


ÖN SÖZ 

Aziz ve Muhterem Fanzin Okurlarımız, 

Bugün, tekrar sizinle kavuşabilmenin mutluluğu içerisindeyiz. Tam iki koca ay sonra 
tekrardan sizler tarafından okunmanın nasıl bir duygu olduğunu kimse bilemez. Bu 
sebepten mütevellit mutluyuz, neşeliyiz ve sevinçliyiz. 

Kıymetli Okurlarımız, 

Sizin için hiç durmadan çalışan ve okuma hevesinizi aşılamaya çalışan biz Bilinç6 Fanzin 
ailemiz, yine birbirinden değerli yazar ve yazılarla sizlere çok güzel vakit geçireceğiniz 
anları yaşatmak ister. Filhakika bizimde sizlerden birtakım ricalarımız bulunmaktadır. 

Peki, bu ricalar nelerdir? 

Fanzinimiz ile birlikte fotoğraflar çekerek, eserimizi tanıtarak, emeğimizi arkadaşlarınızla 
paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bununla birlikte sizlere, üçüncü sayımızda daha 
farklı ve yeni çalışmalar sunmaya çalışacağımızı belirtmek isteriz. 

Şu konuya da açıklık getirmek isteriz, bizim için imkânsızlık yoktur. Çünkü alın terinin 
döküldüğü ve uykusuz gecelerin yaşandığı her bir gün, birer imkandır. Bizim için 
değersizlik yoktur. Şayet, eğer tek bir kişiyle dünyayı değiştirmek istiyorsanız, o halde 
harekete geçmek için boş durmamalısınız. Unutmayınız ki hayaller, gerçeklerin yarısıdır. 
Biz Bilinç6 Fanzin olarak çalışmalarımızı yoktan var ettik. Bizlere sunulabilecek onlarca 
imkân ve destek varken yapılmadı, oluşturulmadı ve bir kenara atıldı. Ancak biz ya 
yapacağız ya da yapacağız dedik. Filhakika görmüş olduğunuz üzere yaptık ve yapıyoruz…  

Her daim dediğimiz gibi, ‘‘Edebiyatın yer altı dünyası olan Bilinç6 Fanzin’imize hoş geldiniz, 
sefalar getirdiniz’’… 

Sevgiyle ve Edebiyatla Kalınız… 

 

Devrim AKTÜRK 

Bilinç6 Fanzin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESERİMİZ ÇOK YAKINDA SİZLERLE… 

BİZİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDİN… 

DEVRİM AKTÜRK 



BTS GERÇEĞİ 

 

Said ERCAN 

Uluslararası Sosyal Medya Derneği 
Başkanı / Dijitalizm Kitabının Yazarı 

 

BTS Bir Projedir 

Güney Koreli BTS grubu bir proje grubudur. 
Genç kızlar bu grubu deli gibi seviyor ve toz 
kondurmuyor. Muhtemelen grup üzerinden 
bazı ikna teknikleri yapıyor olabilirler. Grubu 
dünyaya tanıtan kişi Allen De Generes oldu. Bu 
adam Amerika’da dünyaca ünlü ve popüler 
olan Ellen Show programını sunuyor. Daha 
önce bir erkekle evlenmiş ve boşanmıştır. 
Portia de Rossi ile kadın kadına evlilik yaptı. Bu 
grup 7 ay arayla Ellen Show’a 2 kez katıldı. 
Bundan sonra dünyada tanınırlığı daha çok 
arttı. Grubun üyeleri cinsiyetlerini tanımlarken 
kendilerini, ‘‘Tüm cinsiyetlere eşit mesafe…’’ 
olarak tanımlıyorlar. Güney Kore’de son 
dönemde erkeklerin makyaj yapması da moda 
haline geldi. 

Bot Hesapları Kullanıyorlar 

Grup hakkında yorum yapan herkes linç 
ediliyor. Genelde eleştiriler aşağı yukarı 
ajanslar tarafından yazılmış bot metinler gibi 
duruyor. Örneğin Twitter’de ‘‘Sen önce x x x 
konuları konuş, bu meseleye girme…’’ gibi bot 
hesaplardan mesaj ve yorumlar yapılıyor. 
Ayrıca sizi cinsiyet düşmanı ilan ederek 
ötekileştiriyorlar. Bu etki altındaki çocuklara 
cevap verilmesini ve hakaret edilmesini doğru 
bulmuyorum. Onlar muhtemelen bir şekilde 
büyüleniyorlar ve bunlara karşı bir sevgi 
depoluyorlar. Bilim insanları, psikologlar ve 
imge bilimcileri bu gruba ve bu grup üzerinden 
yöneltilen projeye acil çalışmaları gerekiyor! 
Bu konu Türkiye’de ciddi anlamda 
konuşulmalı.  

1 Kişiyi Bile Kaybetme Lüksümüz Yok 

Bir konferansta bu grubu eleştirmiştim. Bu 
sırada bir kızımız bana, ‘‘Ama hocam Türk 
erkekleri de çok kıro…’’ demişti. Göz göre 
göre evlilik bitiriliyor, cinsiyet bitiriliyor. Ray 
Kurzweil, ‘‘İnsanlık 2.0’’ kitabında şunu diyor, 
‘‘Kusursuz dünyayı Tanrı’nın değil, bizim 
yarattığımız gençler kuracak…’’ Yeni bir nesil 
yaratıyorlar. Bu çocuklarımızdan bir kişiyi bile 
kaybetme lüksümüz yok. Çünkü onlar 
yavrularımız. Bu da göstermektedir ki tehlike 
büyük! 

Dur Dememiz Lazım 

 
https://www.youtube.com/watch 

Bu grubun bulunduğu ülkedeki intihar 
oranlarına dikkat edin. Güney Kore’de intihar 
oranları rekor seviyede. Doğu toplumunu 
dizayn etmek için, teknolojik olarak ileri 
durumdaki Güney Kore özellikle seçildi. Güncel 
verilere göre bir köprüde 40 dakikada bir 
intihar yaşanmaktadır. 2011 haberlerinde ise 
günde 40 gencin intihar ettiği bildirilmeydi. 
Artık ünlülerde intihar ediyor. Şu anda dünya 
algı savaşlarını yaşamaktadır. Bu gruptaki 
çocuklar iyi olabilirler ama algı kurbanı 
oluyorlar.  

Dinleyen kitlesinin ergen olması, bu çocukların 
bir tercihi değil. Çünkü bunlar zaten o kitleye 
hitap etmek istiyorlar. Zaten bunların asıl 
hedefleri, z neslini değiştirmektir. Ergen, 
değişik sorunlar ile boğuşan, yaşam becerisi 
oluşmamış çocukları; yeniden yazılım yükler 
gibi inşa etmek istiyorlar. 

Sesim kime ulaşıyorsa, bu kardeşlerimize 
yardım etmeyi unutmasın. Bunlar bizim 
evlatlarımız. Kişiliklerini, kimliklerini 
kaybediyorlar. Benim sosyal medya 
hesaplarıma bir bakın, bana mesaj atan ve 
yorum yazanlara bir bakın, ne kendi adları var 
ne resimleri var.  



TARİHTE BİR KADIN: EMMA GOLDMAN 

 

Şirin BAYIK 

marjinalfikirr.blogspot.com’da Blogger 

Son nefesine kadar toplumun dayattığı her 

şeye karşı mücadele eden bir kadın… 

27 Haziran 1867’de Rusya’da doğan bu kadın 

yaşamının başında 16 yaşındayken babasının 

zorla yapmasını istediği bir evliliğe karşı 

durarak ilk mücadeleni verir.  

Hayatına Amerika’da devam eden Goldman, 

Haymarket olayından etkilenir ve haksızlığa 

karşı sert bir mücadeleye girerek hayatı 

boyunca savunduğu işçilerin, kadın haklarının, 

ezilmişlerin yanındaki yerini alır. 

Sert söylemleri, cesur konuşmaları yüzünden 

defalarca tutuklanan Goldman, savunduğu 

fikirlerden asla vazgeçmemiştir. Her zaman 

hissettiğini topluma yüksek sesle aktarmıştır. 

Kapitalizmin boğucu haksızlığı ve adaletsizliği 

karşısında ezilen işsizlere, ‘‘İş isteyin, eğer iş 

vermezlerse ekmek isteyin, ekmek 

vermezlerse ekmeğinizi alın…’’ diyerek tarihe 

geçen konuşmasını yapmış ve halkı bu 

sözleriyle kışkırtmaktan tutuklanmıştır. 

Fikirleriyle cesareti, her zaman yanlışları ve 

yanlış olanları korkuttu. O ve dava arkadaşları 

daha 1883 yılında eşit eğitimi, serbest üretimi 

ve sosyal eşitliği konuşup bunun için mücadele 

ediyorlardı. 

Bu kara kızıl kadın sadece işsizlerin değil, kadın 

olmanın da ne demek olduğunu, kadınların 

neler yapabileceğini kanıtlayan bir öncü oldu. 

Yobaz fikirlerin karanlığına ışık olan 

kadınlardandı. 

‘‘Kadının gelişimi, bağımsızlığı, özgürlüğü 

kendisinden gelmelidir. İlk olarak kendisini 

bir obje değil, bir kişilik olarak ortaya 

koymalıdır. İkincisi, hayatını basit, fakat 

zengin ve derin kılarak; kendi bedeni üzerinde 

başkalarının iddia ettiği tüm haklara karşı 

koymalı, istemediği sürece çocuk yapmamalı, 

tanrının, devletin, kocasının, ailesinin bir kulu 

olmaya karşı çıkmalıdır. Bu da hayatın tüm 

karmaşıklığını ve özünü anlamaya çalışarak, 

yani kendini toplumun fikirlerinden ve 

yargılarından özgürleştirerek olur.’’ diyordu. 

Güçlü ve rol model kişiliği herkese ilham 

veriyordu (-ki herkes için göz ardı 

edilemeyecek kadar cesur ve özgün fikirleri 

vardı). Okuyan, yol gösteren, mücadele eden, 

aykırı Emma’ydı O. 

 
http://marjinalfikirr.blogspot.com/2018/ 

 
‘‘Bütün savaşları dövüşmeyecek kadar korkak 

olan, bu yüzden de kendileri adına dövüşmek 

için dünyanın gençlerini cepheye süren 

hırsızlar çıkarır.’’ diyordu Goldman. Evet, dün 

olduğu gibi günümüzde de haklı. Fikirleri ve 

görüşlerinin, hepimizin vicdan süzgecinden 

geçirilmesi gereken bir kadın. Yaşamı boyunca 

geri adım atmadı, haksızlığa boyun eğemdi ve 

boyun eğenlere karşı yumuşak olmadı. Hayatı 

boyunca naif de olmadı. Çünkü hayat da naif 

değildi. Tarihe güçlü, cesur, okuyan, karşı 

duran, özgün, Kara Kızıl bir kadın çizdi. 

http://marjinalfikirr.blogspot.com/2018/


TÜM ZAMANLARIN MUCİDİ NİKOLA 
TESLA 

 

 
 

Yılmaz GÖRDÜK – Elektrik Öğretmeni 

 
ünya var olduğu müddetçe asla 
eksilmeyen, hiçbir hammaddeye 
ihtiyaç duymadan üretilebilen, zararlı 

herhangi bir atık madde bırakmayan, bedava 
ve sürekli bir enerji? Ne dersiniz bu mümkün 
mü acaba? 

10 Temmuz 1856 tarihinde o zamanlar 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na bağlı 

olan Hırvatistan’ın güneybatı kesiminde 

Similjan isimli bir köyde doğan bir bebek, yıllar 

sonra hayatına mal olacak bu iddia ile dünyaya 

gözlerini açtı. Adı Nikola Tesla… 

 

 
http://nikolaitesla.blogspot.com/2011/04/nikola-

tesla.html 

 

87 yıllık bir ömre sığdırılan ve modern 

dünyanın temellerini inşa eden; elektriğin 

uzun mesafeler boyunca taşınmasında 

alternatif akımın kullanımı, ilk hidroelektrik 

santrali, sağlık ve birçok alanda kullanılan X-

Ray cihazlarının keşfi, indüksiyon motorları 

(alternatif akım motorları), elektrik akım 

yoğunluğunun hesaplanması, kablosuz 

haberleşme, mikrodalga fırınları, elektron 

mikroskobu, Tesla bobini ve daha birçok yeni 

ve kullanışlı fikrin kâşif ve mucidi Nikola 

Tesla… 

İlk icadı olan su çarkıyla dikkatleri üzerine 

çeken bu çocuk, yıllar sonra bu icadından 

ilham alarak dâhiyane pervanesiz türbini 

üretecektir.  

Tesla, karakterinin güçsüz ve zayıf olduğu, 

cesaretinin ve kararlılığının olmadığı, ölüm ve 

dinsel korkularının olduğu karanlık bir dönem 

yaşamıştır çocukluğunda. Sonradan, babasının 

kütüphanesinde yaptığı gizli okumalardan 

birinde eline geçen bir kitapla, hayatının rotası 

değişmiştir (Aoafi- The son of Aba (Aba’nın 

oğlu) – Macar yazar- Josika). Bu kitap için 

şunları söylemiştir; “Bu okuma, her nasılsa 

irademin hareketsiz güçlerini uyandırdı ve 

kendi kendimi kontrol (self-control) etme 

talimlerine başladım. Azmim önceleri 

Nisan’daki karlar gibi eridi, ama kısa bir süre 

sonra güçsüzlüğümü keşfettim ve daha önce 

hiç bilmediğim bir memnunluk hissettim...” 

Katolik bir Papazın oğlu olarak büyüyen 

Nikola için babası tarafından öngörülen kader, 

kendi gibi başarılı bir papaz olmasıdır. 

Geçirdiği ağır bir kolera hastalığı sırasında 

babasına; “Belki mühendislik okumama izin 

verirseniz kendimi daha iyi hissedebilirim” 

diyen Nikola’nın ne olursa olsun din adamı 

olması gerektiğini düşünen babası bu isteğine 

boyun eğecektir. 

Tesla, ilerleyen yıllarında Avusturya Prag 

Politeknik Üniversitesi'nin Graz’daki okulunda 

okumaya başladı. Ancak bir süre sonra 

buradaki eğitimini yarıda bırakarak, yabancı 

teknik yapıtları okuyabilmek için, orada, 

D 

 

http://nikolaitesla.blogspot.com/2011/04/nikola-tesla.html
http://nikolaitesla.blogspot.com/2011/04/nikola-tesla.html


yabancı dil kursunu sürdürdü. Kişisel takıntıları 

ve asosyalliği nedeniyle üçüncü sınıfın ilk 

döneminden itibaren okulu bıraktı. 

Daha sonra babasının isteği üzerine Prag’da 

Charles Ferdinand Üniversitesi'ne başladı ve 

okula başladıktan kısa bir süre sonra babasının 

ölümü üzerine bu eğitimini de yarıda bıraktı.  

Tesla’ya göre doğru akımı kullanmak sistem 

olarak yanlıştır. Bunun yerine sınıf arkadaşı 

Szigetti ile birlikte elektrik endüstrisinde 

devrim yaratacak Döner Manyetik Alanı keşif 

eder. Bu sayede ilk alternatif akım 

motorlarının da ortaya çıkmasını sağlarlar. 

Tesla, 1884 yılında eski patronu Charles 

Batchelor‘un tavsiyesi ve referans mektubu ile 

Amerika’ya gider. Edison, Tesla karşılaşması ilk 

olarak burada olacaktır. Batchelor referans 

mektubunda Edison’a; “İki büyük adam 

tanıyorum; biri sensin, diğeri de bu genç 

adam.” yazılıdır. 

Thomas Edison’un firması, Pearl 

Caddesi’nin aydınlatma görevini üstleniyordu 

ancak doğru akım ile çalışan aydınlatma 

sistemi, uzak mesafeler için yetersiz kalıyordu.  

Kafasındaki icatlardan bir tanesi olan 

alternatif akım ile ilgili düşüncelerini Edison ile 

yaptığı bir konuşmasında açıklamaya çalışır 

ancak, gereksiz teoriler ile vakit kaybetmemesi 

yönünde öğütler alır. 

Bu tartışmaların ardından Edison'la yollarını 

ayıran Tesla, geliştirdiği alternatif akım 

üreteçleri, transformatörleri ve motorlarına 

ilişkin buluşlarının patentlerini 1885 yılında 

George Westinghouse'a satar. Böylece 

alternatif akımı yaymaya çalışan 

Westinghouse ve Tesla, doğru akım 

sistemlerinde ısrar eden Edison ile doğrudan 

rakip olacaktır. Bu rekabet kısa sürede büyük 

bir ticari savaşa dönüşür; sonraları mucidin 

felaketiyle sonuçlanacak bu dönem "Akım 

Savaşları" olarak anılır. 

1890 yılında Nikola Tesla, elektriği kablo 

olmadan hava yardımı ile iletmeyi başarır ve 

ilk deneyini, 40 kilometre uzaklığa yerleştirdiği 

200 adet ampulü herhangi bir kablo 

kullanmadan başarı ile çalıştırır. Günümüzde 

hala mucidin bunun nasıl başardığı bilinmiyor. 

Çünkü Nikola Tasla icatlarının çoğunu kâğıda 

dökmez, bir kısmını zihninde tasarlardı.  

1891 yılında Westinghouse firmasının da 

yardımı ile Niagara Şelalesi’nde hidroelektrik 

santrali yapımına başladı. Aslında şelalenin 

gücünü kullanmak ve muazzam oranda enerji 

elde etmek mucidin çocukluk hayaliydi. 

Hayaline çalışmaya başlamasından beş yıl 

sonra kavuşacaktı. Üretilen elektrikle, 40 

kilometre ilerde bulunan Buffalo şehrini 

aydınlatmayı başarmıştı. 

Nikola Tesla buradaki başarısının ardından 

şehirdeki jeneratör sayısını artırdı ve birkaç yıl 

sonrasında New York şehrini de aydınlatmayı 

başardı. Tesla’nın hayatı bu başarısından sonra 

değişecekti ve Edison’a karşı kazandığı ilk 

zaferi de bu başarısı olacaktı. Bu başarıdan 

sonra Edison çaresizce bütün sistemini 

alternatif akıma göre yeniden düzenlemek 

zorunda kalacak ancak bir yandan da rakip 

olarak gördüğü Tesla’nın felaketini 

hazırlayacak önlemlerini almaya başlar. 

1895 yılında hayatı boyunca elde ettiği 

birikimi ile kurduğu laboratuar şüpheli bir 

şekilde yanar. Bu olayda Edison’un parmağı 

olduğu iddia edilse de herhangi bir resmi işlem 

yapılmaz.  

1898'de Madison Square Garden'da, 

1900 yılında New York’a dönen Tesla, J. 

Pierpont Morgan adında bir finansörün 150 

bin dolarlık desteğiyle, Long Island’da kablosuz 

iletişim amacına yönelik dev kulesinin inşasına 

başlar (Wardenclyffe Projesi). Bu verici 

istasyonu, piramit şeklinde sekizgen ve 54 

metre yüksekliğinde yapılır. Wardenclyffe’ in 

bu kule sayesinde dünyanın merkezi olacağı 

sanılır. Tesla’nın bu desteği alabilmesini 

sağlayan, onun bu kule vasıtasıyla çok uzaklara 

resim, mesaj, ses ve her türden veriyi 

gönderebileceği iddiasıdır. Hâlbuki Tesla’nın 

daha büyük bir amacı daha vardır. Sürekli 

olarak aşağı gördüğü hertziyan dalgalarla 

uğraşmamakta ve kendi “teta4-dalgaları” 



olarak anılacak olan elektrik dalgalarıyla 

kablosuz enerji aktarımı sağlamaya 

çabalamaktadır. Amaç yine aynıdır: Tüm 

insanlığa bedava enerji sağlamak! 

Tesla, bu sefer çok ileri gitmiştir. Bu, 

kapitalist sistemin kar mantığını kökünden 

zedeleyebilecek felaket bir fikirdir. Bedava 

enerji, petrol gibi çok önemli bir ekonomik 

kaynağı yararsız hale getirebilecek ve tüm 

endüstrinin dönüşümünü sağlayabilecek bir 

tehlikedir. 

1903’deki bu açıklamasından sonra 

arkasındaki bütün destekler çekilmiş ve yavaş 

yavaş ismi kitaplardan silinmeye başlamıştır. 

Bunda o günkü ekonomik durumunda etkisi 

vardır. Marconi 150 bin dolardan daha ucuza 

Atlantik’i aşan ilk mesajı yollamayı başarmış ve 

şirketinin hisseleri borsada kapış kapış 

satılmaya başlamıştır. Tesla’nın şirketi gözden 

düşmüştür. Tesla ise Marconi’nin yaptığının 

kendisinin halihazırda yapabildiği ve 

Marconi’nin zaten kendisine ait patentleri 

kullanarak bunu yaptığını, önemsiz ve basit bir 

iş olduğunu söylemiş ve kendi amacının 

gerçekte ne olduğunu açıklama gafletinde 

bulunmuştur. Bu tarihten itibaren birçok 

kimse tarafından bir deli olarak anılmaya 

başlanacaktır. 

1943 (öldüğü yıl) yılında yüksek mahkeme 

Tesla'nın daha önceki açıklamalarından dolayı 

Marconi’nin patentlerinin geçersiz olduğuna 

hükmeder (Üstelik Marconi’nin radyosu, 

Tesla’nın yıllar öncesinde ses iletimini de 

sağladığı radyonun aksine sadece sinyal 

iletmektedir). 

1915 yılında Tesla kablosuz enerji iletimiyle 

ilgili yaptığı açıklamalara da devam 

etmektedir. Bu teknolojinin aynı zamanda 

muazzam bir yok edici kuvveti de olabileceğini 

ara ara yaptığı açıklamalarda tekrarlamaktadır. 

Sonradan Amerikan’ın “Yıldız Savaşları” 

projesine kaynak olacak bütün savaş makinesi 

çalışmaları ve yaptığı açıklamalar. Uzaktan 

kumanda teknolojisinin de mucidi olan Tesla 

bu yıllarda, görünmez mesafelerden kontrol 

edilebilen torpidolar yaptığını ama elektrik 

dalgalarının çok daha yıkıcı olduğunu iddia 

etmektedir. Bu açıklamalar yüzünden bazı 

olaylarda Tesla’nın izi aranmaktadır. 1907’de 

elektrik sıçramasının sebep olduğu bir 

patlamayla batan Fransız gemisi “Iena” ve 

1908’de Sibirya’da bulunan Tunguska nehrini 

çevreleyen 200-250 bin hektarlık bir ormanın, 

10-15 megatonluk bir patlamaya eşdeğer bir 

patlamanın ardından yanarak yok olması... 

Bunlar elbette kanıtlanmış değildir ama tam 

da Tesla’nın her türden yok edici silahı icat 

ettiğini söylediği yıllara rastlayan sıra dışı 

olaylardır. 

Elektrik üzerine yaptığı sayısız deneyler ve 

buluşlar vardır. Kendisine ait patent aldığı 700 

buluşla en çok patent sahibi bilim insanı olarak 

dünya tarihine geçmiştir. 

Ölüm ışınları, ultra düşük dalgalar, çok 

yüksek frekanslar, atmosferdeki elektrik 

enerjisinin değerlendirilmesi, atmosfere 

elektrik dalgaları yayarak bunun dünyanın her 

yerinden kullanılmasının sağlanması, radyo 

frekanslarıyla uzaktan kumanda edilebilen 

bugün kullanılan füzeler, yüzlerce mil etkili bir 

elektrik kalkanının oluşturularak girmeye 

cesaret eden düşmanın anında yok 

edilebilmesi, vb. gibi bize bugün bile hayali 

gelebilecek bir çok projenin ardında Nikola 

Tesla’nın teknolojisinin geniş izlerine 

rastlanmaktadır. 

Tesla 1943 yılında 87 yaşında öldü. 7 Ocak 

1943 tarihinde New Yorker Oteli’nin bir 

odasında kalp yetmezliği sebebiyle öldüğünde, 

yanında yalnızca en sevdiği hayvanlar olan 

güvercinleri bulunmaktaydı. 

 

 

 

 

 



DİJİTALİZME YÖNELİK RÖPORTAJ 

 

Devrim AKTÜRK – Güneydoğu Güncel 

Gazetesi’nde Yazar 

Sevgili okurlarım, 

Bu yazımızda sizlere, dijitalizme yönelik 

gerçekleştirdiğimiz bir röportajı aktaracağız. 

Siber güvenlik araştırmacısı, Bilishim Siber 

Güvenlik ve Yapay Zeka uzmanı Sayın Özge 

AYKUT ile gerçekleştirdiğimiz röportajı sizlere 

sunacağız. Dijitalizme yönelik tüm merak 

edilenler yazımızda… 

 

Özge AYKUT - Siber Güvenlik Araştırmacısı, 

Bilishim Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Uzmanı 

Devrim AKTÜRK: Sayın Özge Aykut, öncelikle 

bizimle böyle özel bir konuda röportaj 

gerçekleştireceğiniz için teşekkürlerimi eder, 

şükranlarımı sunarım. 

Özge AYKUT: Rica ederim Devrim bey. Asıl 

böyle bir konuda benimle röportaj 

gerçekleştireceğiniz için ben teşekkür ederim. 

Devrim AKTÜRK: Sağ olun efendim. Özge 

Hanım dilerseniz röportajımıza başlayalım. 

Efendim öncelikle Hacker Nedir?      

Özge AYKUT: Hacker, bilgisayar sistemlerinde 

veya ağlarda erişim için zayıflığı bulan ve 

kullanan, bununla birlikte yetkisiz verilere 

erişmek için güvenliği azaltan herhangi bir kişi 

veya grup diyebiliriz. Bir Hacker, verilerin 

değiştirilmesi veya çalınması ya da fon 

transferi gibi bir suç eylemi de yapabilir veya 

böyle bir durum olmayabilir. 

Bu noktada; “İnsan neden başkasının 

bilgisayarına saldırır ki?” diye düşünebilirsiniz. 

Bunun farklı yanıtları olabilir; bir motivasyon 

kaynağı olarak, teknik merak, gizem, kendini 

kanıtlama, para ve ün gibi unsurları 

düşünebilirsiniz. Hatta günümüzde bu kapsam 

o kadar genişlemiş durumda ki, büyük 

organizasyonlar ya da devlet aktörleri, 

endüstriyel casusluk gibi nedenlere dayanarak 

siber saldırı araçlarını kullanma yoluna 

gidebilir. 

Devrim AKTÜRK: Peki efendim. Birde şunu 

sormadan geçemeyeceğim. Dilimize yapışmış 

iki husus var; biri beyaz hacker bir diğeri de 

siyah hacker. Özge Hanım, bu ikisi arasındaki 

fark nedir ve bu ikisinin işlevleri nelerdir? 

Özge AYKUT: Bir hacker tarafından kullanılan 

araç ve yöntemler aslında aşağı yukarı aynıdır. 

Ancak bir hacker bunu kurumları korumak için 

yapıyorsa beyaz şapkalıdır. Eğer hedef sistemi, 

onların izni ve rızası olmadan gerçek anlamda 

ele geçirmek istiyorsa o kişi siyah şapkalıdır. 

Aslında hiçbir hacker bir anlamda veya tam 

anlamıyla beyaz şapkalı ya da siyah şapkalı 

değildir. Bu nedenle bir de gri şapkalı hacker 

kavramı da çıkmıştır. Ne kadar beyaz şapkalı 

olsanız da, bir siyah şapkalı gibi 

düşünebilmeniz gerekmektedir. 

 



Devrim AKTÜRK: Anlaşıldı efendim. Özge 

Hanım, önemlikle son dönemlerde Siber 

Güvenlik denilen bir kavram ortalıkta 

dolaşmakta. Bununla ilgili de birkaç cümle 

kurabilir misiniz? 

Özge AYKUT: Elbette bu konu hakkında da 

sizlere seve seve bilgi veririm. Siber güvenlik; 

sistemlerin, ağların, programların ve tabi ki 

kullanıcıların siber saldırılara karşı korunma 

yöntemlerinin bütünüdür. Bu siber saldırılar 

genellikle hassas bilgilere erişmeyi, 

değiştirmeyi veya imha etmeyi amaçlar; 

kullanıcılardan para çekmek veya normal iş 

süreçlerini kesintiye uğratmak gibi.  

Siber güvenlik önlemlerinin etkin bir şekilde 

uygulanması günümüzde gittikçe 

zorlaşmaktadır. Çünkü her geçen gün saldırı 

yöntemleri gelişmekte ve kolaylaşmaktadır. Bu 

nedenle kurumlara bu konuda profesyonel 

destek almalarını öneriyoruz. 

 
http://www.hurriyet.com.tr 

 

Devrim AKTÜRK: Anlaşıldığına göre siber 

güvenlik çok önemli bir konu. Siz madem 

böyle bir öneride bulundunuz, peki Türkiye 

Cumhuriyeti’nin askeri yapılanmasında böyle 

bir siber ordusu bulunmakta mı? 

Özge AYKUT: Hali hazırda TSK bünyesinde yer 

alan Siber Savunma Komutanlığı, siber 

güvenlik konularında çalışmalar yapmaktadır. 

Ancak bu çalışmalar siber saldırı odaklı 

değildir. Daha çok USOM kapsamında siber 

saldırılara karşı önlemlerin alınması ve 

gereken süreçlerin yürütülmesini 

kapsamaktadır.  

Devrim AKTÜRK: Özge Hanım, gerçekten 

sorulara verdiğiniz her bir cevap benim 

ufkumu açmakta. Bundan dolayı sizlere bir 

kez daha teşekkür ederim. Efendim, şu anda 

dünya genelinde bir siber savaş var mı? 

Özge AYKUT: Olmaması imkânsız, hatta her 

geçen gün yeni bir siber saldırı haberi ile 

karşılaşıyoruz. Hem dünyada hem de Türkiye 

genelinde DDoS saldırılarının sayısı ve 

karmaşıklığının arttığını görebiliyoruz.  

Bu noktada ülkelerin enerji, su, ulaşım ve 

finans gibi kritik altyapılarından ve bunları 

yöneten endüstriyel kontrol sistemlerinden 

bahsetmekte yarar var. Çünkü gerçek 

anlamdaki bir siber savaşın hedefi bu 

altyapılara zarar vermek olacaktır. Bu nedenle, 

siber savaş bir anlamda kritik altyapıların 

güvenliğini sağlama anlamına gelmektedir. 

Her ülke bu ve benzer durumlara karşı merkezi 

bir siber savunma yapısı oluşturmak 

maksadıyla kendi Ulusal Siber Olay Müdahale 

Merkezini kurmuş durumdadır. Bizde de hali 

hazırda USOM ve ona bağlı binin üzerinde 

SOME merkezi siber olaylara karşı etkin 

şekilde izleme ve takip yapılmaktadır. 

Devrim AKTÜRK: Özge Hanım o halde akıllara 

şöyle bir soru takılmakta; Türkiye’ye karşı 

herhangi bir siber savaşta, Türkiye’nin 

programları bu saldırıyı kırabilecek güce ve 

donanıma sahip mi? 

Özge AYKUT: Bunu gerçek ve kolektif bir siber 

saldırıyı yaşamadan bilemeyiz. Özellikle 2013 

yılından itibaren Türkiye'de, siber güvenlik 

alanında çok ciddi adımlar atıldı. 

Kaynağı tamamen yerli ve milli olup küresel 

sahada da ismini duyuran çok başarılı firma ve 

ürünlerimiz mevcut. Ancak aslında ülke olarak 

yine de yolun başındayız. Çünkü temelde hala 

teknolojiyi üreten değil kullanan bir ülkeyiz. 

http://www.hurriyet.com.tr/
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Devrim AKTÜRK: Anlaşıldı. Demek ki ülke 

olarak yapmamız gereken çok iş var. Özge 

Hanım, siber güvenlik konusundan çıkıp 

yapay zeka konusuna geçelim. Sizin yapay 

zeka hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Özge AYKUT: Düşünen programları ifade eden 

Yapay Zekâ yerine, aslında günümüzde 

kastedilen daha çok Makine 

Öğrenmesi, diğer bir ifadeyle Uygulamalı 

Matematikle beslenen etkin algoritmalardır. 

Uzmanlar zamanla makineleri insan gibi 

düşündürtmek yerine, onların hesaplama 

yeteneklerinden etkin şekilde 

yararlanmanın, yani makineleri makine gibi 

düşündürtmenin daha verimli olduğunu 

gördüler. 

 Bu anlamda Yapay Zekâ; büyük veri üzerinde 

tasnifleme, iyileştirme, desen eşleştirme ve 

daha etkin 

kılma gibi faaliyetler yürüten matematiksel 

yöntemler ve akıllı algoritmalar bütünüdür. 

Diğer bir ifadeyle Yapay Zekâ, veri ile beslenir. 

İşte bu veriyi en güzel sağlayan platform siber 

güvenlik dünyasından başkası değildir. 

Siber saldırılar günümüzde hem miktar olarak 

çok fazla hem de sayısız kendini gizleme ve 

şaşırtma 

yöntemleri kullanmakta. Bu noktada klasik 

kural tabanlı çözümler bu yöntemlere karşı 

yetersiz kalmakta.  

İşte Makine Öğrenmesi tekniklerine burada 

kaçınılmaz olarak ihtiyaç duyulmakta. 

Örneğin ağınızda akan garip bir trafiği 

anlamada, bilgisayarınıza bulaşmış bir zararlı 

yazılımın 

davranışlarındaki anormalliyi tespitte, 

başkasının banka hesabını oltalama 

yöntemiyle ele geçirmiş bir 

dolandırıcının davranışlarını yakalamada 

öğrenebilen algoritmalar çok büyük işler 

başarmakta. 

Tabi unutmamak lazım ki aynı teknikler siber 

saldırganlar tarafından etkin olarak 

kullanılabilir. Örneğin cep telefonunuza 

yüklediğiniz ve içinde casus yazılım özellikleri 

barındıran bir uygulama, zararlı özellikleri 

devreye sokmak için bazı temel etkileşimlerin 

gerçekleşmesini bekleyebilir. Bu etkileşimin 

kararını ise basit bir yapay sinir ağı ile vermesi 

mümkündür. 

Burada özellikle bir konuya değinmek isterim. 

Bana göre ülkemizdeki, belki de dünyadaki 

Yapay Zekâ ile ilgili en önemli sorunlardan biri 

ihtiyaç makamlarının bu konuya gerçekten 

ihtiyaç duyduklarının 

yeterince farkında olmamalarıdır. Eğer ihtiyaç 

makamları; "sorunlu" ya da "ihtiyaç olan" alanı 

tespit edip o alandan temin edilen "veriler" 

üzerinde akıllı teknik ve yöntemlerin 

kullanılabileceğini 

değerlendirmezlerse, buna yönelik çözümler 

de gelişmeyecektir. Dolayısıyla talep 

olmayınca arz 

gelişmeyecek ve Yapay Zekâ ülkemizde bir 

endüstri olarak gereken gelişmeyi 

gösteremeyecektir. 

Süreçlerinizde iyileştirme mi istiyorsunuz, 

verileriniz arasındaki özel desenleri yakalamak 

mı istiyorsunuz, gözden kaçan noktalar mı 

olduğundan şüpheleniyorsunuz, bazı 

süreçlerin daha esnek olmasını mı 

diliyorsunuz? O zaman bu işin uzmanlarına 

danışmanın ve bir de onların gözüyle süreç ve 

verilerinizi değerlendirmenin zamanı gelmiştir. 

 

 

https://www.cnnturk.com/


TÜRK FİLMLERİ VE DİZİLERİ ÜZERİNE KISA BİR 

ANKENOT 

 

Diyar KAYA 

KNS PRUDOCTİON Yapımcısı, Oyuncusu, 

Senaristi ve Yönetmen 

Günümüzde sinema yapımıza bakınca, altın 

yılımızı yaşamaktayız. 

Örneğin Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nden olan 

Hasan Karacadağ yönetmenliğinde Dabbe 1 

korku filmi, 2005 tarihinde çekildi ve 

sonralarında vizyona girdi. Keza bu sayede 

Dabbe serisi nerede ise her sene ortaya 

çıkınca, Türkiye’nin sinema dalında yükselişi 

hızla yükselme dönemine girdi. 

 
http://www.beyazperde.com/sanatcilar/sanatci-530769/ 

 

Bununla birlikte sinemamızı dünyaya tanıtan 

isimlerden biride, hiç şüphesiz Mahsun 

Kırmızgül’dür. Kırmızıgül önemlikle New 

York’ta Beş Minare, Beyaz Melek ve Güneşi 

Gördüm gibi filmleriyle hem ülkemizin 

sorunlarına değindi hem de sinemamıza yeni 

bir karakter kazandırdı. Keza Mucize serisiyle 

de Ortadoğu bataklığını ve doğudaki insanların 

yaşadıklarını, radikal örgüt yapılanmalarını 

anlatan bir film türü ortaya sunmuştur. 

Ülkemize bilim kurgu bakımından en büyük 

hizmet sunan isim ise Cem Yılmaz’dır. Yılmaz, 

Ali Baba ve Yedi Cüceler, Arif & 216, G.O.R.A, 

Yahşi Batı, Organize İşler ve Hokkabaz 

filmleriyle ülkemizde yeni bir yolun kapısını 

açmıştır. 

Gel gelelim asıl önemli isme: Kadri Beran 

Taşkın… 

 
https://www.cnnturk.com/magazin/dizi/sifir-birin-

yeni-sezon-ilk-bolumu-bu-aksam-yayinlanacak 

 

Son zamanlarda internet dizileri arasında en 

başarılı, en iyi ve en çok izlenen ilk internet 

dizilerinden biri olan SIFIR BİR’in yönetmeni 

olan bu isim, şimdilerde ise bunu sinemaya 

uyarlamaya çalışmaktadır. Bu durum ise şunu 

göstermektedir, altı sezonluk dizi artık 

sinemada seyircisine tekrar kavuşacaktır.  

 

 

http://www.beyazperde.com/sanatcilar/sanatci-530769/
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NARSİSİZM 

 

Ahmet GENÇ 

http://www.malatyasonsoz.com.tr’de Köşe 

Yazarı ve Şair 

Narsisizm, kişinin kendini beğenmesinde en 

zirve noktadır. Narsis kişilik bozukluğuna sahip 

olanlar, kendini çok özel hissetmektedir. 

Kendini beğenmişlik olan narsisizm, 

boyutlarına göre kişiye zarar verebilmektedir. 

Narsis kişiler devamlı olarak ilgi ve övgü 

görmek isterler. Her zaman en iyiyi isteyip, en 

mükemmele ulaşmak için her şeyi göze 

alabilmektedirler. Toplum nezdinde zirvede 

gösterilmek isterler. Kendileri için çalışan bu 

kişiler, başkalarına saygı göstermezler. Her 

daim ben merkeziyetçi olan narsisler, istediğini 

başaramazsa büyük bir bunalıma girip, 

kendilerine zarar verirler. 

Eski zamanlardan beridir var olan narsisizm, 

son yıllarda oldukça artış göstermektedir. 

Teknolojinin hayatımıza girmesiyle narsis 

kişilik bozukluğu olan kişi sayısı arttı. Sosyal 

medyadaki paylaşımlar ve selfieler, kişiyi 

narsisizme iten durumlar olmaktadır. 

Hayatının her anını sosyal medyada paylaşan 

kişi, bu paylaşımlardan geri bildirim aldıkça 

kendine hayranlık duymaktadır. Aynı zamanda 

kapitalizmle birlikte insanın sürekli bir tüketim 

halinde olması, reklamların sürekli ‘'daha 

fazlasına layıksınız'’ cümleleri, iş hayatında 

devamlı bir rekabet ortamı, kişiyi narsis 

olmaya kadar götürüyor. 

Dijital çağda, hızla doğru veya yanlış 

gözetmeksizin, narsisizm oluşumuna 

yitilmekteyiz.  Bir kişi sadece paylaşımlarında 

selfie tarzı paylaşım yapıyorsa, araştırmalara 

göre %70 narsisizmden etkilendiği 

gözlemlenmektedir.  

 
https://onedio.com/haber/karsinizda-narsist-bir-insan-olup-

olmadigini-tespit-etmenin-13-yolu-529668 

 

Birinin Narsis Olduğunu Nasıl Anlarsınız? 

Narsis- İstik Kişilik Bozukluğu alanında 

uzmanlaşan İngiliz terapist Dr. Tennyson Lee, 

psikiyatristlerin kullandığı rehber kitaba göre 

birkaç kriter bulunduğunu söylüyor. Bunlar; 

 Büyüklenir: Başarılarını ve 

yeteneklerini abartır. 

 Eşi bulunmaz biri olduğuna inanır. 

 Çok beğenilmek ister. 

 Kendi çıkarı için başkalarını kullanır. 

 Empati yapamaz. 

 Başkalarını kıskanır ve saygısızlık 

yapar. 

 
https://beyinsizler.net/narsizm-in-4-tehlikeli-alt-turleri/
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