber istihbarat nedir-1 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=LJUm3rG2oZ4 

18. Siber istihbarat nedir-2 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Tu4X5HpPkH8 
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19. Siber Saldırı Nedir? Siber Saldırı Türleri ve Önlemleri 

Nelerdir? 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=uAPFJ-lrzso 

20. Bir siber saldırıda başımıza neler gelebilir? 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=ql0SzZf0h0Y 

21. Dünyayı sarsan 10 siber saldırı 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=AjYtXdRgne4 

22. Echelon nedir? 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=oduOcy141No 

23. Dev İstihbarat Kulağı! Gizli Echelon Projesi 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=OSy8kIC98rg 

24. Töre Terörü. İrem İntihar Etti Dediler 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=40GUtvqjKq8 

25. Beşiktaş Arnavutköy de mafya terörü Yalı sakinlerine Balyoz’lu 

tehdit! 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=DQi_Z00S5J4 

26. Cihangir Kennedy: Bitcoin, mafya, terör 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=hVMRsRFFEvw 

27. Terör destekçisi medya 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=W-KD_r7gAO0 

28. PKK medyası terörle mücadeleyi hedef aldı 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=VW9WjLlfg_s 

29. Köşeye Sıkışan Terör Örgütü Asimetrik Saldırılar 

Gerçekleştiriyor 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=iuS3-QOAmKk 
30. Asimetrik bir savaşla karşı karşıyayız 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=oLzWXG_2Nbs 
31. Kolombiya’da devlet terörü 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=fIhgZs29x_8 

32. İsrail’in Devlet Terörü 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=8PU8Pj7UbH8 

33. Bunun adı Futbol Terörü değil mi? 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=uQc-olp_NAQ 

35. Terör - Ekonomik Kriz Bağlantısı 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=QSMsGWeqpQ0 
36. Uyku terörü nedir? 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=pfc15WGvliE 

37. Terörle Mücadelede Çifte Standart 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=_-oXuYqR16U 
38. FETÖ’yle Mücadele 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=r8xFmu_1w7Q 
39. Sosyal medyada Rusya karşıtı kara propaganda 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=jOJrNV97_XE 
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40. Kara propaganda ve yalan merkezlerinin algı operasyonları! 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=qE10nekYzXw 

41. Çocuk Savaşçılar 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=OXOucx0KWbw 

42. Somali'de intihar saldırısı: 17 ölü 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=hzsYJebt9cI 

43. Kabul’de intihar saldırısı: En az 4 ölü 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=YdEZojGdqC4 

44. Aselsan’ın Hikayesi 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=SoNJGhSrpXQ 

45. Hızlandırılmış Kurs: Sanayi Devrimi (Büyük Tarih Projesi) 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=pxCYaJDs-GY 

46. Sanayi Devrimi 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=gn-MYJ-w2oY 

47. Sanayi Devrimleri 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=YgpcnNgriyQ 

48. Kısa Çalışma Ödeneği 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=IyrdfKgzh7I 

49. Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?-1 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=updItQG8Gqo 

50. Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?-2 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=fQGM73bxm04 

51. ÇEVKİ ve Arkadaşlarıyla Geri Dönüşüm Eğitim Filmi 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Dn_KJ1sb0LM 

52. Geri Dönüşüm Neden Önemlidir 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=IMoWb6IlO4s 
53. Çevre Dostu Stratejiler 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=9ma8LD2R6s0 
54. Çevre dostu enerji geleneksel enerji kaynaklarıyla rekabet 

edebilir mi? 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=UN77K6tJba4 
55. Kurumsal ırkçılık nedir 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=IPGpjDe4lFs 
56. Dini Radikalizm 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=PXID0aD5Wd0 
57. Metin Feyzioğlu: Metin Feyzioğlu Neden Kaybetti  
URL: https://www.youtube.com/watch?v=vjiAlMlOkJ4 
58. Hibrit rejim 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=AVefolhl1RY 
59. Temel Karamollaoğlu  
URL: https://www.youtube.com/watch?v=NWjwcwCJg7E 

60. Selahattin Demirtaş 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=7-Kx4yDnpQ8 
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61. Osman Kavala 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=iDDoC6YrAt4 

62. Nükleer silahlar 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=fUQ43ATPTEM 

63. İşte ABD ve Rusya'nın Elindeki Nükleer Silah Sayısı 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=dXWqZ7IO0NE 

64. Nükleer Santral Nedir, Nasıl Çalışır - 1 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=lGWJ6rsuNvo 

65. Nükleer Santral Nedir, Nasıl Çalışır - 2 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=W49H8WenSuA 

66. Nükleer Santralleri Tanıyalım 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=3v0YiLSwWHE 

67. Nükleer enerji santrali nasıl çalışır? Akkuyu yararlı mı? Zararlı 

mı? 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=ve_QcGjydOI 

68. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin önemi 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Cy97QLhk_c4 

69. Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 

Müdürü Anastasia Zoteeva ile NTV Özel Röportajı 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=jiPJivam4rE 

70. Nükleer tehlike: Türkiye’de nükleer enerji 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=QD85U2nYcYo 
71. Türkiye’nin nükleer enerji hamleleri 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=-sAqwV-EsVk 
73. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bütçesi 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ua4JnOX48NY 
74. Orta Doğu’da nükleer silahlanma yarışı başlar 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=rBtUhGOzewM 
75. Ortadoğu’da herkes İran ile yapılan nükleer anlaşması 

görüşmelerinin sonucunu bekliyor 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=j3f3za9g9CI 
76. Çözüm Sürecinde Silahsızlanma 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=p3v-gYzOgOU 

77. Yumuşama Dönemi: Silahsızlanma Çabaları 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=i33Iqxl7Zi4 

78. Kitle İmha Silahları Nelerdir? 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=dsSQ0ArcMhU 

79. BM Uluslararası Silah Ticareti Antlaşması’nı kabul etti 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=BE-H5KIcPEA 

80. İncirlik Üssü’nde 50 nükleer bomba var! 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=l8yoUxjlSjU 

81. Nerede ve kaç tane 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=OLDWpE1ZcDE 
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82. Nükleer Bomba Patlarsa Sonrasında Neler Olur?  

URL: https://www.youtube.com/watch?v=o0eyTwlGB08 

83. Caydırıcılık Nedir? 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=ffP1s77hEjc 

84. Taktik nükleer silahların gölgesinde güvenlik arayışı 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=xF0g8Mb8MeM 

85. Balistik Füze Nedir? Türleri Nelerdir? Neden Tehlikeliler? 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Yi5wys-jfGY 

86. Stratejik Savunma Girişimi 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=HF0L8Z3B8Lc 

87. NATO Füze Kalkanı Projesi Nedir? 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=0vRmDYlgCL8 

88. Nükleer silahlanma fikri ilk olarak ne zaman ortaya çıktı? 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=A5MFzrqGOME 

89. Yeni Dünya Düzeninde Küreselleşme 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=5HVsifwuQqg 

90. Ekonomik küreselleşme ve Türkiye 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=zk8Wjf0wtps 

91. Küreselleşme ve kültürlerarası iletişim  

URL: https://www.youtube.com/watch?v=3cFeeZxEiUg 

92. Küreselleşme ve Ülkeler Arası Etkileşim-1 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=7kfXiMTJ7Yo 

94. Küresel Dünyada Milli Teknoloji 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=cIKRQNOr9P4 

95. Küresel Rekabet Ortamında Ülkemizin Bilim ve Teknoloji 

Politikalarının Değerlendirilmesi 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=qoFkvSA4ezI 

96. Küreselleşen Dünyada Din ve Değerler 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=WLJLzzAGxc4 

97. Küresel Rekabetin Türkiye ve Bölgemize Etkileri 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=dKT_12pxnqg 

98. 2021 Ötesinde Küresel Rekabet ve Uluslararası Ticaretin 

Kolay Yolu E-İhracat 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZE2yNs55rjM 

99. Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=B8EyI6Y1cLs 

100. Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=HZ5VqJlonmI 
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	1.1. Terörizm’in Tanımı
	1.2. Terör ve Terörizmin Amaçları
	1.3. Türkiye’nin terörle mücadeleye yaklaşımı

	Ödev 1. Yukarıda sunulmuş yazıyı okuyup sözleri ezberleyiniz:
	Sözlük
	Ödev 3. Yazıyı özetleyerek anlatınız.
	Terörle mücadelede ülkeler Türkiye ile birlik içerisindedir
	Ödev 14. Dinleyerek Türkçeye tercüme ediniz:
	1. Несмотря на то, что терроризм в общепризнанном понимании  в масштабах всего мира является преступлением, которое нарушает общественный порядок и приводит к страданиям невинных людей,  не удалось достичь единого мнения относительно его определения.
	2. Неопределённость в понимании терроризма является самым большим препятствием в глобальной борьбе с ним.
	3. Терроризм перестал быть локальной проблемой и приобрёл международный характер.
	4. Террористические организации проводят теракты во многих странах. Целью их атак являются граждане разных стран. Офисы, штабы и тренировочные лагеря террористических организаций действуют  в разных странах. Сами террористические организации получают ...
	5. Терроризм является международным явлением, и борьба  с терроризмом должна вестись в международном масштабе. Поэтому для формирования международной стратегии борьбы с терроризмом, существует потребность в определении того, что такое терроризм.
	6. Некоторые социологи считают необходимым именовать террористическими акты, в ходе которых не используются военные методы и которые направлены против гражданских целей.
	7. Целями терроризма являются: придать известность организации; привлечь внимание общества, региональных и глобальных игроков, общественного мнения; создать беспорядки; склонить людей на свою сторону; вбить клинья (создать линии водораздела) между люд...
	8. В наши дни террористические организации для достижения своих целей используют методы психологической войны, социальных конфликтов, пропаганды, а также разнообразные акты насилия, сеящие страх.
	9. Акты насилия для террористов — это средство вооружённой пропаганды.

	Uluslararası Terörizm
	Ödev 16. Terör çeşitleri piramidindeki her olası terör çeşidini, Piramidin sivri ucunda bulunan çeşitlerden başlayarak aşağıya doğru eleştirel olarak ve aşağıdaki yazılardan faydalanarak tek tek adım adım değerlendiriniz (aynı zamanda sonraki ödevlere...
	Terör çeşitleri piramidi
	https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/09/176-11.pdf
	9. Etnik terörizm ne kadar yaygın olmaktadır?

	- Politik-İdeolojik-Bölücü Terör
	Ankara’da magandalar trafiği kesip drift yaptı
	Ankara’da araçlarıyla yol kesip drift yapan trafik magandaları, terör estirdi. Olay, akşam saatlerinde Keçiören’de meydana geldi. Halil Sezai Erkut Caddesi üzerinde seyreden iki otomobildeki şahıslar, akan trafiğe aldırmayarak cadde ortasında drift ya...

	7.1. Bunun adı çevre terörü!
	7.2. Dünyanın ilk ‘çevreci terör örgütü’, plastik poşeti yasakladı

	7.3. Hatay yangınının hatırlattıkları: PKK ve çevre terörizmi
	Eylem kapasitesini her geçen gün daha fazla yitiren PKK’nın düşük maliyetli, kolay icra edilebilen çevre terörizmi yöntemlerini daha fazla benimseyeceği ve bunu propaganda malzemesi olarak kullamak isteyeceği ortada
	Hatay yangını ve PKK bağlantısı
	PKK neden çevre terörüne başvuruyor?

	16-19 Nolu video parçaları
	Siber Terör ve Siber İstihbarat

	20-21 Nolu video parçaları
	22-23 Nolu video parçaları
	Противодействие кибертерроризму
	24 Nolu video parçası
	Цифровые технологии; войти в сеть; компьютерные системы, работающие в режиме онлайн; с развитием технологий; находить  для себя новые сферы и новые методы; киберпространство; нарушение деятельности национальных банковских систем; присвоение банковских...
	9.3. “Başbağlar faciası” sunumunu yapınız.

	10.1. Aşağıdaki yazıyı Rusçaya çeviriniz, yorumlayarak değerlendiriniz:
	Terör ile mafya her zaman birlikte
	25-26 Nolu video parçaları
	İsrail’de mafya terörü
	Medya ve Terör İlişkisi

	15.1. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz, özetleyerek anlatınız, “Futbol terörü” konusunu değerlendiriniz:
	Futbol terörü neden kaynaklanır? Nasıl holigan olunur?
	Ödev 17. Türkçe karşılıkları veriniz:

	MHP Genel Sekreteri Büyükataman: ABD devlet destekli terörizmin hakkını vermektedir
	Teröristlerin yeni stratejisi: Yumuşak hedef
	132 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırıları, teröristlerin değişen taktiklerini ve yeni hedeflerini gösteriyor. Saldırılarda, “Hükümet binaları, elçilikler ya da karakolların yerine”, “yumuşak hedef” diye tarif edilen siviller vuruluyor.
	Teröristler için kimlerin öldüğü değil, mümkün olan en fazla sayıda ölümün gerçekleşmesinin önem taşıdığı vurgulanıyor.
	https://www.milliyet.com.tr/dunya/isidin-yeni-stratejisi-yumusak-hedef-2149042
	Ödev 20. Dinleyerek Türkçeye tercüme ediniz:
	1. Терроризм — это совокупность актов насилия политического характера, применяемых во имя достижения конкретных целей, таких как подорвать государственную власть и порядок, а также обеспечить смену государственной власти.
	2. Если террористическая организация является пособником региональных или глобальных акторов, в таком случае получение региональными или глобальными акторами желаемого от страны, являющейся объектом террористической деятельности, является  её основной...
	3. В настоящее время практически все террористические организации являются пособниками региональных или глобальных акторов и служат на благо их стратегий.
	4. Новая идеология терроризма эксплуатирует религию, уже  не осталось иной идеологии, которая могла бы быть использованной.
	5. По мнению некоторых западных политологов, терроризм — это название метода ведения борьбы. Терроризм — это метод, который  в борьбе между сильным и слабым использует слабый. В борьбе слабого с сильным вместо дуэли предпочтение отдаётся методу засады...
	6. Терроризм — это глобальная беда, поэтому борьба с этой бедой требует глобального сотрудничества.
	7. Все участники заседания почтили минутой молчания память погибших в теракте.
	8. У террористов, у терроризма нет национальности, нет вероис-поведания, нет гражданства, нет человеческого лица. Терроризму  не может быть прощения.
	9. Вице-президент республики в своём выступлении на открытии заседания пожелал упокоения всем погибшим в результате теракта,  а также выразил соболезнования их семьям.
	Ödev 21. Rusça karşılıkları veriniz:
	Ödev 28. Aşağıdaki savları ya doğrulayıp ya da yalanlayıp gerekçeli kanıtlayınız:

	‘Terör mücadelesinde çifte standart olmaz’
	Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörle mücadelede çifte standart eleştirisinde bulunarak, “Bir terör örgütü başka bir terör örgütüyle mücadelede partner olamaz” dedi.

	Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ve Fransa dost ve müttefik iki ülke ve böyle kalacaklar
	(1)
	Çavuşoğlu, terörle mücadele konusunda Fransa’nın, NATO’daki ikinci büyük müttefiki Türkiye’ye güvenebileceğini bilmesi gerektiğine dikkati çekti.

	Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uluslararası medyaya Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesini anlattı
	Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla önde gelen uluslararası medya kuruluşlarına Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesini anlattı. Bakan Çavuşoğlu, terör konusunda mesajlarının net olduğunu belirterek FETÖ d...
	“FETÖ’nün birinci açık hedefi Türkiye Cumhuriyeti’dir”

	Ödev  48. Türkçe özetleyerek yorumlayınız:
	‘Kara propaganda’ya dikkat... Kara propaganda nedir?
	Sosyal medyada okuduğunuz bir haberin gerçek mi yoksa propaganda mı olduğunu nasıl anlarsınız? Gerçek değil, propaganda olduğunu ele veren ipuçları nelerdir?

	Ödev 49. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz:
	Roma’da yapılacak IŞİD’le Mücadele Uluslararası Koalisyon Toplantısı neden önemli?
	PKK’nın Çocuk ve Genç Devşirmesi
	PKK, diğer birçok terör örgütü gibi özellikle çocukları ve gençleri devşirmeyi hedefliyor. Örgüt bunun için en çok kaçırma, zorla alıkoyma ve kandırma gibi yöntemleri kullanıyor.
	Terör Örgütlerinin İstismarı
	Çocuklar/Gençler Neden Devşiriliyor?
	Ekonomik Faktörler
	Kontrol Edilebilme
	Taktiksel Avantajlar
	Terör Örgütünün Devşirme Yöntemleri
	Kaçırma
	Kandırma


	İntihar saldırısı nedir
	Встреча в Риме. Что обсудили главы МИД Литвы и Турции
	Ödev 62. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz:
	Страны–гаранты пока не определили дату переговоров по Сирии в Казахстане
	Ödev 63. Dinleyerek Türkçe söyleyiniz:
	1. Среди основных мер по предупреждению терроризма присутствует реализация принципа неотвратимости наказания  за преступления террористического характера, незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных в...
	Açıklama 1
	1.1. “doğrultusunda”: любой дискурс, в том числе и общественно-политический, характеризуется наличием как грамматических, так  и лексических маркеров — единиц, которые наиболее часто исполь-зуются именно в рамках данного дискурса. В принципе можно утв...
	8. Türkiye’nin olası bir Afgan göçünü engellemek için ABD ile görüşmesi gerektiğini belirten Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ, (в духе решений президента Турции) hareket ettiğini iddia ederek, “Türkiye, Afganistan ve diğer ülkelerde...
	Ödev 70. Türkçe söyleyiniz:
	1. Доллар и турецкая лира побили рекорд: если центральный банк в соответствии с требованием президента страны снизит ключевую ставку, что будет?
	2. Мы в масштабах всей Турции в контексте рекомендаций нашего научного совета предприняли значительное количество мер  в целях предотвратить распространение вируса и защиты здоровья нашего населения.
	6. Президент Турции в своём твиттере, в частности, написал: «Мы и далее будем хранить завоевания нашего народа и, развивая знамя ПСР, будем активно двигаться в направлении наших целей».
	2. Türkiye Cumhurbaşkanı, Kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, “ABD ile üstesinden gelinmeyecek hiçbir meselenin bulunmaması, tam aksine ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde mutabık kaldık.” dedi.
	3. AK Parti’nin yaptırdığı son anketler sanılanın aksine Z Kuşağı’nın da ‘Erdoğan’ dediğini ortaya koydu. Ankete göre Erdoğan halen yüzde 50’nin üzerinde.

	Dışişlerinden McMaster’in
	‘Türkiye ve Katar radikal ideolojilerin yeni sponsorları’
	sözlerine tepki: Temelsiz ve kabul edilemez
	‘Hayret verici, temelsiz, kabul edilemez’

	Не показать себя эффективной; препятствовать открытию прибрежной дороги; Правительство национального единства; навязывать себя; злые языки; соглашение о постоянном прекращении огня; принять управление государством на себя; подтвердить неизменную приве...
	Fikir birliği içinde olmak; operasyonel; karakter; terör eylemi; rastgele; ihtilalci gruplar; mazur görmek; direnç; odaklanmak; toplumsal sınıf; yoksulluk; vurgunculuk; yoksulluk belirtisi; eğitimsiz; gelirin eşit hale getirilmesi; benzeştirme; parala...
	- fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması;

	Ödev 83. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz:
	Новая стратегия нацбезопасности США отнесла РФ и Китай  к ревизионистским силам
	Российский ревизионизм или «восстановление справедливости»?
	10. Cumhurbaşkanı’nın “Yemin edilmediği sürece devamsızlık söz konusu” konuşması yemin etmeyen vekillere (носит характер предостережения) ve böylece Meclis İçtüzüğüne gönderme yapılıyor.
	1. Президент Турции встретится в Сочи в узком формате  с российским лидером. Отмечается, что встреча имеет такой характер, что может изменить региональную расстановку сил, и, в первую очередь, на Ближнем Востоке.
	Zorla alıkoyma; rasyonalite; aile fertleri; intihar saldırısı; uzaktan kumanda ile patlatmak; ses getirmek; bazı bölgelerden gelen tehditler; Afrika kıtasının farklı bölgelerinde; Suriye Arap Cumhuriyeti’ni ölüm kalım meselesi ile karşı karşıya getirm...
	Имидж Турции; российский и зарубежный опыт антитер-рористической деятельности; среда, обеспечивающая террористические организации людскими ресурсами; чтобы пустить деньги в легальный оборот; устанавливать контакты; разделять одинаковые базовые приорит...
	Ödev 89. Rusça söyleyiniz, “erozyon” sözcüğünün geçerli Rusça karşılıklarını arayıp bulunuz:
	1. Tüketim odaklı yaşamak tabiatın kaynaklarını kuruttuğu gibi yaşadığımız manevi erozyonun da sebebidir. İçimizdeki boşluğu eşya ile doldurmaya çalışmanın, bizi kendi maneviyatımızdan uzaklaştıran yan etkileri var. Zaten insan, sürekli beslenmesi ger...


	Mehmet Efe Caman’nın “Reis’in Rejimi: Erdoğan dönemi Türkiye’sinde demokrasi erozyonu, otoriterleşme ve hibrit politik sistem üzerine notlar” adlı kitabı hakkında bir düşünceniz var mı?
	Блинкен заверил, что США не будут насаждать демократию за рубежом силой
	Обновление демократии

	Ödev 94. Özetleyerek Türkçe anlatınız:
	ABD’nin yapısal sorunu ırkçılık ve sosyoekonomik adaletsizlik
	“Ayrımcılık çok derin temelleri olan bir meseledir”
	“Trump toplumsal kutuplaşmayı derinleştirdi”
	“Gösterilerin tüm dünyaya yayılma ihtimali var”

	Türkiye “hibrit rejim” kategorisinde
	Türkiye “hibrit rejim” kategorisinde

	- kendi gücünü ve prestijini diğer bütün etmenlerin üstünde görür ve uluslararası sistemi ve düzeni kendi görüşü veya çıkarları doğrultusunda değiştirmeye çalışır;
	Структурный расизм: что это такое и как он работает
	- именная: “potansiyel rakip / düşman / ...” (потенциальный соперник / противник / ...); “potansiyele sahip olmak” (обладать потенциалом); “potansiyel tehlike” (потенциальная опасность); “iç potansiyel” (внутренний потенциал); “kritik potansiyel” (кра...
	- глагольная: “potansiyel değerlendirmek” (оценивать, использовать потенциал); “potansiyel barındırmak” (содержать в себе потенциал); “potansiyel kullanmak” (задействовать потенциал); “potansiyel taşımak” (нести в себе потенциал); “potansiyel yansıtma...
	Ödev 105. Türkçe tamamlayınız, tercüme ediniz:
	1. Anket: Cumhurbaşkanı Erdoğan, (его потенциальные соперники) İmamoğlu, Yavaş ve Akşener’e karşı kaybediyor.
	10. Konyaspor tüm oyun coşkusunu ve (продемонстрировав свой потенциал) en üst sınırları zorluyor.
	11. Türkiye Cumhubaşkanı, “(Мы полны решимости в полной мере задействовать сельскохозяйственный потенциал нашей страны)” dedi.
	1. Эхо-камера — понятие в теории СМИ, представляющее собой ситуацию, в которой определённые идеи, убеждения усиливаются или подкрепляются путём передачи сообщения или его повторением внутри закрытой системы (партия, круг единомышленников, субкультура)...
	2. Современный режим Черноморских проливов определяется Конвенцией, заключенной на международной конференции в швейцар-ском городе Монтрё. Конвенция подписана 20 июля 1936 г. Советским Союзом, Великобританией, Болгарией, Румынией, Турцией, Грецией, Фр...
	Конвенция подтвердила принцип права свободного прохода  и плавания в проливах и объявила свободным проход через проливы торговых судов всех стран.
	Согласно ст.2 Конвенции в мирное время торговые суда будут пользоваться полной свободой судоходства и транзита в проливах днем и ночью независимо от флага и груза без каких-либо формальностей  с соблюдением постановлений ст.3. Никакие сборы, иные, чем...
	Во время войны, если Турция не является воюющей стороной, торговые суда независимо от флага и груза будут пользоваться полной свободой транзита и судоходства в проливах на тех же условиях, что  и в мирное время. Если же Турция будет воюющей стороной, ...
	1. Специалист по социологическим опросам отметил, что самой важной движущей силой выборов 2023 года является вопрос: «Уходить Эрдогану или оставаться?». Эксперт подчеркнул, что президентская форма правления не сформировала обстановку доверия и, в част...
	6. Эксперт по вопросам распределения электроэнергии Мустафа Йылмаз заявил, что в сфере энергетики неизбежным является цифровое преобразование, а также что они ставят своей целью за счёт цифровых инвестиций во всех операциях добиться самой высокой прои...
	7. Президент Турции заявил, что, исходя из актуальных угроз нынешнего времени, уже неизбежным является самообновление НАТО, а также, что страны НАТО вынуждены провести изменения, которые позволят сформировать принципиальную и решительную позицию по от...

	1. Dilde sadeleştirme niyetiyle (çıkmak — yol) Türkçemiz kelime katliamına maruz bırakılmıştır.
	Ödev 120. Dinleyerek Türkçe söyleyiniz:
	1. Президент Турции переживает самый безвыходный период своей политической жизни.

	- kendi gücünü ve prestijini diğer bütün etmenlerin üstünde görür ve uluslararası sistemi ve düzeni kendi görüşü veya çıkarları doğrultusunda değiştirmeye çalışır; (1)
	4. Asgari ücreti 16 kata yakın artırmamız, milli gelire oranla bakıldığında en somut örnek olarak karşımızdadır. Tüm toplu sözleşme görüşmelerinde hep çalışanlarımızın gelir ve refahını yükseltecek formüller üzerinde durduk. Kamu ve özel sektörü benze...
	Jake Sullivan ve İbrahim Kalın Telefonda Görüştü
	Ödev 128. Özetleyerek Türkçe anlatınız, konuyu inceleyip yorumlayınız:
	Радикальные идеологии и мусульманская молодежь в России
	- uluslararası politika literatüründe statükoyu, mevcut güç dağılımını değiştirmeye yönelik politikalar;
	- genellikle e-posta, kaynağı belirsiz programlar, forum siteleri gibi çeşitli yollarla bilgisayarlara bulaşan ve kendisini bir bilgisayardan başka bir bilgisayara kopyalamak için tasarlanan zararlı yazılım;

	- din uğruna yapılan savaş.
	Ödev 132. Dinleyerek Türkçeye tercüme ediniz:
	10) заявили о своей поддержке всеохватному, осуществляемому под руководством и при активном участии самих сирийцев политическому процессу при содействии ООН и призвали конфликтующие стороны  к активному участию в нем;
	http://special.kremlin.ru/supplement/5351
	Rus istihbaratının tüm ülkenin internetini çökertme planları
	basına sızdı
	Ödev 134. Aşağıdaki konular üzerinde sunum yapınız:
	5. Osman Kavala
	Şer ittifakının terör silahı
	Türkiye’deki Darbelerin Perde Arkası
	Terörün Türkiye’ye Mesajları
	Şer İttifakının Türkiye’deki Terör Üzerinden Birbiri İle Mesajlaşması
	Sonuç: Şer İttifakına Karşı Taktik Saldırı


	1. Şer İttifakı nedir?
	2. Türkiye, PKK, PYD, YPG ve Gülen Hareketini (FETÖ) terör örgütü olarak kabul ederken; ABD/AB/İngiltere/İsrail, bunları niçin terör örgütü olarak görmemektedir?
	3. Türkiye’deki bütün partileri (DP, AP, CHP, DSP, MNP, MSP, RP, FP, MHP, AKP) tek tek kısaca anlatınız.
	4. Türkiye açısından “Alevi-Sünni Fay Hattı” ve “Laik-anti Laik Fay Hattı” nedir?
	5. Büyük Ortadoğu Projesi, Büyük İsrail Projesi ve 2. Sevr Projesi’ni tek tek kısaca anlatınız.
	6. Şer ittifakı, “Dolaylı harp stratejisi” kapsamında, birbirine taban tabana zıt taktiklerle, çok farklı noktalarda, ortamlarda, farklı toplum kesimlerinde, Türkiye’ye art arda saldırılar düzenlemek üzere, uzun vadeli bir strateji çizmiş ve uygulamay...
	7. “Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir” sözünü değerlendiriniz.
	8. Şer ittifakına zarar verecek bazı kararlar alınmaz, Şer ittifakına karşı hamle yapılmaz ise ödenecek bedel niçin çok daha ağır olabilir?
	9. “Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun” kavramının açıkladığı ifadeyi söyleyiniz, siyasi söylem açısından değerlendiriniz.
	Цивилизационный код любой цивилизации — это идентифика-ционная система и непосредственно связанные с ней ценности с ориен-тирами, нормами и идеалами.
	Культура, религии, даже язык могут меняться, — от этого цивилизация может меняться по своей форме. Но она будет существовать до тех пор, пока сохраняется неизменным ее цивилизационный код. Он имеет идентификационный и ценностный характер, который полн...
	В последнее время в российской культурной политике наблюдается новый тренд — делается усиленный акцент на формиро-вании гражданской идентичности. Понятно, что это делается из благого стремления выйти из круга сильных центробежных этнокультурных тенден...
	Также в России сейчас делается сильный акцент на развитии патриотизма. Некоторые авторы даже приравнивают патриотизм  к общероссийской идентичности. К чему это приводит, мы видим на примере современной Украины. Там ведь всё творится на основе патриоти...
	Ödev 141. Rusça karşılıkları veriniz:
	Batıya bakışları ve yaklaşımları; bölgesel güç olmak; Küresel Siyonist Tefeci Sermaye; hassas dil kullanmak; üzerimize düşen sorumluluk; gönüllü kuruluş; sağ (sol) terör; legal ve illegal yayınlar; etkili mücadeleye dönük yeni adımlar; çatışma bölgele...
	Ödev 142. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Противоположные тактики; интрига, козни; получить новую структуру; сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма; противодействовать террористической пропаганде; их взгляды  и политика в отношении Запада; переформатирование региона; ссориться и...
	Ödev 144. Gerekçeli olarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız, değerlendirme yapınız:
	1. Dünyanın daha da küçülmesi, küreselleşme, statükocu ve muhafazakâr algı sistemi, rekabet ve gerginlik ortamı, teknolojik gelişmeler ve terörizm gibi unsurlar aralarında ne tür bağlantı mevcut?
	2. Terörizmin ne tür bir eylem olduğu kabul edilmektedir?
	3. Terörizm niçin psikolojik savaş kavramı ile beraber anılmaya başlamıştır?
	4. Terör olayları sonrasında toplumda oluşan atmosfer, nelere yol açmaktadır?
	5. “Psikolojik savaş”ın tanımı nedir?
	6. Hanhi unsurlar psikolojik savaşta mutlak bir öneme sahiptir?
	7. Psikolojik savaşın önemli argümanları arasında neler bulunmaktadır?
	8. Psikolojik savaş gibi yöntem özellikle hangi toplumlara karşı etkili olmaktadır?
	9. Kimlik arayışları psikolojik savaş tekniklerinin uygulanması açısından toplumlara beraberinde neler getirmektedir?
	10. Psikolojik savaş kavramının temel dayanak noktaları arasında neler bulunmaktadır?
	11. Toplumun içinde bulunduğu ortamda zayıflıklarını tartışmaya başlamasının sonucu ne olabilir?
	12. Psikolojik savaş varlığını nasıl sürdürmektedir?
	13. Süper güçler birbirleri ile karşılıklı savaşmazken, mücedelelerini çatışma sahnesinde nasıl sürdürmüşlerdir?
	14. Amacını gerçekleştirebilmek için psikolojik savaş, terör ile nasıl birleşmiştir?
	15. Yapılan bir terör eylemi ile birlikte toplumlarda oluşan ilk algı nedir?
	16. Şokun etkisi yavaş yavaş geçmeye başladıktan sonra verilen yeni tepki nedir?
	17. Kızgınlık, ne ile ve neye doğru yönelmektedir?
	18. Yapılan terör eylemi, toplumu adım adım olarak nasıl etkilemektedir ve toplum içinde ayrışmayı nasıl sağlamaktadır?
	19. Terör eylemlerinden sonra tepki göstermek amacı ile toplanan kitleler atılan sloganların da etkisiyle hangi duygulara kapılabilirler.
	20. Kışkırtıcı unsurların etkisi ile kitlelerin tepkileri aşırı uçlara kayabilirken, toplum içindeki ayrılıklara ve farklılıklara ne olmaktadır?
	21. Organize toplumsal olayları düzenleyen sınırlı sayıdaki profesyonel ajan militanların rolü nedir?
	Alıştırma 146. Aşağıdaki savları değerlendiriniz:
	1. Türkiye örneği üzerinden gidecek olursak; Sağ − Sol, Sünni − Alevi, Türk − Kürt ve hatta ideolojilerin kendi içerisindeki ayrışmaları; anarşi ve terör eylemleri ile birleşince bölünme tehlikesinin yaşandığı bir Türkiye modeli karşımıza çıkmaktadır.
	2. İki kutuplu dünyada siyah ve beyazın dışında başka hiçbir rengin olmadığı bu dönem, psikolojik unsurlara dayalı savaş metotları ile harmanlanmıştır.
	3. Her terör örgütünün bir hamisi veya adına eylem yaptığı bir ülkesi vardır.
	4. II. Dünya Savaşı sonrasında yeni sistemin önemli bir kozu, caydırıcı etkisi ve yıldırma harekâtı özelliği kazanan uluslar arası terörizm bazen kendisi için bazen de devletler için çalışmıştır.
	5. Üstünlük sağlamanın yanı sıra toplumları yönlendirmeyi de amaçlayan psikolojik savaş, terörizm ile yakın ilişki içerisindedir.
	6. Kızgınlığın muhatapların duyduğu ve duyacağı haberler ile birlikte nefret krizine doğru yöneldiği sırada psikolojik savaş devreye girmekte ve terörden etkilenmiş olan toplumun hassas noktalarını ortaya çıkarmakta ve toplumu kışkırtmaktadır.
	7. Yapılan terör eylemi bütün bir topluluğa mal edilirken, karşı tarafta oluşan dışlanmışlık duygusu aynı ülkede yaşayan faklı unsurları birbirinden daha da koparmaktadır.
	8. Terör eylemleri kendi içine kapanmayı oluştururken, kitlelere bir diğer etkisi de provokasyona açık birliktelikleri de meydana getirmesidir.
	9. Birbirine güvenmeyen bireylerden oluşan toplum parçalanmaya mahkûm bir hale gelir.
	10. Terör eylemleri ile oluşan atmosfer toplumları birbirinden ayırmayı amaçlayan psikolojik savaş atmosferi haline dönüşmektedir.
	11. Toplum kontrolünü amaçlayan psikolojik savaş hassas noktayı yakaladığı anda vurmaya başlamaktadır.
	Ödev 147. Rusça karşılıkları veriniz:
	Çevik Kuvvet; İslâm ülkelerinin liderliğini üstlenmek; İkiz Kulelerin Vurulması; uzun vadeli bir strateji çizmek; mallar toplum olarak boykot ilan etmek; kendi kültür ve medeniyet kodları; yeni yapıya kavuşturulmak; yargı makamları önüne çıkarmak; ort...
	Teröristler neden intihar eylemi yapıyor?
	Terörle mücadele uzmanlarına göre, terör örgütleri küçülme, kitle desteğini kaybetme ve muhatap alınmama gibi korkular yüzünden intihar eylemlerine başvuruyor.

	Ödev 153. Rusça karşılıkları veriniz:
	Küresel sistemin kilit unsuru; yöntemin direkt etkisi altında kalmak; içinde bulunduğu ortamda zayıflıklarını tartışmak; aşırı uçlu düşünceler; birbirine girmek; karamsarlık (kötümserlik); özlem; suçlu ortamlar; hayalî dünya; istihbarat faaliyetlerini...
	Ödev 154. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Обстановка соперничества и напряжённости; победа или проигрыш в войне; разжигание вражды; перейти в подавленное  с психологической точки зрения состояние; адресная аудитория; война нервов; схлестнуться; бегство от своих проблем; выплеснуть гнев наружу...
	Ödev 155. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz:
	Достоин ли террорист рая?
	(2)
	Terör Saldırıları ve İslamiyet
	Teröristlerle Mücadelede Genel Prensipler

	Teröristlerle Mücadelede Genel Prensipler (wordpress.com)
	Ödev 159. Aşağıdaki savları gerekçeli olarak değerlendiriniz:
	1. Devlet, terörizme karşı süratle karar mekanizmalarını aktif hale getirmeli ve teröristlere kararlı bir şekilde tepki göstermelidir.
	2. Terörle mücadele harekatının sonunda elde edilmesi amaçlanan belirgin ve ulaşılabilir bir hedef konulmalı ve gayretler bu hedefe teksif edilmelidir.
	3. Terörle mücadele harekatında istihbarat konusunda da gayret birliği sağlanmalı, ülkedeki meşru istihbarat örgütlerinin yerel teşkilatlarının istihbarat  faaliyetleri koordine edilmeli, bunların arasında bilgi akışı sağlanmalı, yıkıcı rekabet önlenm...
	4. Teröristlerle Devletin mücadelesi kesinlikle yasal çerçevede yapılmalıdır. Devlet, bu çerçevede kaldığı sürece meşruiyetini korur ve teröristlerin tezleri çürütülür.
	5. Harekatın başarısı teröristlerin arazide imha edilmesine bağlı değil, halkın teröristleri personel, malzeme ve teçhizat olarak ne kadar uzun süre destekleyebileceğine bağlıdır.
	6. Genel olarak, teröristlerin halkın ekonomik geri kalmışlığını sömürdüğü dikkate alınırsa, terörle mücadele harekatı ile birlikte politik/ekonomik reformların devreye sokulması hayati öneme sahiptir.
	7. Teröristlere istemeden dahi yardım edenlere mahkemelerce verilecek cezalar ile yardım etmeyenlerin teröristler tarafından cezalandırılma şekli arasında tartışılamayacak kadar büyük bir fark mevcuttur.
	Ödev 166. Rusça karşılıkları veriniz:

	Ödev 180. Rusça karşılıkları veriniz:
	Ödev 182. Rusça karşılıkları veriniz:
	Toplumun hassas noktalarını ortaya çıkarmak; duyguların aşırılıklara kaydırılması; umutsuzluk; demoralize olmak; görevlilerin zorunlu olarak faklı iş yerlerinde istihdam edilmesi; dini köktencilik; özel hayatın gizliliği; enterne etmek; statükocu; ins...
	Ödev 183. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Ödev 185. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Baskın; örgüt içi infazlar; ayrılıkçılık; çatışma tecrübesi; çekinmeden canlarını vermek; mü’min; müteessir (üzülmüş, etkilenmiş); gayretleri bu hedefe teksif etmek; teslim olmama kararlılığı; fedakarlıklara katlanmak; silah affı; emniyetli bölgeler; ...
	Ödev 187. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Неоспоримо большая разница; переброска частей и подразделений; клерикализация; находить сторонников; неизбежные побочные эффекты применения силы; верующий, адепт, мусульманин; показавшийся, проявившийся; в законных рамках; экономическая отсталость нас...
	Ödev 188. Rusça karşılıkları veriniz:
	Belirgin ve ulaşılabilir hedef; yasal çerçevede; ağırlık merkezi; ilk yardım malzemesi; gerilla taktik ve tekniklerini uygulamak; asgari geçim olanakları; kitle katliamlar; taşeron örgüt; nitelik ve nicelik bakımından; operasyonel görevler; islamcı te...
	Ödev 189. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Bölüm 2. Yaşadığımız dünyanın tehditleri — 2
	8.2. Nükleer Silahlar

	8.3. Nükleer santral
	Santrallerdeki fisyon reaksiyonu

	Sözler
	Ödev 2. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız:
	1. Atom Enerjisi nedir? 2. Atomdan enerji sağlamanın ne gibi yolları vardır? 3. Fisyon ile füzyon arasında ne fark var? 4. Çekirdek bölünmesinin askeri amaçla kullanılmasının tarihçesini anlatır mısınız? 5. Termonükleer bombanın gelişiminin tarihçesi ...
	Ödev 3. Yazıyı özetleyerek anlatınız. (1)
	Öte yandan Dünya 2017 Ağustos ayında ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimi kaygıyla izledi. Donald Trump ve Kim Jong Un’un nükleer restleşmesi “bir nükleer savaşın eşiğinde miyiz?” tartışmalarına dahi yol açmıştı. İşte o gerilimin ardından TBMM...
	Nükleer güç santrali nasıl çalışır?
	Nükleer güç santrali emniyetli mi?
	Fukushima olayı tekrar olabilir mi?
	Almanya neden nükleer enerjiden vazgeçti?
	Nükleer enerjinin avantajları nelerdir?

	TAEK’in Görevleri

	BM’de kabul edildi; ABD, İngiltere ve Fransa’dan sert tepki
	Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, BM'de nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen, 122 ülkenin desteğiyle kabul edildi.

	Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma
	Поражающие факторы ядерного взрыва

	Ödev 18. Dinleyerek parça parça olarak Rusça söyleyiniz, konuyu yorumlayınız:
	Nükleer silahlar terminolojisi
	Контроль над вооружениями каждый понимает по-своему
	Баллистическая ракета — ракета, которая большую часть своей траектории полёта движется как свободно брошенное тело. Траекторию свободно брошенного тела называют баллистической.
	Гонка вооружений являлась главной особенностью холодной войны между государствами — членами Варшавского договора и НАТО. Несмотря на свою разорительность, она привела к существенным научным открытиям во многих технологических и военных областях.
	Само это понятие означает постоянное наращивание противо-борствующими сторонами военной мощи, развитие её не только эволюционным, но и революционным путем, то есть созданием принципиально новых видов оружия. Некоторые особенно револю-ционные прорывы б...
	Продуктами гонки вооружений во время холодной войны являются стратегические межконтинентальные бомбардировщики и ракеты, сверхзвуковые самолёты, беспилотные самолёты−разведчики, спутни-ки−шпионы, электронные системы слежения, наблюдения, связи и т.д. ...
	Для гонки вооружений была характерна повышенная междуна-родная напряжённость и нестабильность, постоянные политические скандалы, постоянные испытания новых видов оружия и использование военной мощи как основного аргумента в политических вопросах. Одна...
	Rusya’nın nükleer üçlemedeki modern silah payı yüzde 82’ye ulaştı
	Rusya Devlet Başkanı, Rus ordusunun nükleer silah gücünü arttırdığını belirterek, “Rusya'nın nükleer üçlemedeki modern silah payı yüzde 82’ye ulaştı” dedi.
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