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TURİZM SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE’NİN YENİ PAZARLAMA STRATEJİSİ;
E-TURİZM

Mehmet Akif ÇAKIRER∗
ÖZ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesi, ticareti ve işlerin yapılış
yöntemlerini değiştirerek, ekonomik ve sosyal hayatta bir dönüşüm yaratmaktadır. Yeni
teknolojiler ekonominin etkinliğini arttırmaya, yeni iş imkânlarına, teknik ilerlemenin ve
fikirlerin daha kolaylıkla yayılmasına, farklı ülke ve bölgelerde yaşayan insanlar ve kurumlar
arasında eş zamanlı iletişimin kurulmasına yardımcı olmaktadır.
Çalışmanın amacı turizm sektöründe durum değerlendirmesi yaparak büyük turizm
potansiyeline sahip Türkiye’nin turizm sektöründe bilgi teknolojilerini kullanarak uzun vadeli
rekabet stratejileri oluşturmaktır. Çalışmada ayrıca, turizm sektöründe 2023 yılına kadar ciddi
değişiklikler olacağını belirten Dünya Turizm Örgütü’nün, verilerinden hareketle, kıyasıya bir
turizm rekabetine şimdiden hazırlanmak zorunda olan Türkiye’nin, E-Turizm stratejisiyle
global rekabette nasıl avantaj sağlayacağı araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, E-Turizm, Turizm Sektörü, E-Ticaret, Turizm
Pazarlaması,

NEW MARKETING STRATEGY IN TURKEY’S TOURISM SECTOR:
E-TOURISM
ABSTRACT
Rapid development in information and communication technologies has created a
transformation in the economic and social life through changing the way the trade dealt. New
technologies help to improve the efficiency of the economy, create new job opportunities,
spread the technical progress and new ideas easily, establish the simultaneous communication
among people and institutions in the different countries and regions.
The goal of this study is, evaluating the present situation of Turkey's tourism sector and
using information technologies in the sector, to form long-term competition strategies for the
sector which has important potential. Urthermore, it is searched that, depending on the data of
World Tourism Organization which states serious changes would occur in tourism sector by
2023, how Turkey that has to be prepared for a merciless competition in tourism immediately,
would take advantage of using e-tourism strategy in global competition.
Key Word : Tourism, E-Tourism, Tourism Sector, E-Commerce, Marketing Tourism,
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GİRİŞ
Globalleşme; Ülkeler arasındaki ekonomik, politik, sosyal ilişkilerin yaygınlaşması ve
gelişmesi, ideolojik ayrımlara dayalı kutuplaşmaların çözülmesi, farklı toplumsal kültürlerin,
inanç ve beklentilerinin daha iyi tanınması, ülkeler arasındaki ilişkilerin yoğunlaşması gibi
farklı görünen, ancak birbirleriyle bağlantılı olguları içerdiği, bir anlamda maddi ve manevi
değerlerin ve bu değerler çerçevesinde oluşmuş birikimlerin, ulusal sınırları aşarak dünya
çapına yayılmasıdır.1
Globalleşme kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte, dünya ekonomisinde kalite,
rekabet ve fiyat gibi faktörlerin önemi artmıştır. Teknolojinin gelişmesi, gümrük duvarlarının
ortadan kalkması ve uluslararası ticaretin tümüyle serbestleştirilmesiyle birlikte, dünya
ekonomisinde yoğun bir rekabet gözlenmektedir. Bu yaşanılan yoğun rekabette ülke
ekonomilerini derinden etkilemektedir. Bilgi toplumu, bilgi ekonomisi, bilgi yönetimi ile
birlikte e-ticaret, e-devlet, e-turizm kavramlarının ortaya çıktığı bu çağda bilgiyi üreten ve
verimli olarak kullanan ülkeler söz sahibi olurken, bunu yapamayan ülkeler ise geri
kalacaktır. Çünkü günümüzde ülkelerin zenginlikleri para ile ya da doğal zenginlik kaynakları
ile değil, bilgi ve insan kaynaklarının zenginliği ile ölçülmektedir.
1.GLOBALLEŞME SÜRECİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE GELİŞMELER VE
E-TURİZM
1.1.Global Rekabet ve Turizm Sektörü
Globalleşme kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte, dünya ekonomisinde kalite, rekabet
ve fiyat gibi faktörlerin önemi artmıştır. Bilişim teknolojilerinin gelişmesi, gümrük
duvarlarının kalkması ve uluslar arası ticaretin tümüyle serbestleştirilmesi çalışmalarıyla
birlikte dünya ekonomisinde yoğun bir rekabet gözlenmektedir. Teknolojide yaşanan hızlı
gelişmeler, uluslararası pazarın globalleşmesi, iletişimin artması, dünya çapında hızlı bilgi
alışverişinin ve ulaşımının kolaylaştırılması, serbest ticaret engellerinin kaldırılması
yönündeki girişimler ülkelerin ekonomilerini ve şirketlerin stratejilerini kökten
farklılaştırılmıştır.
Özellikle bilişim teknolojisi, dünyanın yaşamış olduğu bu köklü değişimlerde en önemli
rolü oynamaktadır. Bilişim teknolojilerinin yazılım ve donanımdaki sürekli gelişmeler
işletmelere, hiyerarşik yapılarını yeniden dizayn etmeyi, yönetim fonksiyonlarının
etkinliklerini arttırmayı, iş süreçlerini etkili bir biçimde değiştirmeyi, sağlayarak eski
organizasyon yapı ve süreçlerin önemli ölçüde değişmesine yol açmıştır.
Gelişen teknoloji ile birlikte yaşanan globalleşme sürecinde rekabetin acımasız hale
gelmesi işletmeleri yeni stratejilere başvurmasına neden olmuştur. Bilişim teknolojilerinde
yaşanan hızlı gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan internet teknolojisi, ekonomiyi, eğitimi,
tüketici davranışlarını ve hayatımızı derinden etkilemiştir. İnternetle birlikte insanlar,
bilgilerini internet ortamına koyarak, sanal ortamda bu bilgileri paylaşma olanağı

1

Nitelikli İnsan Gücü Meslek Standartları Düzeni ve Sosyal Sermaye Birikimi, DPT Özel İhtisas
Komisyonu Raporu, Ankara 2001, s:2
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bulmaktadırlar. 2 Bu nedenle bilgi çağında ülkeler, vatandaşlar ve şirketler bilgi teknolojileri
sayesinde kendilerine katma değer oluşturmaktadırlar.
1.2. E-Turizmin Tanımı ve Önemi
Günümüzde, klasik ticaret yöntemlerinin yerini elektronik ortamda yapılan ticaret
yöntemleri almaya başlamış ve klasik yöntemleri ısrarla uygulamaya devam eden şirketler,
rekabet avantajlarını yitirmeye başlamışlar ve dolayısıyla varlıklarını sürdüremez duruma
gelmiştir.3 Günümüzde E-Ticaretin en hızlı büyüyen sektörü turizm sektörüdür. 2001 yılında
dünyadaki internetten seyahat satışlarının 24 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 2007 yılında
dünyada 64 milyar dolar, Türkiye’de ise 2008 yılında 350 milyon dolar olması bekleniyor.
Uzmanlar: “İnternetten seyahat satışlarının, dünyada E-Ticaretin en hızlı gelişen alanı, bu
gelecekte de devam edecek.” yorumunu yapıyorlar.4
E-Turizm; geniş bir tanımla turizm sektöründe bilgi teknolojilerinin kullanımını ifade
eder. E-Turizm; turizm sektöründe elektronik ortamda yapılan her türlü mal, hizmet, ürün
alım satımı ve elektronik sistemler vasıtasıyla para transferini kapsamaktadır. E-Turizm’in en
önemli aracı olan internet turizmi ile karıştırılmamalıdır. İnternet turizmini bilgisayar ağları
aracığı ile turistik ve seyahat hizmeti satın alma olarak da tanımlayabiliriz.5 Büyüklük
açısından baktığımızda E-Ticaret, şekilde görüldüğü gibi E-Turizm’i ve İnternet Turizmi’ni
kapsar. Bunu şekil yardımı ile aşağıdaki gibi gösterebiliriz.
Şekil 1.1: E-Ticaret, E- Turizm ve İnternet Turizmi
E-Ticaret
E- Turizm
İnternet Turizmi

1.3. Türkiye Açısından Turizm Sektörünün Önemi ve E-Turizm
Turizm; ödemeler dengesine etkisi, istihdam ve gelir yaratması, katma değerin çok
yüksek olması, alt yapı ve üst yapıya olumlu etkileri ve diğer sektörlere etkisi nedeniyle
özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir sektör konumuna
gelmektedir.6 Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumu, geçmiş yıllarda bir çok farklı
kültüre başkentlik etmiş olması, dört semavi dinin buluştuğu bir ülke olarak ön plana çıkması,
bununla birlikte rakip ülkelere göre son derece temiz plaj ve koylara sahip olması ve dört
mevsimin bir arada yaşanması gibi özellikleri nedeniyle adeta bir turizm cenneti
2

TÜRKOĞLU Recep, “On-Line Eğitim”, www.bilisimrehber.com.tr/arastirma/tr-arastirma-online-egitim.phtml,
(28.10.2002)
3
CİVELEK M. Emre, SÖZER Edin güçlü, İnternet Ticareti, Beta Yayıncılık, İstanbul, Nisan 2003, s.111
4
NASEH Canan, “E-Ticaretin Gelecek Yıldızı”, www.capital.com.tr (28.08.2007)
5
ORAL Erdal, “İnternet Turizminde Elektronik Ticaret ve Web’in Etkin Kullanımı”, 2. Turizm Şurası
Bildirileri, Cilt:3, 12-14 Nisan 2002, s.201
6
ÖZKÖK Ferah, “Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Turizmin Ekonomik Etkileri”, Standard Dergisi, Haziran
2003, s.72
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görünümündedir.7 Türkiye'nin sahip olduğu bu değerleri turizm amaçlı kullanması, ülkenin
iktisadi kalkınmasında çok önemli rol oynayacaktır. Fakat günümüzde bilgi teknolojilerinde
yaşanan hızlı gelişmelere bağlı olarak turizm sektöründeki global rekabet internete
taşınmaktadır. Bu sebeple turizm sektörü açısından bir çok zenginliklere sahip olan
Türkiye’nin internete taşınan global rekabette daha fazla turizm geliri elde etmek
için
e-turizm stratejileri uygulaması gerekmektedir.
1.4. Turizm Sektöründe Kullanılan E-Ticaret Araçları
Elektronik ticaret en yaygın olarak altı araç yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Bunlar:
telefon, faks, televizyon, elektronik ödeme ve para transfer sistemleridir. Bunun yanında en
önemli araçlar elektronik veri değişi (EDI) sistemi ve internettir. Bu araçlar E-Turizm’de de
kullanılan araçlardır. Elektronik veri değişi (EDI) sistemi ve internet, E-Ticaret açısından
önemli bir konuma sahiptir. Ticaret yapan iki firma arasında insan faktörü olmaksızın
bilgisayarlar aracılığıyla belge ve bilgi değişimi sağlayabilen EDI sistemi elektronik ticaretin
önemli bir aracıdır.8

İnternet kavramı ortaya çıkmasıyla birlikte 5 yıl gibi kısa sürede 50 milyon kullanıcıya
ulaşmıştır. Diğer iletişim araçlarına baktığımızda radyo 38 yılda, televizyon 13 yılda 50
milyon kullanıcıya ulaşmıştır. İnternetin ortaya çıkması rekabet anlayışında da güçlü bir
değişikliği zorunlu kılmıştır. Hangi sektör olursa olsun hangi şirket olursa olsun bu değişikliği
göz ardı edemez. Göz ardı edenler bunun maliyetine katlanmak zorundadır.9
Bu araçlar arasında internet, E-Ticaret açısından en etkin araç olarak kabul
edilmektedir. İnternet, bilgisayar ağlarından oluşan dünya çapında bir ağdır. 1960’ların
sonunda ortaya çıkan internet, yıllar geçtikçe önce kurumsallaşmış daha sonra da ticarileşerek
dünyada 500 milyon kullanıcıyı birbirine bağlayan dünyanın en büyük bilgisayar ağı
olmuştur. İnternet turizm sektöründe işletmeleri, kurumları, bireyleri birbirine bağlayan,
kullanıcılarına; elektronik posta, doküman transferi, haber grupları kurma ve iletişim sağlama,
alışveriş, araştırma, anında mesajlaşma, müzik, video ve haber transfer olanağı sağlayan bir

7

ÇEKEN Hüseyin, ERDEM Barış , “Turizm Sektörünün İstihdam Yaratmadaki Etkisi”, http://www.isguc.org/
(5 Mayıs 2003)
8
PIRNAR İge, Turizm Endüstrisinde E-Ticaret, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 1, Güz 2005,
s. 31
9
CİVELEK M.Emre, Edin Güçlü SÖZER, İnternet Ticareti, Beta Yayınları, İstanbul 2003, s.4
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ağdır.10 Elektronik Ticarette kullanılan klasik ve çağdaş araçlar aşağıdaki tablo gösterilenler
gibidir.11
Tablo 1.1. Elektronik Ticaretin Araçları
Klasik Araçlar

Çağdaş Araçlar

Televizyon- Radyo

İnternet

Telefon

FTP

Fax

Elektronik Posta

Elektronik Ödeme ve Para Sistemi: Konferans Sistemleri:
(Bankamatik Makineleri, Kredi Kartları,
(Telekonferans, Data Konferans, Video Konferans)
POS Makinaları )
İnternet Kapalı Bilgisayar Ağları:
Elektronik Fon Transferi (EFT)

Mobil İletişim için Küresel Sistem Teknolojisi: Kısa Mesaj
Servisi (SMS), WAP: Telsiz Uygulama Programı Protokolü

Elektronik Veri Değişimi (EDI)

1.5. E-Turizme Olan İhtiyaç Nedenleri
•
Turizm sektöründe yaşanan global rekabet İnternete taşınmaktadır. Bu sebeple ülkeler
turizm gelirini artırmak için bilgi teknolojilerine yatırım yaptıkları gibi, bu trende bağlı
rekabet stratejileri oluşturmalıdırlar.
•
Bugün dünyada ki tüm işletmelerin en büyük sorunu müşteri sadakatinin giderek
düşmesidir. Bu sebeple işletmeler, sürekli müşteri memnuniyetine odaklanıp müşteri ilişkileri
yönetimini (MİY) uygulamaktadır. MİY, turizm işletmelerinde de başarıyla uygulanmaktadır.
E-Ticaretle birlikte müşterilerin tüm bilgileri başarılı bir biçimde yönetildiğinden bir turizm
işletmesi her müşterisine yönelik farklı çözümler sunabilmektedir.
Reklâm araçları açısından internet diğer reklâm araçlarına göre daha etkindir.
Eskiden gazetelere ve televizyonlara verilen reklamlar artık internet ortamında etkinliğinin ve
verimliliğinin gözlenebilmesi ve her geçen gün artan ilgi nedeniyle İnternete verilmektedir.

•

Tablo 1 de sözü edilen reklam araçlarının karşılaştırması verilmiştir.

Tablo:1.2. Reklam Araçlarının Karşılaştırılması
ÜSTÜN YÖNLERİ

10
11

ZAYIF YÖNLERİ

İNTERNET

Etkinliğinin denetlenmesi, Kişiselleştirme İnternet kullanımının yaygın olmaması
(CRM), Kullanımın gittikçe yaygınlaşması

GAZETELER

Okuyucunun reklama tekrar bakabilmesi. Kısa ömürlü olması
Küçük gruplara bile reklam yapabilme
olanağı sunması

PIRNAR, a.g.e., s. 31
GÜNEŞ İsmail, Elektronik Ticaret ve Kobi’ler İçin Yeni Fırsatlar, www.bilgiyonetimi.org. (12 Eylül 2007)
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TELEVİZYON

Geniş bir kitleye yönelik. Tekrar olanağının Yüksek maliyet,geçici mesajlar, seçim
olması. Esnek ve prestijli
eksikliği

DOĞRUDAN
POSTA

Seçicilik, yoğun kapsama, hız, esneklik, Pahalı, tüketicinin direnci söz konusu,
kişisel, etkisiz bilgi
güncel ve doğru listeye bağlı başarı
düzeyi

RADYO

Düşük maliyet, esneklik, hedeflenmiş Kısa ömür, çok bölümlü ve farklı
dinleyici kitlesi
dinleyici, çabuk reklam hazırlama olanağı

DERGİ

Seçici, baskıda kalite, uzun ömürlü olması

AÇIK ALAN

Fikri hızlı iletme, tekrar olanağı, yerel Çok kısa mesaj içermesi ve çevresel
ürünlere olanak sağlama
kaygılar

Esneklikten uzak ömür, prestij

Kaynak: Genel İşletme, Anadolu Üniversitesi Yayın No:931, (Kitaptan geliştirilerek
hazırlanmıştır.) Eskişehir 2000, s.217
• Turizm sektörü açısından bakıldığında, varış noktaları ile bilgi kaynaklarına kolay erişim,
seyahat planlama ve organizasyon maliyetlerini düşürebileceği için pazarlama işlemleri
arttırılabilecek ve daha hızlı olarak gerçekleştirilebilecektir. Bu anlamda internet, doğrudan
pazarlama yönteminin potansiyel kapasitesini dönüştürme özelliği ile önemli faktör
olmaktadır.12
•
Bugün çokuluslu firmalar reklamlarını gazete, televizyon gibi araçlar yerine internete
vermektedirler. Örneğin; ABD’de en fazla reklam veren 20 büyük kuruluştan biri olan
McDonald’s yetkilileri “müşterilerinin, televizyon seyretmekten çok internet ile meşgul
olduklarını, bunların başında da genç kuşağın geldiğini, reklam veren bir kuruluş olarak bu
müşteri kitlesine ulaşmak için televizyon reklamlarından keseceği milyonlarca doları
internetten yayın yapan şirketlere (dot.com olarak ifade edilen kuruluşlar) aktaracağını.” ifade
etmişlerdir. Coca Cola firması yetkilileri ise “özellikle elektronik medya dahil, yeni ve
yaratıcı reklam araçlarına yöneleceklerini” ifade ederken, American Airlines firması da
internette yayınladığı reklamların oranını %6’dan %9’a çıkarma kararı almıştır.13 Tablo
1.2.’de de görüldüğü gibi: 1997 ve 2001 yılında ABD’de reklam araçlarının kullanımında en
fazla artış % 753.3 ile internette olmuştur.
Tablo 1.3. 1997 ve 2001 Yılında ABD’de Reklam Araçlarının Kullanımı
1997

2001

Değişim Oranı (%)

Gazete

41,670

51,430

23.4

Dergi

9,827

12,965

32

Televizyon

36,893

45,070

22.2

Kablolu Televizyon

7,237

13,758

90.1

12

EGELİ Birgül, ÖZTURAN Meltem, “Rekabet Stratejisi Olarak İnternet”, Turizm Sektöründe Rekabet
Stratejileri, Hafta Sonu Semineri 5., 23-25 Ekim Nevşehir 2002, s.120
13
“Televizyon Reklamlarının Yerini İnternet Reklamları Alıyor”, Zaman Gazetesi, 23 Nisan2003, s.18
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Radyo

13,491

20,810

54.3

Sarı Sayfalar

11,423

14,090

23.3

Mektup

36,890

49,950

35.4

İş Sayfaları

4,109

5,310

24.8

İnternet

600

5,120

753.3

Diğerleri

23,940

34,667

45

Kaynak: Ferrel O. C., Hirt Geoffrey, Business, McGraw-Hill, Fourtyh Edition, Irwin 2002,
s.368
• Teknolojik değişmelerin karmaşıklığı ve iş hayatında hızın artması, rekabetin ve ücret
üzerindeki baskıların artması, globalleşmenin sebep olduğu zorluklar, sosyal ve demografik
değişmeler, bilgi işçilerinin iş ortamında esnekliğe olan ihtiyacı interneti ve çok hızlı gelişime
olanak sağlaması da e-turizme olan ihtiyacı artırmıştır.
• E-Turizmin en önemli dalı olan internette reklam harcaması her geçen gün büyüyen bir
piyasa payına sahiptir.
Tablo 1.4. ABD’de Online Reklam Harcaması ( Milyar ABD Doları)
1999

3.2

2000

4.7

2001 (Tahmin)

6.5

2002 (Tahmin)

8.8

2003 (Tahmin)

11.5

Kaynak: Ferrel O. C., Hirt Geoffrey, Business, McGraw-Hill, Fourtyh Edition, Irwin 2002,
s.369
• E- Turizm gittikçe büyüyen bir pazardır çünkü en hızla biriken bilgi ve e-ticaretin en hızla
gelişen birimidir. 1999 yılında ABD’de 6 bin kişiyi kapsayan bir araştırmada, internette sörf
yapanların % 70’inin, seyahat sitelerini ziyaret ettiğini göstermektedir. Bu sitelerin % 80 ise
havayolu şirketlerinin olması bireysel kullanıcıların havayolu bilgisi ve rezervasyon için
interneti kullandığının işaretidir.14
• Dünyada son yıllarda ekonomik, teknolojik, siyasal, sosyo-kültürel, çevresel ve örgütsel
alanlarda yaşanan önemli gelişme ve değişmeler turizm işletmelerini de yakından
etkilemektedir. Yaşanan tüm bu değişimler turizm işletmelerinin yönetiminde bir takım yeni

14

ÖYMEN Edip Emil, “Masa Üstü Turizmi”, Milliyet Gazetesi, 12 Temmuz 1999, s.17
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yönetim uygulamalarını ve değişimleri gerektirmektedir.15 Bunlar sırasıyla: Toplam Kalite
Yönetimi, Dış Kaynaklardan Yararlanma, Öğrenen Organizasyon ve Müşteri İlişkileri
Yönetimidir.
• Tatilde kalınacak tesislerin veya ulaşım sağlayan şirketlerin temsilciliğini yapan acenteler
bugün turistlerin otelleri internet sitelerinde inceleyebilmesi ve yer ayırtabilmesi, aynı
zamanda ulaşımı havayolu veya otobüs şirketinin sitesinden satın alabilmesi şirketlerle
vatandaş arasında aracılık yapan acentelerin fonksiyonu sona ermektedir.16
• Geleneksel pazarlama yöntemlerinin kuralları ve standartları, orta ve küçük çaplı
işletmelerin, yüksek sermaye destekli büyük işletmeler ile rekabet etmesine izin vermez. ETurizmin avantajları sayesinde, tüm işletmeler geleneksel pazarlama yöntemlerinin katı
kurallarından kurtulup, yüksek miktarda sermaye gerektirmeden sanal turizm işletmeleri
açmakta hizmetlerini satmak için yeni pazarlar bulmakta, yeni gelir kaynakları elde etmekte,
imajlarını güçlendirmekte ve rekabet üstünlüğü kazanmaktadır.17
• Gelişen teknoloji ve her geçen gün artan müşteri memnuniyeti, işletmelerde insan gücünün
yerine teknolojinin yer almasına neden olmaktadır. TUI (Uluslararası Tur Operatörleri Birliği)
Kuzey Avrupa Şefi Peter Rothwell’e göre önümüzdeki yıllarda acentelerde bir kişi gün boyu
yalnızca bir rezervasyon yaparken, çağrı merkezleri beş rezervasyon yapacak ve zamanla
acenteleri yerini alacak. Rothwell’e göre özellikle çocuklu aileler, komisyonsuz olması
nedeniyle çağrı merkezlerini ve web sitelerini daha fazla tercih edecek.18
1.6. E-Turizm Stratejisinin İşletmelere Sağladığı Avantajlar
Turizm sektöründe E-Turizmin uygulanmasıyla birlikte, tur operatörlerinden turizm
acentelerine, otellerden, seyahat firmalarına ciddi yararlar sağlamaktadır. E-Turizmin
sağladığı avantajları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.19


Katma değerleri hizmetlere kolay erişimi sağlar.



İşlem maliyetlerinin düşmesini sağlar.



Fiyatların müşteriler tarafından kolaylıkla karşılaştırma imkanı sağlar.



Hizmetlerin kişiselleştirilmesini sağlar.



Tur operatörlerinin tekelinde olan seyahat sisteminin rekabete açık hale getirilmesini
sağlar.



Artan rekabet ile servislerin en iyi koşullardan alınmasını sağlar.



İstenilen yer ve zamanda birey tarafından bilgi alınmasına olanak verir.



Hizmet kalitesinin artmasını sağlar.

15

KOZAK Meryem Akoğlan ,GÜÇLÜ Hatice “Turizm İşletmelerinde Değişim Yönetimi Üzerine Kavramsal Bir
İnceleme” http://www.isguc.org/degisim_yonetimi.php 5 Mayıs 2003
16
İnternet Hangi Sektörleri Nasıl Etkileyecek. http://www.arge.com/tr/intseketkisi.html 5 Mayıs 2003
17
ORAL, a.g.e., s.202
18
Çağrı Merkezi İnrenetin Yerini Alacak, Türsab Dergi, Sayı:235, Eylül 2003, s.50
19
ATALAY İlker ,Türkiye’de Internet Turizmi , www.ilkeratalay.com., 22 Ağustos 2000
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2. DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜNÜN (WTO) TURİZM SEKTÖRÜ RAPORU VE
TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNÜN SWOT (DURUM) ANALİZİ
Globalleşen dünyadaki turizm sektöründe günümüzde kısa vadeli projelerle sonuç
alınması mümkün değildir. Türkiye, turizm sektöründe iyi sonuçlar almak istiyorsa,
gelecekteki beklentilere göre uzun vadeli ve güçlü rekabet stratejileri oluşturmalıdır. Turizm
rekabetinin internete kaydığı günümüzde, uzun vadeli stratejimizi buna göre oluşturamazsak
kaybetmeye mahkum oluruz. Bu nedenle Dünya Turizm Örgütü’nün (WTO) hazırladığı
turizm sektör raporuna göre, Türk turizm sektörünün swot (durum) analizi iyi yapılarak uzun
vadeli ve güçlü rekabet stratejileri oluşturulmalıdır.
2.1. Dünya Turizm Örgütünün (WTO) Turizm Raporu ve Türkiye
Dünyada yaşanan globalleşmenin en fazla etkili olduğu turizm sektörü doğuşundan
günümüze kadar geçen sürede hızla büyümüş ve dünyanın en önemli sektörlerden biridir.20
Dünya Turizm Örgütü (WTO) verilerine göre, tüm dünyadaki ekonomik duraklamaya karşın,
Turizm sektörü bu gelişimini daha hızlı artırarak devam edecektir. 1980 yılında 285 milyon
olan turist sayısı,1990 yılında 455 milyon, 1998 yılında 625 milyon kişiye çıkmıştır.
Dünyadaki turizm geliri ise bu müddet içerisinde 102 milyar dolardan 445 milyar dolara
ulaşmıştır. 1990’lı yıllarda Dünya turizmindeki ortalama artış hızı, turist sayısında % 4,
turizm gelirinde ise % 7,2 olmuştur. Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre; 2010 yılında 1
milyar 50 milyon turist ve 1 trilyon 550 milyar dolar turizm gelirine ulaşılırken, 2020 yılında
1 milyar 600 milyon turist ve 2 trilyon dolar turizm gelirine ulaşılacaktır.21
Dünya Turizm Örgütü (WTO) 2023 yılında dünyadaki toplam turizm gelirinin 2 trilyon
dolara ulaşacağını hesaplarken, turist profilinde ciddi değişiklikler olacağını ve ülkelerin de
turist çekmek için kıyasıya bir rekabete gireceğini duyurmaktadır. 2001 yılında 11,6 milyon
turist ağırlayıp, turizm gelirini 8 milyar dolara yükselten Türkiye’nin bu geliri artırması için
Dünya Turizm Örgütü tarafından belirtilen tüm eksikliklerin tamamlanması gerekmektedir.
Dünya Turizm Örgütü, 2023 yılına kadar turist profilinde ciddi değişiklikler olacağını
belirtirken, Türkiye’nin kıyasıya bir turizm rekabetine şimdiden hazırlanmak zorunda
olduğunu duyurmaktadır.22 Turizm sektöründe kısa vadeli projelerle sonuç alınamayacağına
dikkat çeken Dünya Turizm Örgütünün, önümüzdeki yirmi yılın temel eğilimleri ve tüketici
profiline ilişkin olarak yaptığı araştırma sonuçları şöyledir:23
•

Ürün geliştirmede 3S’nin yani deniz, kum ve güneşin (sea, sand, sun) yerini 3E
yani heyecan, eğlence ve eğitim (exciting, entertainment, educational) alacaktır.

•

2023 yılına gelindiğinde dünya turizm geliri toplamı 2 trilyon dolara ulaşacak ve
2000’li yıllarda uzun mesafeli ve deniz aşırı seyahatler artacaktır.

•

Güzergâh seçimi ve rezervasyon süreçlerinde bilgi teknolojisi (CD-ROM atlası,
internet, web sitesi ...) daha çok önem kazanacaktır.

20

ORAL Saime, KURGUN Hülya, “Uluslararası Turizm Pazarında Bir Rekabet Stratejisi Olarak Fiyatlama”,
Turizm Sektöründe Rekabet Stratejileri, Hafta Sonu Semineri 5., 23-25 Ekim Nevşehir 2002, s.21
21
Turizm, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT, Ankara 2001,s.15
22
KÖYLÜ Hilal, “Turizmci Dikkat”, Posta Gazetesi, 21 Ekim 2002, s.16
23
KÖYLÜ, a.g.e., s.16
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•

Bireylerin eğitim ve refah düzeyindeki yükselme artarak devam edecek ve
deneyimli turist grubu büyüyecektir.

•

Turist tercihleri kutuplaşacak, yenilik ve çeşitlilik talebi artacak, konfor ve macera
motifleri ağırlıklı olacaktır.

•

Ortalama insan ömrünün artmasına paralel olarak emeklilik süresi uzayacak ve
tatile daha çok zaman ayrılacaktır.

•

Bekar ve çocuksuz çiftler ile 3. dönem denilen 65 ve üzeri yaş grubunun dünya
nüfusu içerisinde ağırlık kazanması ve seyahat ile eğlenceye daha fazla kaynak
ayırmaları beklenmektedir. 2023 yılında 350 milyon Avrupalı turistin 100
milyonunun 65 yaşın üzerinde olacağı beklenmektedir.

2.2. Türk Turizm Sektörünün FÜTZ (Durum) Analizi
Fütz; kuvvetli ve zayıf yanları ile fırsatlar ve tehlikeler kelimelerinin karşılıklarının
baş harflerinden oluşan ve son zamanlarda stratejik yönetim literatüründe oldukça yaygın
olarak kullanılan bir kavramdır.24 Fütz analizinde “şimdi neredeyiz?” sorusuna cevap
aranmaktadır. Bu analizin amacı, bir organizasyonun bugünkü yapısı ile çevredeki
değişimlere karşı kuvvetli ve zayıf yanlarını belirlemek ve çevreden gelebilecek fırsat ve
tehlikeleri saptamaktır.25 Fütz kısaltmasının açılımı aşağıdaki gibidir.26
Fırsatlar: Performans nasıl artırılabilir?
Üstünlükler: İyi yapılanlar nelerdir?
Tehditler: Neler organizasyon için risk unsuru olabilir?
Zayıf Yanlar: Geliştirilmesi gerekenler nelerdir?
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus turizm sektörümüzle ilgili kuvvetli ve
zayıf yanlar ile fırsat ve tehlikelerin tek tek sıralanmasından çok, turizm sektörümüze
uzun vadeli stratejiler oluşturulmasında katkıda bulunacak önemli bulguları ortaya
koymaktır. Çünkü Türkiye’nin Turizm sektöründe kısa vadeli projelerle sonuç alması
mümkün değildir. Turizm sektörünün en zayıf olduğu alan, E-Turizm fırsatlar sunarken,
yaygın ve güvenilir bulunmamasıdır. Türk turizm sektöründeki işletmelerin internete
soğuk bakmaları ve internetin çok etkin bir araç olduğunu hala kabul etmemeleri yapılan
en büyük stratejik hatadır. Sektördeki internet siteleri incelendiğinde, tanıtım ve iletişim
bilgileri bulunmakta, ancak güncelleşmesi gereken bilgiler güncelleştirilmemektedir.
Turizm sektörü internete yatırım yapmak zorundadır. Unutulmaması gereken en önemli
nokta, günümüzde internete yatırım yapmayan şirketler, gelecekte sektörde rekabet
edemeyeceklerdir.27

24

ERGİN Hüseyin, ELMACI Orhan, “Stratejik Yönetim Sistemlerinin Etkinliğinin Sağlanmasında Stratejik
Yönetim Muhasebesinin Rolü” , Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 4, Haziran 2000, s.95
25
ERGİN, ELMACI, a.g.e., s.95
26
SAHİLLİOĞLU Eren, “Swot Analizi (Durum Analizi)”, Sağlıkta Strateji Dergisi, Sağlık Bakanlığı Sağlık
projesi Genel Koordinatörlüğü, sayı:19, Eylül 1998, s.11
27
“Geleceğe Açılan Yazılım Kapımız”, Hürriyet Gazetesi, 16 Şubat 2002
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Tablo 2.1 Türkiye’nin Turizm Sektörünün FÜTZ (Durum) Analizi28
ÜSTÜN YANLAR

ZAYIF YANLAR

• Turizm sektörünün öneminin anlaşılması

• Turist sağlığı ve güvenliğindeki yetersizlikler

• Farklı mevsimlerin aynı anda yaşanabilmesi

• Standardı yüksek tesislerin yakın çevresindeki birimler ile
uyumsuzluğu

• Doğal ve kültürel özelliği nedeniyle farklı turizm
alternatiflerinin bulunması (inanç, yat, kayak turizmi • Çevre kirliliği
gibi)
• Turizm sektörünün kontrol edilmeyen olaylardan (terör,
• Turizm olgusuna adapte olabilecek genç ve dinamik savaş, deprem vs) anında ve çok fazla etkilenmesi
nüfusun varlığı
• Ekonomik ve siyasal istikrarsızlık
• AB taraftarlığının turizme ciddi ivme kazandırması
• E-ticaretin yaygın ve güvenilir olmaması
• Doğu ile batı kültürünün egzotik bileşimini sunması
• Yabancı sermaye girişini zorlaştıran mevzuat
• Jeopolitik konumu
• Stratejik pazarlama yöntemindeki yetersizlikler
• Genç ve kıta ötesi pazarlar için henüz keşfedilmemiş
• Altyapı ve hizmet kalitesinin sektördeki hızlı talep artışının
olması
getirdiği ihtiyaçlarına cevap verememesi
• Coğrafi konumu nedeniyle ana pazara olan yakınlığı
• İnternet kullanıcısının sayısının azlığı
• Son on yılda gelişmiş tatil tercihlerine (destinasyon)
• İnternet üzerindeki sektörel içeriğin azlığı
arasına girmiş olması
• Ülke turizm imajının hak ettiği yerde olmaması

FIRSATLAR

TEHDİTLER

• Turizm stratejisinin 12 aya yayılarak alternatif turizm • Global rekabetin artması
stratejisi oluşturulması
• Bölgesel ve global siyasi krizler
• Gümrük Birliği sonucu AB’ye tam üyelik avantajları
• Hatalı yatırımlar
• Turizm stratejilerinin turist sayısı yerine harcama
• Düşük verimlilik nedeniyle rekabet avantajının kaybedilmesi
potansiyeli yüksek olan turistlere doğru kaydırılması
• Sermaye yetersizliği ve kriz dönemlerinde sektörde sıkça el
• Ekonomik istikrarın sağlanması
değiştirmelerin olması
• E-turizmin fırsatlar sunması
• Bankacılık sektörünün turizmi riskli sektör olarak kabul
• Yenilik ve çeşitlilik talep eden turist tercihlerinin etmesi
artması
• Turizm işletmelerinin KOBİ yatırım, teşvik ve kredi
• Ülke tanıtımı ve reklamı ile turizm gelirinin kapsamına alınmaması
artırılması
• Turizmin yapı değiştirmesi ve 3 S’in (Deniz, Kum ve
• Yaşam maliyeti düşük, ancak kalitesi yüksek olan Güneş) yerini 3 E’nin (Heyecan, Eğlence ve Eğitim) alacak
servis sağlanması
olması
• Uzun vadede yeni iş ve istihdam olanaklarının • Karar vermekte ve harekete geçmekte geç kalması nedeniyle
sağlanması
dünyanın önde gelen ekonomileri arasına girme fırsatların
kaçırılması
• Yatırımların arttırılması ve teşvik edilmesi
28

ÇAKIRER Mehmet Akif, “Turizm Eğitiminde E-Öğrenimin (E-Learning) Uygulaması Ve Türk Turizm
Sektörüne Sağlayacağı Avantajlar” Turizm Eğitimi Konferans/ Workshop, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitim
Genel Müdürlüğü, 11-13 Aralık 2002 Ankara, s.214-215
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3. TURİZM SEKTÖRÜNDE E-TURİZM UYGULAMASI VE TÜRK TURİZM
SEKTÖRÜNE SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR
3.1. Türk Turizm Sektörünün Pazarlama ve Tanıtım Stratejisinde Yanlışlıkları
Türk turizm sektörü incelendiğinde pazarlama stratejinde E-Ticarete gereken önem
vermemek gibi yanlışlıklar yapıldığı göze çarpmaktadır. Global rekabette farklılaşma ön
plana çıkmasına rağmen ülkemiz yeterince tanıtılamadığı gibi yanlış rekabet stratejilerine
de kurban gitmektedir. 4. Pazarlama Zirvesi için İstanbul’a gelen dünyaca ünlü pazarlama
teorisyeni Jack Trout’a göre: “Türkiye turizm konusunda fırsatlar ülkesi olabilir. Türkiye,
tarihin, medeniyetlerin buluşma noktasıdır. Şimdiye kadar yeterince üzerinde durulmayan
bu fikri vurgulamak Türkiye’nin çok işine yarar. Türkiye elindeki cevherin kıymetini bilip
ve bunu iyi kullanırsa dünyada turizm cenneti olabilir. Aynı zirvede konuşan Prof. Dr.
Don Thomson’un açıklaması daha dikkat çekicidir. Don Thomson’a göre “Türkiye,
dünyanın en kötü pazarlanan ülkesi ve gerçeğe dönüşmeyi ve var olmayı bekleyen bir
fırsattır.” 29 Bu açıklamaların ışığında ülkemiz pazarlama stratejisini gözden geçirmeli ve
E-Turizm stratejisini hayata geçirmelidir.
Türkiye turizm stratejisini turist sayısına değil daha fazla harcama potansiyeli olan
turistlere doğru kaydırmalıdır.30 Ülkemizde turizm sektöründe uygulanan klasik pazarlama
anlayışıyla ülkemize gelen turist sayısı her geçen yıl artmasına rağmen bu artışa bağlı
olarak turizm geliri yeterince artmamaktadır. Başbakan R. Tayyip Erdoğan tarafından
açıklanan “2010 yılında turist sayısının 30 milyon turizm gelirinin ise 30 milyar dolar “31
hedefine ulaşabilmek için E-turizm stratejisine öncelik verilmelidir.
Türkiye, turizm sektörünü çeşitleyememe problemi ile karşı karşıyadır. Ülkemizde
alternatif turizm imkanları olmasına rağmen bu imkanlara yatırım yapılmamaktadır.
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Başkanı Jean-Claude Baumgarten’a göre
dünyada turizm eğilimleri eskiden turistlerin tercih ettiği yerlerden günümüzde; golf,
sağlık ve güzellik (spa, wellness), kongre gibi turizm çeşitlerindeki kaliteye göre bir
değişim içindedir. Önümüzdeki yıllarda Baumgarten’a göre sağlık turizminde çok önemli
bir gelişme olacak insanlar estetik ameliyat için Güney Afrika’ya gidebilecekler.32
Türkiye, turizm sektöründe ürün farklılaştırılamaması problemi ile karşı karşıyadır.
Günümüzün acımasız rekabet ortamında ülkelerin ve işletmelerin en önemli problemi
farklılaşamamaktır. Globalleşmeyle birlikte tüm ürünler, tüm hizmetler bir birine
benzerken farklılığını ortaya koyan işletmeler karını artırırken, ülkelerde döviz gelirlerini
artırmaktadır. Türkiye’nin turistlere sunabileceği ürün çeşidi olmasına rağmen, sadece 30
ürünle yetinmektedir.33
Türk turizm sektörünün en büyük sıkıntılarından biride marka sorunudur. Henüz
marka olamamış bir ürün her zaman işportaya düşmek zorundadır. İşportaya düşen bir
ürün ne kadar kaliteli olursa olsun genelde ucuza gider. İşte bizim turizm sektöründeki
29

4. Pazarlama Zirvesi,10 Aralık 2003, İstanbul
KUMCU Ercan, “Turizm Ekonomisi”, Hürriyet Gazetesi, 22 Eylül 2002, s.11
30
KUMCU Ercan, “Turizm Stratejisi”, Hürriyet Gazetesi, 19 Eylül 2004, s.9
31
DÖNMEZ Ahmet “Turizmde Hedef 30 Milyon Turist 30 Milyar Dolar Gelir”, Zaman Gazetesi,12 Ocak
2004, s.4
32
TAŞ Dilek, “2014’te Turizm Geliri 64 Milyar Olacak, Ama Hala Marka Olamadınız” , Milliyet Gazetesi, 3
Ekim 2004, s.11
33
KÖFTEOĞLU Kerem, Her Şeye Rağmen Ayakta”, Türkiye 2004 Ekonomist Yıllığı, 28 Aralık 2003, s.56
30
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ürünlerimizde markalaşamadığımız için işportaya düşmüştür. Bugün İspanya bir otelin
haftalığını 1.000 Euro’nun üzerinde satarken Antalya’daki birinci sınıf bir tatil köyü, ya
da beş yıldızlı bir otelin haftalığı 500 Euro civarında satılıyor.Üstelik bizim fiyata her şey
dahildir.34 Dünyanın en değerli 100 markasını belirleyen marka danışmanlığı şirketi
Interbrand’in Grup Başkan Yardımcısı Tom Blackett, Türkiye’nin turizmde dünya
çapında markalar yaratabilecek potansiyelde olduğunu belirtmektedir.35 Türk turizm
sektörünün deki marka sorununu çözebilmek için bilgi teknolojilerinden yararlanılmalıdır.
Uzun yıllar boyunca Türk turizminde hedef kitlenin yabancı turistler olarak kabul
edilmesi, iç pazarın ihmal edilmesi sonucunu da beraberinde getirdi.36 Türkiye iç ve dış
turizm dengesini sağlayamamaktadır. Sektör iç turizme alternatif turizm gözüyle
bakmaktadır. Türkiye iç turizmi canlandırıp bu dengeyi iyi sağlamalıdır.
Yalnızca güneş deniz ve kum turizmine (3S) odaklanarak turizm gelirimizi belirli
düzeyin üzerine çıkaramayız.37 Ülkemizde tatil köyü turizmi çok gelişmiştir. Ülkemize
tatil köyü turizmi için gelip belirli süre sonra ülkelerine dönen turistlere ne yazık ki
ülkemizi deniz kum ve güneş olarak algılamakta ülkemizin kültürü ve tarihi hakkında bir
şey öğrenemeden ülkelerine dönmektedir. Bu sebeple ülkemize gelen turistlere
kültürümüzü ve tarihimizi yeterince tanıtmalıyız.
Ülkemizin imaj problemi olması yeterince tanıtılamamaktan kaynaklanan bir
problemdir. Bilgi toplumunda yaşadığımız günümüzde ülkemizin en iyi tanıtımı ancak
internetle yapılabilir. Fakat geçmiş tecrübelerimiz göstermektedir ki bazen ayağımıza
kadar gelen tanıtım fırsatlarını kaçırmışızdır. Örneğin bu yıl ülkemizde yapılan Eurovision
Şarkı Yarışması’nın tanıtım fırsatını, internet aracını kullanmadığımızdan iyi
değerlendiremedik. İçinde bulunduğumuz çağda internet stratejisi olmayan bir reklâm
kampanyası kaynakların boşa akıtılmasıdır. İnternet; Televizyondaki kısıtlı sürede,
basındaki kısıtlı yerde veremediklerimizi çok düşük maliyetle sunma fırsatı verir.
3.2. Turizm Sektöründe E-Turizm Uygulaması
Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişme turizm sektörünü derinden etkilemektedir.
Artık turistik kent ve yöreler internet üzerinden canlı izlendiği gibi pek çok kişi de, turizm
ve seyahat bilgisini bilgisayarından internete bağlanarak edinmektedir. Bu durumda
internette, seyahat ve turizm konusunda sonu gelmez bilgi yığınına karşı, turizm
sektörümüzün de satış ve pazarlama stratejilerini bu noktada geliştirmeleri gerekmektedir.
Çünkü günümüz bilgi toplumunda turizm sektöründe yaşanan global rekabet internete
taşınmaktadır. Dünyada turizm sektöründe yaşanan gelişmelere paralel olarak, ülkemiz
turizm eğitim politikasının da yeniden yapılanması gerekmektedir.
Büyük otel işletmeleri gerek organizasyon yapıları gerekse sahip oldukları avantajı ve
finansal olanaklarla birlikte bilgi teknolojisindeki gelişmeleri daha yakından takip
edebilmektedir. Bu durum onlara diğer işletmeler karşısında global bir rekabet avantajı
sağlamaktadır.38 Örneğin: Toplam 400 oteli bulunan Hilton Otelleri, geçtiğimiz yıl
34

YENİ Mevlüt, “Turizmde Marka Sorunu” , Akşam Gazetesi,16 Kasım 2003, s.13
ARMAN Serkan, “Turizm ve Gıdada Marka Şansı Var”, Milliyet Gazetesi, 19 Eylül 2004, s.11
36
“Yerli Turist Yeniden Keşfedildi”, Platin Dergisi, Sayı: 10, Ekim 2004, s.363
37
ATAKAN Yurtsan, “Eurovision’la Kaçan Tanıtım Fırsatı”, Hürriyet Pazar, 23 Mayıs 2004, s. 17
38
SARIIŞIK Mehmet, AKOVA Orhan, “Otel İşletmelerinde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Bir
Araştırma” Standard Dergisi, Mayıs 2003,s.35
35
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temmuz ayında açıkladığı 13 milyon dolarlık yeni e-ticaret stratejisine göre, Hilton
Otelleri’nin en önemli pazarlarından İngiltere, Almanya ve Japonya’da yerel dilde yayın
yapan internet siteleri oluşturacaktır. Dünyada ki tüm Hilton otelleri için yerel dilde
arama, seçme ve rezervasyon işlemleri yapılabilecek. Bu sitelerin bir özelliği de o ülke
halkının isteklerine, alışkanlıklarına ve kültürlerine uygun olarak birbirinden farklı olarak
tasarlanacak olmasıdır. Hilton Otellerinin ana (uluslar arası) web sitesi görevini
sürdürürken, yerel web siteleri oluşturma kararının temelinde günümüzde otel
rezervasyonlarını % 4’ü internet üzerinden yapılırken, 2007 yılında bu rakamın %20’lere
ulaşacağının beklenmesidir.39 Ayrıca geleceğe ışık tutmak amacıyla yapılan bir araştırma,
uluslararası pazarlama yapan firmalardan üçte ikisinin pazarladıkları markaya göre
belirlenen biçimde hem global hem de yerel kampanyaları birlikte kullandıklarını ortaya
koymuştur.40 Hilton Otellerinin yeni e-ticaret stratejisine bu araştırma sonucunu
doğrulamaktadır.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) yapmış olduğu anket turizm
sektöründe e-turizm stratejisine bir an önce ağırlık verilmesi gerektiğini göstermektedir. İç
turizm pazarında yurt dışı seyahat hizmetleri (outgoing) veren Türkiye Seyahat Acenteleri
Birliği’nin üyelerine yönelik olarak yapılan ankete yanıt veren 18 seyahat acentesi,
yaklaşık 84 bin T.C. vatandaşına ulaşım ve/ veya tur hizmetleri sattıklarını beyan
etmişlerdir. 41
Tablo 3.1: Türk Seyahat Acentelerinin Pazarlama Araçları
Yerel Gazeteler

18,6

Ulusal Gazeteler

5,8

Broşür Dağıtımı

14,2

Müşteri Ziyaretleri

14,2

Web Siteleri

13,7

E- posta

13,3

Diğer

2,9

TV- Radyo İlanı

2,7

Dergi İlanı

1,7

Adrese Broşür Postalama

1,6

Fuarlar

1,3

Toplam

100

Kaynak: “Yurt Dışı Seyahat Pazarı Değişiyor”,
Türsab Dergi, (Türkiye Seyahat Acenteleri
Birliği) Sayı:233, Temmuz 2003, s.15

39

“Hilton’dan 13 Milyon Dolarlık E-Ticaret Stratejisi”, BThaber Gazetesi, 4-10 Ağustos 2003, s.16
ÖZHAN, a.g.e., s.85
41
“Yurt Dışı Seyahat Pazarı Değişiyor”, Türsab Dergi, Sayı:233, Temmuz 2003, s.15
40
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3.3. E-Turizmin Türk Turizm Sektörüne Sağlayacağı Avantajlar
E-Turizmin Türk turizm sektörüne uygulanmasıyla sağlanan başlıca avantajları
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
•

E-Turizm, önceden bilinmeyen, ulaşılamamış veya gereğince değerlendirilememiş
pazarlara girmek, başka işletmelere ya da ülkelere yönelik turist talebi çekerek
turizm alanını genişletmeyi sağlayacak önemli bir araçtır.

•

Global olarak Türkiye’nin hiç tanınmadığı veya çok az tanındığı alanlar, iyi
tanındığı alanlardan çok fazladır. Tanındığı ülkelerde de tanımayan kesimler
bulunduğu gibi, yanlış imaja sahip olanlarda mevcuttur. Bu açıdan bakıldığında
Türkiye’nin beklenen düzeyde tanıtımı çok yönlü ve büyük boyutlu bir iştir.42 ETurizm ülkemize bu alanda da bir fırsat vermektedir. Böylece ülkemizin dünyadaki
hakkettiği turizm imajını elde edebiliriz.

•

E-Turizm, pazarı bölümlendirerek, hitap edilecek pazarın belirlenmesini
sağlamaktadır. Günümüzde iletişim teknolojisinin etkisiyle pazarın giderek daha
küçük nişlere bölünmesi ve her nişteki tüketicinin ihtiyaçlarını dikkate alan
ürünlerin ve hatta bireyselleşen taleplere “tatilini kendin tasarla” biçimindedir.43

•

Son yıllarda ürün ve hizmet tasarımından tanıtımına, pazarlanmasından sürekli
müşteri edinimi ve satış noktalarına kadar her alanda rekabet gücü olarak
algılanmaya başlayan bilgi teknolojileri, globalleşmenin de önemli boyutu haline
gelmiştir. Bu çerçevedeki en dikkat çekici gelişme, internetteki uluslararası
pazarlama faaliyetlerindeki artış ve uluslararası bilgi veri tabanının oluşturulmaya
başlanmasıdır.44

•

Globalleşme süreci ve yaşanan teknolojik yenilikler turizm sektöründe uluslararası
rekabetin artmasına, bu da turizm sektörünün bilgi teknolojilerini kullanabilen,
daha fazla ihtiyaç duymasına neden olmuştur. E-turizmin, sektörde uygulanması
sektörde çalışan tüm insan gücü profilinin global normlara uymasını sağlayacaktır.
Bununla birlikte turizm sektöründe kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi
sağlanacaktır. Böylece sektördeki mevcut kaynakların en rasyonel şekilde
kullanılarak, entegrasyon ve koordinasyonun gerçekleştirilmesini, sinerji etkisiyle
ortaya çıkaracaktır.

•

Günümüzde globalleşmeyle birlikte, turizm sektöründe kalite her zamankinden
daha ciddiye alınması gereken bir konu niteliği kazanmıştır. Bunun bir ulusal
pazarlama politikası olarak algılanması zorunludur. Dünya pazarında turizm
sektöründen sürekli gelir sağlamak, yalnızca belirli bir hizmet kalitesini
tutturmakla mümkün olacaktır.45 E-Turizm, Türk turizm sektörünün niteliğinde ve
kalite düzeyinde artışı sağlanacaktır.

42

ASLANTAŞ Hülya, Türkiye’nin Turizm Stratejisi ve Tanıtım Politikaları”, 2. Turizm Şurası Bildirileri,
Cilt:2, 12-14 Nisan 2002, s.9
43
ÖZHAN, a.g.e., s.75
44
SARIIŞIK, AKOVA, a.g.e.,s.34
45
YÜKSEL Ülkü, “Türk Turizminin Temel Sorunu: Hizmet Kalitesi”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Sayı:3,
Mayıs- Haziran 2002, s.38
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•

Türk turizm sektörünün en büyük sıkıntılarından biri olan global marka olamama
sorunu ancak güçlü bir E-Turizm stratejisiyle çözümlenebilir. Patel ve Mc
Charthy’in de dediği gibi, “Amacı belirlenmeyen, stratejisi olmayan e-iş modelleri
ve e-dönüşümler otoyolda, şoförsüz, yol haritası ve varış yeri belli olmayan bir
kamyona benzer.”46

4. SONUÇ
Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişme turizm sektörünü derinden etkilemektedir.
Artık turistik kent ve yöreler internet üzerinden canlı izlendiği gibi pek çok kişi de, turizm ve
seyahat bilgisini bilgisayarından internete bağlanarak edinmektedir. Bu durumda internette,
seyahat ve turizm konusunda sonu gelmez bilgi yığınına karşı turizm sektörümüzde satış ve
pazarlama stratejilerini de bu noktada geliştirmeleri gerekmektedir. Çünkü günümüz bilgi
toplumunda turizm sektöründe yaşanan global rekabet internete taşınmaktadır. Dünyadaki
turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların yapmış olduğu E-Turizm stratejilerine paralel
olarak, ülkemizdeki turizm firmaları pazarlama stratejilerini yeniden yapılanması
gerekmektedir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki E-Turizm, E-Ticaretin en hızlı gelişen
alanıdır. Bu sebeple ülkemizdeki turizm firmaları bir pazarlama stratejisi olarak E-Turizm’e
yatırım yapmalıdır. Böyle bir pazarlama stratejisi ülkemizdeki firmaların doluluk oranını çok
olumlu yönde etkileyecektir.
Turizm sektörü kapsadığı yan sektörlerle beraber Türkiye’nin en dinamik
sektörlerinden biridir ve ekonominin potansiyel bir lokomotifidir. Ülkemiz açısından turizm
sektörü teknolojiyi verimlilik için kullanabileceğimiz ve teknolojiyle birlikte rekabet avantajı
sağlayabileceğimiz ilk sektörler arasındadır.47 Turizm sektöründe bilgi teknolojilerinin
kullanılması, turizm sektörünün katma değerini artırarak verimliliğini de yükseltecektir.
Böylece ülkemiz ekonomisi için önemli olan turizm sektöründe hedeflenen uluslararası
standartlar yakalanabilecektir.
Türk turizm sektörünün global rekabette yer alıp rekabet avantajı yaratabilmesi için eturizm stratejisini izlemesi zorunludur. Dünyada hızla gelişen turizm sektöründe global bir
marka olmak yolundaki Türkiye, e-turizmle birlikte turizm potansiyelini en iyi şekilde
değerlendirerek hedefine ulaşacaktır.

46

ÖZMEN Şule, Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu E-Ticaret, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ocak
2003, s.89
47
“Geleceğe Açılan Yazılım Kapımız”, Hürriyet Gazetesi, 16 Şubat 2002
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İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET İLE SİNİZM
ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bayram ÇETİN1

Habib ÖZGAN2

Fatih BOZBAYINDIR3

ÖZ
Bu çalışmada öğretmenlerin örgütsel adalet ile örgütsel sinizm algıları ortaya
konmaktadır. Bu araştırma tarama modelinde ilişkisel bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemini
Gaziantep ili merkezindeki 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilköğretim okullarında 285
görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Veriler; kişisel bilgi formu, örgütsel adalet ve
örgütsel sinizm ölçekleri kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde LİSREL8.54 paket
programı kullanılmıştır. LISREL programında yapılan analizlerde, en iyi modeli bulmak için
ve Öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel sinizm algıları arasında ilişkileri belirlemek ve
örgütsel adalet algılarının örgütsel sinizm algılarını yordama durumunu belirlemek amacıyla
yol analizi yapılmış ve bazı uyum kriterleri kullanılmıştır. Öğretmenlerin örgütsel adaletin
boyutları ve örgütsel sinizm algıları arasında negatif ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
Öğretmenlerin işlemsel ve etkileşimsel adalet algılarının örgütsel sinizmin anlamlı bir şekilde
yordadığı fakat dağıtımsal adaletin örgütsel sinizmi anlamlı olarak yordamadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Kurulan modelde uyum kriterleri de sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, örgüsel adalet, örgütsel sinizm.
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THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL
JUSTICE AND CYNICISM PERCEPTIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS
ABSTRACT
In this study, it was aimed to explore teachers’ perceptions of organizational justice
and organizational cynicism. This research is a correlational study designed in the survey
method. The sample of the study consisted of 285 teachers working in primary schools in the
city centre of Gaziantep in the 2010-2011 academic year. Data were collected through
personal information form, organizational justice and organizational cynicism scales. In the
analysis of data, LISREL 8.54 package program was employed. In the analyses carried out in
LISREL, path analysis was conducted and some fit indices were employed to find out the best
model and the relationship between teachers’ perceptions of organizational justice and
organizational cynicism and determine to which extent organizational justice perceptions
predict organizational cynicism. Statistically significant and negative differences were
explored between dimensions of teachers’ organizational justice and organizational cynicism
perceptions. Findings revealed that teachers’ perceptions of procedural and interactional
justice perceptions predicted organizational cynicism, while distributive justice was not a
predictor of organizational cynicism. In the model, fit indices were also used.
Key Words: Teacher, organizational justice, organizational cynicism.

1. GİRİŞ
İnsanlar toplumsal halde yaşamaya ihtiyaç duyan varlıklardır. Zaman içinde insanlar
kendi yeterliliklerinin ihtiyaçlarını karşılamada kısıtlı olması nedeniyle bir arada yaşamaya
başlamışlardır. Örgütlerin ortaya çıkış nedeni bireysel olarak başaramadığımız şeyleri
gerçekleştirmektir (Can, 2002). Balcı (2002)’ye göre örgüt; insanlardan, teknolojilerden ve
insanların birbirine ya da işlerine karşı ilişkilerini düzenleyen yapı ve süreçlerden oluşan bir
bileşimdir.
Örgütlerin oluşumuyla örgüt içinde bireyler arasında hak, hukuk, doğruluk gibi
kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu kavramları bütünüyle içine alan adalet kavramı felsefe tarihi
kadar eski ve çoğunlukla eşitlik ve hukuk kavramlarıyla eş anlamlı olarak kullanılmıştır
(Altınkurt, 2010). Adalet, hak ve hukuka uygunluk, doğruluk, kendi hakkı olanı vermedir
2
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(TDK, 2009). Adalet genellikle bireylerin haklarını, düşüncelerini ve çıkarlarını güvence
altına almak, insan onurunu korumak, insan özgürlüklerini sağlamak şeklinde kullanıla
gelmiştir. Örgütsel adalet ise, örgütlerde adaletin etkisini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılan
bir terimdir (Aykut, 2007). Örgütsel adalet, bireylerin çalışmakta oldukları örgütlerde
kendilerine adil davranılıp davranılmadığını belirlemede kullandıkları yollar ve adaletin işle
ilişkili değişkenleri nasıl etkilediği ile ilgilidir (Atalay, 2005). Çakmak (2005)’a göre örgütsel
adalet, örgütsel kaynakların (ödül ve cezalar) dağıtımının, bu dağıtım kararlarını belirlemede
kullanılan prosedürlerin ve bu prosedürlerin yürütülmesi sırasında gerçekleşen kişiler arası
ilişkilerin nasıl olması gerektiği ile ilgili kurallar ve sosyal normlar bütünüdür.
Literatürde örgütsel adalet üç boyutta ele alınmaktadır. Bunlar; dağıtım adaleti, prosedür
adaleti ve etkileşimsel adalettir. Dağıtım adaleti; örgütlerde işgörenlerin elde ettikleri
kazanımların çalışanlar arasında adil olarak paylaşımı, prosedür (işlemsel) adaleti;
örgütlerdeki yasal prosedürlerin, alınan kararların ve uygulanışlarının çalışanlar üzerindeki
etkisi, etkileşimsel adaleti ise; örgütlerde işlemlerin uygulanması sırasında karşılaştıkları
kişiler arası ilişkilerin kalitesini, işgören ile işveren arasındaki ilişkilerin uygulanmasını içerir
(Atalay, 2005). Örgütsel adalet, bireylerin tutum ve davranışlarını belirleyen ve pek çok
örgütsel sonuca neden olması açısından önemli bir örgütsel davranış olarak görülmektedir.
Adams’ın eşitlik kuramı ile birlikte örgütsel adalet çalışmaları başlamıştır. Bu kurama göre
çalışanlar çalıştıkları örgütteki çalışmaları ile diğer örgütlerde çalışanların çalışmalarını
karşılaştırır. Çalışanlar aldıkları kazanımlarda adaletsiz gördüklerinde yönetime ve örgüte
karşı olumsuz tutum ve davranışlara sahip olur. Çalışanların örgütteki çalışma koşullarını
belirleyen kurallara ve kuralları uygulayan kişilerin adaletli davranıp davranmadıklarına
ilişkin algıları, yaptıkları işe karşı olan tutum ve davranışlarını etkilemektedir (Altınkurt,
2010). Örgütsel adalet algısı olumlu olan çalışanlar olumlu davranışlar sergilemeye
yönelirken, olumsuz olan çalışanlar çaba düzeyini düşürmek, örgüte güven düzeyini
değiştirmek gibi olumsuz davranışlara yönelebilmektedir (Altınkurt ve Yılmaz, 2010).
Çalışanların

örgütsel

adalet

algısı

çalışanların

birçok

örgütsel

davranışını

etkilemektedir. Örgütsel adalet; çalışanların performanslarını (Tan, 2006), iş doyumlarını
(Dilek, 2005; Tan, 2006; Söyük, 2007; Yerlikaya, 2008; Yürür, 2008; Altınkurt ve Yılmaz,
2011), örgüte bağlılıklarını (Tang ve Sarsfield- Baldwin, 1996; Dessler, 1999; Dilek, 2005;
Gürpınar, 2006; Atalay, 2007; Pirali, 2007; Aykut, 2007; Öztürk, 2008; Doğan, 2008), örgüte
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güvenlerini (İşbaşı, 2000; Aryee ve arkadaşları 2002; Çakmak, 2005; Polat, 2007; Sayın,
2009 ve Nam 2008), motivasyonlarını (Töremen, 2001), örgütte çatışma yaşamalarını
(Karaeminoğulları, 2006 ve Polat, 2007) ve tükenmişlik algılarını (Polat, 2007)
etkilemektedir. Özgan ve Bozbayındır (2011) yaptıkları çalışmada; adil olmayan uygulamalar
öğretmenlerin; performans, iş doyumu, bağlılık, güven, motivasyon, moral, verim ve
ilişkilerini

olumsuz

etkilediği

sonucuna

ulaşmışlardır.

Adil

olmayan

uygulamalar

öğretmenlerde stres, çatışma, değersizlik, tükenmişliğe neden olmaktadır. Çalışanların örgüt
içi ilişkileri ve yöneticilerin uygulamalarını ne düzeyde adil olarak algıladıkları ile ilişkili olan
örgütsel adalet kavramı, örgütlerin yaşaması ve gelişmesindeki önemli bir örgütsel davranış
konusu olduğu açıktır (Titrek, 2009). Birçok örgütsel davranış üzerinde etkili olduğu
düşünülen örgütsel adalet çalışanların örgüte karşı sinik tutum ve davranışlarda bulunmasını
da etkileyebilir.
Örgütlerde başarıyı ulaşmak, kalite ve verim merkezli uygulamaların gerçekleştirilmesi
çalışanların örgüte karşı tutumlarına bağlıdır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar tarafından
örgütsel sinizm adı verilen bir tutumun varlığı sorgulanmaya başlanmıştır (Helvacı, 2010).
Bireylerin yalnız kendi çıkarlarını gözettiğine inanan ve buna göre herkesi çıkarcı kabul eden
kimseye “sinik” ve bunu açıklamaya çalışan düşünceye sinizm denmektedir (Erdost vd.,
2007). Sinizm, İnsanın erdem ve mutluluğa, hiçbir değere bağlı olmadan bütün
gereksinmelerden sıyrılarak kendi kendine erişebileceğini savunmasıdır (TDK, 2010).
Sinizme ilişkin temel inanç; dürüstlük, adalet ve içtenlik ilkelerinin kişisel çıkarlara kurban
edildiği yönündedir. (Özler vd., 2010).
Örgütsel sinizmde birey örgütte doğruluğun, dürüstlüğün, adaletin samimiyetin az
olduğuna inanır (Davis vd., 2004). Örgütsel sinizmin oluşmasında anahtar rol oynayan
kavram örgütteki doğruluktur (Naus vd., 2007). Sinizm, kuşkuculuk, şüphecilik, güvensizlik,
inançsızlık, kötümserlik ve olumsuzluk sözcükleriyle yakın anlama sahip olmakla beraber,
modern yorumunda, bireyin kusur bulan, zor beğenir ve eleştirir anlamı baskındır. Örgütsel
sinizm, çalışanların, örgütlerinin dürüstlükten yoksun olduğuna inandıkları zaman ortaya
çıkmaktadır. Dürüstlüğün olmadığına dair bu algılama özellikle daha çok; ahlaklılık, adalet ve
dürüstlük ile ilgili temel beklentilerin ihlal edildiği algısından kaynaklanabilmektedir (Özler
vd., 2010). Örgütte sinik tutumlara sahip olan çalışanlar, değişim karşısında, otoriteye karşı
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güvensizlik, örgüt içindeki iletişimi ve talimatları kötüleme ve yöneticilere olumsuz
eleştirilerde bulunarak bir direnç kaynağı oluşturur (Tokgöz ve Yılmaz, 2008).
Polat ve arkadaşlarına (2010) göre örgütsel sinizm, örgüte yönelik olumsuz inançlar,
etkiler ve davranışsal eğilimlerden oluşan bir tutumdur. Örgütsel sinizm, bir kişinin çalıştığı
örgüte yönelik geliştirdiği, bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutları içeren negatif bir
tutumdur. Örgütsel sinizm üç boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; örgütte dürüstlüğün düşük
olduğuna olan inanç, bireyin örgüte karşı olumsuz duyuşsal tepkileri ve örgütü küçümseyici
davranışlara eğilimidir (Deal vd., 1998). Çalışanın örgüte yönelik geliştirdiği bilişsel,
duyuşsal ve davranışsal boyutları içeren negatif bir tutumun kişisel ve örgütsel açıdan birçok
olumsuz sonucunun olduğu düşünüldüğünde, işyerlerinde sinizmin ortaya çıkışını önlemek ya
da böyle bir durum ortaya çıktığında bunu yönetmek için etkili stratejiler uygulamak öncelikli
hale gelmektedir. Bu tür stratejileri uygulamada kuşkusuz en büyük sorumluluk örgüt içindeki
yöneticilerine ve liderlerine düşmektedir. Bireyler kabul ettikleri, benimsedikleri bir sistemin
etkin bir biçimde yürütülmesine ve devamlılığının sağlanmasına çaba gösteririler (Çakmak,
2005). Fakat benimsemedikleri örgüte negatif tutum geliştiren birey örgüte zarar verici ve
verimliliği düşürücü davranışlarda bulunabilir.
Sinizm, düşünce ve inançların yanı sıra örgüte yönelmiş objektif bir yargı içermeyen
hor görme ve öfke gibi güçlü duygusal tepkileri de içermektedir. Örgüte yönelik sinik
tutumlar içinde en açığı örgütü hedef alan güçlü eleştirel söylemlerdir (Kutanis ve Çetinel,
2010). Örgütsel sinizm ile birey örgütün bütünlükten ve dürüstlükten yoksun olma
düşüncesine sahip olur ve örgütüne ilişkin olumsuz tutum sergileyebilir (Kalağan, 2009).
Örgüt yönetimlerinin birçok hatalı ve başarısız uygulamaları neticesinde ortaya çıkan örgütsel
problemler ve yaşanılan kriz ve skandallar, çalışanlarda bir takım olumsuz düşünce, tutum ve
davranışların gelişmesine sebebiyet vermiştir. Bu olumsuz düşünce ve tutumların en yaygın
görülenlerinin başında da sinizm olgusu gelmektedir (Gül ve Ağıröz, 2011).
Öğretmenlerin sinizm algıları çalıştıkları kurum ile ilgili bilişsel, duyuşsal ve
davranışsal olumsuz tutumlarını belirlemektedir. Örgütsel sinizm, öğretmenlerin okul
örgütüne karşı negatif bir tutumu örgütsel sinizmi oluşturur. Öğretmenlerin okulun kararlarına
ve işlemlerine karşı bir inançsızlık; niyetlerine güvenmeme ve yöneticilerinin gerçek
karakterlerini yansıtmamaları inancı örgütsel sinizmi ortaya çıkarmaktadır. (Helvacı ve Çetin,
2012). Örgütsel sinizm yaşayan bir öğretmen; Okulunu geliştirmek için girişimlerde
5
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bulunmadan vazgeçebilir ve diğer öğretmenler tarafından önemsenmediği duygusuna
kapılabilir, kendine ait önerilerin dikkate alınmadığı ve yapılan uygulamalar sonucunda
herkese adil davranılmadığı düşünülebilir. Bu olumsuz tutumlardan dolayın okulun geleceği
ile umutsuz olabilir (Kalağan ve Güzeller, 2010).
Bireyin davranışlarını şekillendiren algılardan biri de örgütsel adalet algılarıdır.
Çalışanların örgüt ortamındaki paylaşımları, mevcut sistemi, ilişkileri ne derece adil
algıladıkları, tepkilerini düzenlemelerinde etkili olur (Karaeminoğulları, 2006). Okuldaki
adaletsizliğe karşı bu tepkiler sinik davranışlar şeklinde ortaya çıkabilir. Okulun amaçlarını
gerçekleştirmede en önemli öğelerden biri de öğretmenlerdir. Bu nedenle öğretmenleri
etkileyen etkenleri bilmek ve bu etkenleri çalışanların verimliliğini arttıracak şekilde
kullanılması önem kazanmıştır. Örgütte çalışanların örgütten memnun olması, yaptığı işten
doyum alması ve özellikle örgütte adaletin var olduğunu düşünmesi örgütün etkiliğini
arttırabilir.
Öğretmenlerin okula ve okul yönetimine karşı olumlu algılara ve tutumlara sahip olması
okulların etkili bir şekilde işlemesini sağlayan önemli bir konudur. Öğretmenlerin algıladıkları
örgütsel adaletin etkin olması, öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerini belirleyebilir.
Öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları okulda etkili olma ve okula kendini adama kararlarını
etkileyecektir. Öğretmenin okula karşı olumsuz duygulara sahip olma ve okulu küçük
düşürücü ve eşleştirici davranışlar sergilemesi örgütsel sinizm algılarını belirlemektedir.
Örgüt içinde çatışmaların ve huzursuzluğun en önemli kaynaklarından biri olarak kabul
edilen adaletsizlik algılarının çalışanların örgüte yönelik sinik tutumlar geliştirmelerinde
önemli bir etken olarak rol oynayacağı düşünülebilir. Bu düşünce doğrultusunda ilköğretim
öğretmenlerinin örgütsel adalet ile örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişkinin test edilerek
ortaya koymak amaçlanmıştır. Öğretmenin okulda adaletsizlikten dolayı okulun çıkarlarına
ters düşen ve okula ve diğer öğretmenlere yönelik sinik davranışlarda bulunarak okulun
etkililiğini ve verimliliğini düşürücü bir etken olarak düşünülmesi ve örgütsel adalet ve
sinizmin örgütsel davranış literatüründe sıklıkla ele alınmaya başlandığının tespit edilmesi bu
araştırmanın nedenidir.
Bu çalışma, öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının örgütsel sinizm algıları üzerinde
etkili olduğu ve olumsuz örgütsel adalet algılarının örgüte karşı sinik davranışlara sebebiyet
verdiği yargısını incelemeye yöneliktir. Sözü edilen ilişkinin açığa çıkarılabilmesi için, iki
6
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kavram arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırma ile öğretmenleri
sinik davranışlara sevk eden değişkenlerden biri olarak düşünülen örgütsel adalet algıları ele
alınacak ve örgütsel adaletin ilköğretim öğretmenlerinin sinik davranışları yordama durumu
incelenerek, ilköğretim öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin geliştirilebilecek çözümlere
katkıda bulunulmaya çalışılacaktır. Örgütsel sinizm kavramı örgütsel davranış literatüründe
yeni bir konudur ve Türkiye’de her iki kavramın ilişkisini ele alan alanyazının yetersiz oluşu,
bu çalışmanın alandaki önemini artırmaktadır.
2. YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırma ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. İlişkisel tarama modelleri, iki
veya daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini
belirlemeyi amaçlayan araştırma modelidir (Karasar, 2009).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini; 2010-2011 yılında Gaziantep’teki Şehitkamil ve Şahinbay ilçe
merkezindeki İlköğretim okullarında çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışmada olasılığa
dayalı basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Gaziantep ilindeki İlköğretim
okullarından 12 tanesi tesadüfî yolla seçilmiştir. Bu okullarda görev yapan 326 öğretmen
çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Eksik ve hatalı doldurulan 41 anket değerlendirmeye
alınmamıştır. İstatistiksel analizler 285 öğretmeden toplanan veriler üzerinden yürütülmüştür.
Değerlendirmeye alının öğretmenlerin 158 (% 55,4)

kadın ve 127 (% 44,6) erkektir.

Öğretmenlerin; 112 tanesi 30 yaş ve altı, 146 tanesi 31-40 yaş arası ve 27 tanesi 41 yaş ve
üzerindedir. Öğretmenlerin; 16 tanesi eğitim enstitüsü ve ön lisans, 257 tanesi lisans ve 12
tanesi de lisansüstü mezunudur. Öğretmenlerin 218 tanesi Eğitim Fakültesi, 57 tanesi FenEdebiyat Fakültesi ve 10 tanesi eğitim enstitüsü mezunudur.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplamak amacıyla kişisel bilgi formu, örgütsel adalet ve örgütsel
sinizm ölçekleri kullanılmıştır.
Kişisel Bilgi Formu: Öğretmenlerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla
araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu; cinsiyet, mesleki kıdem, branş, yaş, en
7

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

son mezun olunan okul, çalışmakta olduğu okul, çalışmakta olduğu okulda öğretmen sayısı,
çalışmakta olduğu okuldaki görev süresi, pozisyonu ve mezun olduğu fakülte değişkenlerini
belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır
Örgütsel Adalet Ölçeği: Öğretmenlerin okullarına ilişkin adalet algılarını ölçmek
amacıyla Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilmiştir. Polat (2007) tarafından
Türkçeye çevrilerek uyarlaması yapılmıştır. Polat (2007) ölçeğin iç tutarlılık katsayısını .96
olarak bulmuştur. . Ölçeğin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. maddesi dağıtımsal adalet, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17,
18 ve 19. maddeleri işlemsel adalet, 12, 13, 14 ve 15. maddeleri etkileşimsel adalet boyutu
oluşturmaktadır.

Ölçekten

alınan

puan

arttıkça

ilgili

özelliğin

arttığı

şeklinde

yorumlanmaktadır. Bu çalışmada ölçeğin güvenirlik katsayısı ,93 olarak hesaplanmıştır.
Örgütsel Sinizm Ölçeği: Örgütsel sinizmi ölçeğinin orijinali, Vance, Brooks ve Tesluk
(1997) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, 6’sı olumlu, 4’ü olumsuz madde olmak üzere 9
maddeden oluşmaktadır. Ölçek, tek boyutludur. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması Güzeller ve
Kalağan (2008) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin kanıtlar,
Açımlayıcı ve Doğrulayıcı faktör analizi ile ortaya konmuştur. Ölçeğin güvenirliğini
belirlemek için hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .83 olarak bulunmuştur. Olumlu
maddeler 5’den 1’e, olumsuz maddeler 1’den 5’e doğru puanlanmaktadır. Ölçekten
alınabilecek en düşük puan 9, en yüksek puan ise 45’tir. Puanların yükselmesi örgütsel sinizm
düzeyinin arttığını göstermektedir. Bu çalışmada ölçeğin

güvenirlik katsayısı ,76 olarak

hesaplanmıştır.
Verilerin toplanması ve Analizi
Veriler anket kullanılarak toplanmıştır.

Anket uygulanmadan önce öğretmelere

araştırmanın önemi ve bilgilerin araştırmacı dışında başka bir kimse ile paylaşılmayacağı
konusunda kısa açıklamalar yapılmıştır.

Bizzat elden verilerek tekrar elden alınmıştır.

Anketin doğru ve içten doldurulması için gerekli çaba gösterilmiştir. Verilerin analizinde
LİSREL8.54 paket programı kullanılmıştır. LISREL programında yapılan analizlerde, en iyi
modeli bulmak için yol analizi yapılmış ve bazı uyum kriterleri kullanılmıştır. Öğretmenlerin
örgütsel adalet ve örgütsel sinizm algıları arasında ilişkileri belirlemek amacıyla korelasyon
katsayılarına bakılmıştır. Şimşek’e (2007) göre uyum iyiliği istatistiklerinden ilk incelenen
değer X² (Ki-kare) testinin anlamlı olmamasıdır. Fakat X² değeri örneklem büyüklüğünden
8
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çok etkilendiğinden genelde büyük örneklemlerde anlamlı bulunmaktadır. Bu sebeple X²/sd
oranı uyum iyiliği için kullanılmaktadır. X²/sd oranının ikinin altında olması çok iyi bir
uyumu gösterirken, iki ile beş arasında olması kabul edilebilir bir uyumu göstermektedir.
RMSEA ve SRMR değerlerinin 0.08 ile 0.05 arasında olması kabul edilebilir, 0.05’in altında
olması ise çok iyi bir uyumu göstermektedir. NFI, NNFI, CFI, IFI, GFI ve AGFI değerlerinin
0.90 ile 0.95 arasında olması kabul edilebilir, 0.95’in üzerinde olması ise çok iyi bir uyumu
göstermektedir. Araştırmada bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri yordama durumunu
belirlemek için yol analizi yapılmıştır.
Bulgular
Öğretmenlerin örgütsel adalet ile sinizm arasındaki ilişkiler tablo 1’de yer almaktadır.
Dağıtımsal adalet

X = 20.19
SS=4.88
İletişimsel adalet

X = 30.22

-0.48*

-0.54*

SS=7.58

Etkileşimsel adalet

Örgütsel sinizm

X = 24.36
SS= 6.48

-0.55*

X = 14.61
SS=3.46
*p<0.05

Şekil 1: Öğretmenlerin dağıtımsal, etkileşimsel, iletişimsel adale ve örgütsel sinizm algılarının aritmetik
ortalaması, standart sapması ve korelasyonu.

Tablo 1 incelendiğinde değişkenler arasındaki ilişkilerin orta, negatif ve anlamlı
olduğu görülmektedir. En yüksek ilişki etkileşimsel adalet ile örgütsel sinizm arasındaki
ilişkidir. “Korelasyon katsayısının mutlak değer olarak, .70-1.00 arasında olması yüksek; .7030 arasında olması orta; .30-.00 arasında olması ise düşük düzeyde bir ilişki olarak
tanımlanabilir” (Büyüköztürk 2008, s. 32).
Öğretmenlerin dağıtımsal, iletişimsel, etkileşimsel adalet ve örgütsel sinizm algılarına
ilişkin çoklu regresyon analizi tablo 2’de yer almaktadır.
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Estimate= -0.14
S.Solution =-0.11
T- Value= -1.49

Dağıtımsal adalet

Estimate = -0.22
S.Solution= -0.26
T- Value =-3.44*

İletişimsel adalet

Örgütsel sinizm

0.65

Estimate = -0.54
S.Solution =-0.29
T- Value =-3.81*

Etkileşimsel adalet

Chi-Square= 652.95, df=1, P-value=0.27, RMSEA= 0.066

*p<0.05

Şekil 2. Öğretmenlerin dağıtımsal, iletişimsel, etkileşimsel adalet ve örgütsel sinizm algılarına ilişkin çoklu
regresyon analizi

Tablo 2 incelendiğinde dağıtımsal, iletişimsel ve etkileşimsel adalet birlikte örgütsel
sinizm toplam varyansın %35’ni (1-0.65) açıklamaktadır. Söz konusu değişkenler Standardize
edilmiş regresyon katsayısına (Standardized Solution) göre, yordayıcı değişkenlerin örgütsel
sinizmdeki göreli önem sırası; etkileşimsel, iletişimsel ve dağıtımsal adalettir. Regresyon
katsayılarının anlamlığına ilişkin T-Value sonuçları incelendiğinde etkileşimsel ve iletişimsel
adaletin örgütsel sinizm üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir.
Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmenlerin dağıtımsal adaletin ve örgütsel sinizm algıları
arasındaki yordama ilişkisini gösteren yol (Path) katsayısının anlamsız, iletişimsel ve
etkileşimsel adaletin örgütsel sinizmin anlamlı birer yordayıcısı olduğu görülmektedir.
Bu modelin fit (uyum) değerleri tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3 Uyum Değerleri
Compliance Criteria

Compliance İndicators

Relative Fit Index

0.98

Goodness Of Fıt Index

1.00

Adjusted Goodness Of Fıt Index

0.96

Comparative Fıt Index

1.00

Normed Fıt Index

1.00

Model CAIC

62.11

Saturated CAIC

66.52

R²

0.35
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X²/SD
RMR

0.015 (P<0.08)

RMSEA

0.066 (P<0.08)

Tablo 3’te Modelin uyum değerlerine bakıldığında modelin iyi uyum değerlerine sahip
olduğu görülmektedir.
3. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmada ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet
algılarının örgütsel sinizm algılarına etkisinin olup olmadığını koymak amaçlanmıştır.
Öğretmenlerinin örgütsel adalet (dağıtımsal, iletişimsel ve etkileşimsel) ile örgütsel sinizm
algıları arasında anlamlı, negatif ve orta düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmada öğretmenlerin işlemsel ve etkileşimsel adalet algılarının örgütsel sinizm
algılarının anlamlı bir yordayıcısı iken dağıtımsal adalet algısı örgütsel sinizm üzerinde
önemli bir etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin örgütsel adalet ile
örgütsel sinizm algıları arasında ilişkiye ilişkin çalışmalara rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu
çalışmada öğretmenlerin adalet ve sinizm algıları ilgili literatür ve kendi bağlamında
tartışılmıştır.
Bommer ve arkadaşları (2005)’na göre çalışanların adaletsizlik algıları arttığında
örgütsel sinizm de artmaktadır. Yapılan çalışmalarda bir örgütte adalet azaldığında
çalışanların örgütsel sinizm algılarının yükseldiği bulunmuştur (Bommer ve arkadaşları, 2005;
Bernerth ve arkadaşları, 2007 ve Lucyzvyek, 2007). Efeoğlu ve İplik (2011) yaptıkları
çalışmada örgütsel adalet ile örgütsel sinizm arasında ters yönlü bir ilişki olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Eğer girdiler ile sonuçlar arasında bir eşitsizlik durumunu algılanırsa, işgörenler
aldıkları ödülün adil olmadığını düşünürler. Bu durum kişiyi kızgınlık, mutsuzluk,
gurursuzluk ya da suçluluk gibi hislere yönlendirebilmektedir (Söyük, 2007). Bu durum bazı
öğretmenlerin yapmadıkları iş için hak etmedikleri itibarı görmelerine neden olur ve sonuçta
diğer öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumları artabilir. Çalışanların örgütsel uygulamalarda
adaletsiz davranıldığını düşünmesi bireyin çalıştığı örgüte yönelik olumsuz tutumu olarak
tanımlanan örgütsel sinizmin artmasına yol açabilmektedir (Efeoğlu ve İplik, 2011).
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Çalışmada işlemsel adaletin örgütsel sinizmi anlamlı bir şekilde yordadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Örgütlerde, yasal prosedürlerde, alınan kararlarda ve uygulanışında bir
adaletsizlik var ise çalışanların örgütsel sinizm algıları artabilir. Örgütte çalışanların
çalışmalarını destekleyen ve motive olmalarını sağlayan araçlardan birisi uygulamaların
adilliğidir (Töremen, 2001). İşlemsel adaletin garanti altına alınmadığı bir örgüte ve otoriteye
yönelik olumsuz tutum ve davranışlar artacaktır (Karaeminoğulları, 2006). Çalışmada
etkileşimsel adaletin örgütsel sinizmi anlamlı bir şekilde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Efeoğlu ve İplik (2011) yaptıkları çalışmada, işlemsel adalet boyutunun örgütsel sinizm
tutumunu anlamlı açıklayan bir boyut olduğunu tespit etmiştir. Örgütlerde işlemlerin
uygulanması sırasında karşılaştıkları kişiler arası ilişkilerin ve işgören ile işveren arasındaki
ilişkilerin uygulanması adil bir şekilde olmadığı takdirde işgörenlerin örgütsel sinizm tutumu
artabilir. Mimaroğlu (2008)’na göre işlemsel adaletin örgütsel sinizmi arttırmasının nedeni
adalet olmadığında çalışanların şüpheci olacaklarından kaynaklanabilir. (Akt: Kalağan, 2009).
Araştırmada dağıtımsal adalet ile örgütsel sinizm arasında anlamlı, negatif ve orta
düzeyde bir ilişki bulunmuş fakat yapılan yol (path) analizinde dağıtımsal adaletin örgütsel
sinizm üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun nedeni
öğretmenlerin ödüllerin ve çıktıların adaletli dağıtımından çok prosedürlerin ve kuralların
uygulanmasından

ve

yöneticilerin

kendilerine

karşı

tutumlarından,

ilişkilerinden

etkilenmektedir. Çünkü okulda yöneticilerin öğretmenlerin çalışmalarına karşılık verecekleri
ödül çok kısıtlıdır. Okul yöneticileri sadece aylık ödüllendirmelere ve takdir ve teşekkür
belgesi verilmesi konusunda öneri sunabiliyorlar. Okul müdürlerinin öğretmenlerin
performanslarına göre ücret verme gibi bir yetkisi de yoktur. Bu konular merkezi yönetimle
ilişkilidir. Bundan dolayı öğretmenlerin okula karşı sinizm tutumunu dağıtımsal adalet arttırıcı
bir unsur olamayabilir. Fakat okulda işlemsel ve etkileşimsel adalet birebir okul yönetimi ile
ilgilidir. Bunlar doğrudan öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarını arttırabilir. Kutanis ve
Çetinel (2010) yaptıkları çalışmada çalışanların örgüte yönelik adaletsizlik algıları ile örgütsel
sinizm arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymak amaçlamışlardır. Araştırma
sonucunda adaletsizlik algısının örgütsel sinizme neden olmakla birlikte adaletsizliğe tepki
gösterme gücünün örgütsel sinizmin asıl belirleyicisi olduğu sonucuna varmışlardır.
Öğretmenin örgütsel sinizm algısı arttığında; okulda işlerin daha iyiye gideceğine
inanmaz, tutumu kötü olduğu için okulun geleceği ile ilgili umutlu olmaz ve öğretmenin
12
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okulda üretkenliği düşecektir. Karaeminoğulları (2006) çalışmasında çalışanların örgütsel
adalet ile sergiledikleri üretkenlik arasında negatif bir ilişki bulmuştur. Üretkenliğe aykırı
davranışlar, kurumunun mülkiyetine, süreçlerine veya çıkar gruplarına zarar verme
potansiyeli taşıyan, kurumun yasal amaçları önünde engel teşkil eden, iradi üye
davranışlarının tamamıdır.
Eğer öğretmen okulda okulun verimini ve etkiliğini düşürücü davranışlarda
bulunuyorsa öğretmenin okula karşı örgütsel sinizm tutumu yüksektir. Okulda adaletsiz var
ise bu durumu artıcı bir etken olabilir. Çünkü Lee ve Allen (2002) ‘e göre kurum
çalışanlarının örgüt çıkarlarına ters düşen davranışları, adaletsizliğin algılanması sonucu
yaşanan hayal kırıklığının ve öfkenin ifadesi olarak ortaya çıkabilmektedir. Bireyler
örgütlerde adaletsizlik algıladıklarında bazı sapkın ve saldırgan davranışlar gösterebilirler.
Bireyler adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için yöneticilere, iş arkadaşlarına karşı olumsuz
davranışlar gösterirler (Özdevecioğlu, 2003). Okulda önemli olan; neyi bildiğin değil de kimi
tanıdığın ise öğretmenlerin sinizm tutumları artacaktır. Bu durum öğretmenin yöneticiler ve
öğretmenler ile çatışma yaşmasına neden olabilir. Hâlbuki örgüt içerisinde adaleti sağlayan
politikalar, doğrudan ya da dolaylı yollarla, çatışmaların azaltılmasına yardım eder, çalışanlar
arasındaki bağları güçlendirir.
Bu sonuçlar doğrultusunda şu öneriler geliştirilmiştir;
1) Örgütsel adalet ve örgütsel sinizm belirleyen önemli faktörlerdir. Bu nedenle
yöneticiler öncelikli olarak süreçlerde, etkileşimlerde adil davranarak öğretmenlerin okula
karşı olumsuz tutumlarını değiştirebilir.
2) Okul yöneticileri öğretmenlerin iyi işler yapmak için ellerinden gelen çabayı sarf
ettiklerine güvenip onlara adaletli ve şeffaf davranmalıdır.
3) Yöneticiler her fırsatta öğretmenlerin okul için değerli olduğunu hissettirmelidir.
6) Öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının artmasına neden olan diğer örgütsel
davranışları belirlemeye yönelik çalışmalar yapılabilir.
5) Benzer bir çalışma diğer eğitim kademelerinde de yapılabilir.
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GENİŞLETİLMİŞ ÖZET
1. GİRİŞ
Örgütsel adalet örgütlerde adaletin etkisini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılan bir
terimdir (Aykut, 2007). Örgütsel adalet, bireylerin çalışmakta oldukları örgütlerde kendilerine
adil davranılıp davranılmadığını belirlemede kullandıkları yollar ve adaletin işle ilişkili
değişkenleri nasıl etkilediği ile ilgilidir (Atalay, 2005).
Literatürde örgütsel adalet üç boyutta ele alınmaktadır. Bunlar; dağıtım adaleti, prosedür
adaleti ve etkileşimsel adalettir. Çalışanların örgüt içi ilişkileri ve yöneticilerin uygulamalarını
ne düzeyde adil olarak algıladıkları ile ilişkili olan örgütsel adalet kavramı, örgütlerin
yaşaması ve gelişmesindeki önemli bir örgütsel davranış konusu olduğu açıktır (Titrek, 2009).
Birçok örgütsel davranış üzerinde etkili olduğu düşünülen örgütsel adalet çalışanların örgüte
karşı sinik tutum ve davranışlarda bulunmasını da etkileyebilir.
Örgütsel sinizmde birey örgütte doğruluğun, dürüstlüğün, adaletin samimiyetin az
olduğuna inanır (Davis vd., 2004). Örgütsel sinizmin oluşmasında anahtar rol oynayan
kavram örgütteki doğruluktur (Naus vd., 2007). Örgütsel sinizm ile birey örgütün bütünlükten
ve dürüstlükten yoksun olma düşüncesine sahip olur ve örgütüne ilişkin olumsuz tutum
sergileyebilir (Kalağan, 2009). Öğretmenlerin sinizm algıları çalıştıkları kurum ile ilgili
bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olumsuz tutumlarını belirlemektedir. Örgütsel sinizm,
öğretmenlerin okul örgütüne karşı negatif bir tutumu örgütsel sinizmi oluşturur.
Öğretmenlerin okulun kararlarına ve işlemlerine karşı bir inançsızlık; niyetlerine güvenmeme
ve yöneticilerinin gerçek karakterlerini yansıtmamaları inancı örgütsel sinizmi ortaya
çıkarmaktadır. (Helvacı ve Çetin, 2012).
Bu çalışmada, ilköğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet ile örgütsel sinizm algıları
arasındaki ilişkinin test edilerek ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma, öğretmenlerin
örgütsel adalet algılarının örgütsel sinizm algıları üzerinde etkili olduğu ve olumsuz örgütsel
adalet algılarının örgüte karşı sinik davranışlara sebebiyet verdiği yargısını incelemeye
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yöneliktir. Örgütsel sinizm kavramı örgütsel davranış literatüründe yeni bir konudur ve
Türkiye’de her iki kavramın ilişkisini ele alan alanyazının yetersiz oluşu, bu çalışmanın
alandaki önemini artırmaktadır.
2. YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırma ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. İlişkisel tarama modelleri, iki
veya daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini
belirlemeyi amaçlayan araştırma modelidir (Karasar, 2009).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini; 2010-2011 yılında Gaziantep’teki Şehitkamil ve Şahinbay ilçe
merkezindeki İlköğretim okullarında çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışmada olasılığa
dayalı basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Gaziantep ilindeki İlköğretim
okullarından 12 tanesi tesadüfi yolla seçilmiştir. Bu okullarda görev yapan 326 öğretmen
çalışma grubu olarak belirlenmiştir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplamak amacıyla kişisel bilgi formu, örgütsel adalet ve örgütsel
sinizm ölçekleri kullanılmıştır.
Verilerin toplanması ve Analizi
Veriler anket kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde LİSREL8.54 paket
programı kullanılmıştır. LISREL programında yapılan analizlerde, en iyi modeli bulmak için
yol analizi yapılmış ve bazı uyum kriterleri kullanılmıştır.
Bulgular
Analiz sonucunda örgütsel adaletin boyutları ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkilerin
orta, negatif ve anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. En yüksek ilişki etkileşimsel adalet ile
örgütsel sinizm arasındaki ilişkidir.
Dağıtımsal, iletişimsel ve etkileşimsel adalet birlikte örgütsel sinizm toplam varyansın
%35’ni açıklamaktadır. Söz konusu değişkenler Standardize edilmiş regresyon katsayısına
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(Standardized Solution) göre, yordayıcı değişkenlerin örgütsel sinizmdeki göreli önem sırası;
etkileşimsel, iletişimsel ve dağıtımsal adalettir. Regresyon katsayılarının anlamlığına ilişkin
T-Value sonuçları incelendiğinde etkileşimsel ve iletişimsel adaletin örgütsel sinizm üzerinde
anlamlı bir yordayıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
3. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmada ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet
algılarının örgütsel sinizm algılarına etkisinin olup olmadığını koymak amaçlanmıştır.
Öğretmenlerinin örgütsel adalet (dağıtımsal, iletişimsel ve etkileşimsel) ile örgütsel sinizm
algıları arasında anlamlı, negatif ve orta düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmada öğretmenlerin işlemsel ve etkileşimsel adalet algılarının örgütsel sinizm
algılarının anlamlı bir yordayıcısı iken dağıtımsal adalet algısı örgütsel sinizm üzerinde
önemli bir etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Eğer öğretmen okulda okulun verimini ve etkiliğini düşürücü davranışlarda
bulunuyorsa öğretmenin okula karşı örgütsel sinizm tutumu yüksektir. Okulda adaletsiz var
ise bu durumu artıcı bir etken olabilir. Çünkü Lee ve Allen (2002) ‘e göre kurum
çalışanlarının örgüt çıkarlarına ters düşen davranışları, adaletsizliğin algılanması sonucu
yaşanan hayal kırıklığının ve öfkenin ifadesi olarak ortaya çıkabilmektedir. Bireyler
örgütlerde adaletsizlik algıladıklarında bazı sapkın ve saldırgan davranışlar gösterebilirler.
Bireyler adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için yöneticilere, iş arkadaşlarına karşı olumsuz
davranışlar gösterirler (Özdevecioğlu, 2003). Okulda önemli olan; neyi bildiğin değil de kimi
tanıdığın ise öğretmenlerin sinizm tutumları artacaktır. Bu durum öğretmenin yöneticiler ve
öğretmenler ile çatışma yaşmasına neden olabilir. Hâlbuki örgüt içerisinde adaleti sağlayan
politikalar, doğrudan ya da dolaylı yollarla, çatışmaların azaltılmasına yardım eder, çalışanlar
arasındaki bağları güçlendirir.
Bu sonuçlar doğrultusunda şu öneriler geliştirilmiştir;
1) Örgütsel adalet ve örgütsel sinizm belirleyen önemli faktörlerdir. Bu nedenle
yöneticiler öncelikli olarak süreçlerde, etkileşimlerde adil davranarak öğretmenlerin okula
karşı olumsuz tutumlarını değiştirebilir.
2) Okul yöneticileri öğretmenlerin iyi işler yapmak için ellerinden gelen çabayı sarf
ettiklerine güvenip onlara adaletli ve şeffaf davranmalıdır.
19
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3) Yöneticiler her fırsatta öğretmenlerin okul için değerli olduğunu hissettirmelidir.
6) Öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının artmasına neden olan diğer örgütsel
davranışları belirlemeye yönelik çalışmalar yapılabilir.
5) Benzer bir çalışma diğer eğitim kademelerinde de yapılabilir.

20
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HZ. ÖMER DÖNEMİNDE ORDUNUN SİLAHLARI VE LOJİSTİĞİ

Halit ÇİL∗
ÖZ
İslam tarihinde düzenli ordu sistemini kuran Hz. Ömer, İran Sasani ve Bizans
İmparatorlukları hâkimiyetindeki alanlarda kısa sürede büyük fetihler gerçekleştirmiştir.
Köklü mazi ve güçlü orduya sahip devletler karşısında İslam ordularının başarılı olmasında
ordunun lojistik desteği ve kullanılan silah gücünün önemi büyüktür. Hz. Ömer döneminde
ordunun sefer ve savaş zamanı her türlü ihtiyaçlarının karşılanması yolunda önemli adımlar
atılmış ve bu hususta başarılar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Halife Ömer, Ordu, Lojistik, Silahlar.
ARMY'S WEAPONS AND LOGISTICS IN THE TIME OF THE CALIPH OMAR
ABSTRACT
Caliph Omar establishing the system of regular army in the Muslim history held
great conquests in area sunder the sovereignty of Iran Sasanian and Byzantine empires within
a short span of time. The logistical support provided by the army, and the power of weaponry
used against the states with the strong armies that have deep-rooted past are of great
importance in the successes of Muslim armies. In the time of the Caliph Omar, important
steps were taken in the provision of all kinds of the needs of the army both in times of peace
and war.
Keywords: Caliph Omar, Army, Weapons, Logistics.
GİRİŞ
İslam, büyük ölçüde fetihler vasıtası ile kısa zamanda geniş alana yayılmış, özellikle
Hz. Ömer döneminde elde edilen geniş hâkimiyet sonraki zamanlarda da kalıcı olmuştur. Hz.
Ömer’in bu başarısının temel mimarlarından biri, düzenli ve güçlü bir ordunun kurulmasıdır.
Hz. Ebû Bekir zamanında başlamış olan Irak ve Suriye bölgesi fetihlerinin
genişleyerek Halife Ömer’ce devam ettirilmesi sonucu hazine gelirleri artmış, artan gelirlerin
ekonomik refahını halka yaymak ve fetihlerin daha organizeli devamlılığını sağlamak
amacıyla divan kurulmuştur. Divanın kurulmasıyla birlikte, düzenli orduların vücut bulması
yönünde ilk adım atılmış oldu.
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Fetih hareketleri Irak-İran, Suriye ve Mısır olmak üzere üç ana cephede birden
yürütülmüştür. Irak-İran bölgesi devrin iki süper gücünden biri olan Sâsânî İmparatorluğu’nun
hâkimiyetinde bulunmaktaydı. Suriye ve Mısır bölgeleri ise Bizans’ın kontrolündeydi.
Suriye’de Hz. Ebû Bekir zamanında başlamış olan fetihler Hz. Ömer devrinde hızlanarak
devam etmiş, Ebû Ubeyde b. Cerrah başkomutanlığındaki birlikler Bizans’a karşı başarılı
mücadelelerde bulunmuşlardır. Amr b. Âs emrindeki kuvvetler ise, İslam Devleti’nin Kuzey
Afrika kapısı mahiyetindeki Mısır topraklarında verdiği başarılı mücadeleler, yaklaşık bir asır
sonra kurulacak olan Endülüs Emevî Devleti’nin temel taşlarından birini teşkil etmiştir.Sa’d
b. EbîVakkas komutasındaki ordu ise başarılı intikal ve savaşlardan sonra Sâsânî
İmparatorluğu’na son vermiştir. İki güçlü imparatorluk topraklarında ordular sevketme ve
savaşlardan zaferle çıkma, aynı zamanda bize ordunun donanımının da başarılı şekilde
sağlandığını göstermektedir.
Halife Ömer döneminde savaş harekatı gelişmiş, savaş taktik ve prensiplerine azamî
derecede riayet edilmiştir. Orduya lojistik destek sağlanmış; yay, ok, kılıç, kalkan, zırh,
mızrak, mancınık, debbâbe, koçbaşı, hendek, dikenli tel, sınır karakolları gibi hücum ve
savunmaya yönelik silahlar kullanılmış, ulaşım vasıtası olarak at ve deveden yararlanılmıştır.
Geniş sınırlarda ordunun rahat hareketini temin için birçok stratejik mevkide kışla, üs, şehir
ve ordugâhlar kurulmuştur.Bu makalenin amacı; kısa sürede büyük fetihler gerçekleştiren
ordunun başarılı olmasında önemli bir yere sahip olan silah gücü ve lojistiğine değinmektir.
A- ORDUNUN SİLAHLARI :1
1- Hafif Silahlar :
Piyade veya süvari askerin tek başına kullandığı silahlardır. Bunları kısaca şu şekilde
sıralayabiliriz:
Yay ve Ok (Kavs ve Sehm) :
Hz. Peygamber ve ondan sonraki dönemlerde uzak mesafe atıcı silahı olarak
kullanılmıştır. Hz. Peygamberin ok atışı2 ile ilgili hadislerinden anladığımız kadarıyla Ashâb,
bu konuda zamanla ilerlemişlerdir.
Ok, kılıca nazaran tesir sahası biraz daha geniş olan fakat kılıç kadar kesin netice
alamayan bir silahtır. Uzun menzilli olduğu için düşman birliklerinin önünü kesmek ve onları
geri dönmeye mecbur etmek için kullanılırdı. Ordu içinde okçu birlikleri tanzim edilir ve
önceden tespit edilen yerlere yerleştirilirdi.3
Yay, esasında sert bir dağ ağacı çubuğudur. Bir ucu kuvvetle bükülür, iki ucuna
deriden veya devenin boynunda bulunan kastan bir yay bağlanır. Beraberinde daima askerin
1

Bu makalede kullanılan silah şekilleri için bakınız: MahmudŞitHattab, el-Askeriyyetu’l- Arabiyyetu’lİslamiyye, Daru’ş-Şuruk, Beyrut 1983.
2
Buhârî, Mevâkit, 18; Müslim, Mesâcid, 217.
3
İbnHişam, es-Sîretü’n- Nebeviyye, Mısır 1936, III, 70.
2
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istediği zaman atması için deri çantaya konan okların bulunması lazımdır. Önceleri yay tek
parça iken sonradan onu parçalara ayırmış, parçaları yapıştırıcı ile tutturarak bir bütün halinde
terkip etmişlerdir. Elin tutacağı bir kabza ve iki ucunda yayın bağlanacağı dilimler
yapmışlardır.
Daha önce ok, sadece ucunda demir bir çubuk bulunan sert ve ince bir ağaç iken,
sonradan onu Bizanslılarda olduğu gibi zehir sürerek zehirli hale getirmişlerdir. Böylece
korkunç ve tahripkar bir silah haline gelmiştir.4 Bazen ok haberleşme vasıtası olarak da
kullanılmıştır. Atan taraf, dilediğini okun üzerine yazar ve karşı tarafa atardı. Bununla
düşmanın kalbine korku salınır ve teslim olmaya zorlanırdı.5

Şekil 1: Ok ve Yay

Hz. Ömer döneminde Müslümanların ok yapımında oldukça ilerlediğini gösteren
Ebû Recâ el-Fârisî’nin rivayeti önemlidir. O, şöyle dedi: “Kadisiye savaşında hazır bulundum;
ben, o sırada Mecusî idim. Araplar bize ok attıklarında biz “dük, dük” derdik. Biz bununla
iğleri kastederdik. Bize karşı bu iğlerin arkası kesilmedi. Sonunda devletimizi ortadan
kaldırdı. Bizden bir kimse “nâvekiyye” denilen yaydan ok atınca, onların elbisesine
değmekten öteye geçmiyordu. Onların attıkları oklar ise, üzerimizdeki kat kat ve sağlam

4
5

AbdurraufAvn,el-Fennu’l- Harbî fî Sadri’l- İslam, Dâru’l- Maarif, Mısır 1961, 141.
Hattab,112.
3
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zırhları delip geçiyordu.”6 Ok hakkında Amr b. Ma’dikerîb Hz. Ömer’e: “Ölümlerin
elçileridir; hata da eder, isabet de.” demişti.7
Ok ve yayın nasıl kullanılacağı hususunda İbnKuteybe’nin görüşü şöyledir: “Ok
atmayı yeni öğrenen kişinin bu işi güzel yapabilmesi için yayı sol elinde ve sol pazusunun
bütün kuvvetiyle, oku da sağ elinde ve sağ pazusunun olanca kuvvetiyle tutması, kaslarını
germesi, gözünü hedefe dikmesi, yayı yay başından biraz gerdikten sonra güzelce koruması,
yayı üç parmağı ile kavraması, baş parmağını kirişe doğru eğmesi, çenesini sol omuz tarafına
çevirmesi, başını kaldırarak boynunu yukarıdan aşağıya doğru eğmesi, yayla beraber eğilmesi
ve fakat sırtını dik tutması, yayı kaldırarak çekmesi, kirişi kulağına doğru çekmesi, dişlerini
sıkmadan, gözünü çevirmeden ve vücudunu titretmeden gözlerini yukarıya kaldırması ve
okun uç demirinin gireceği yeri iyice tesbit etmesi gerekir.”8
Kılıç ve Hançer (Seyf ve Hancer):
Düşmanla karşı karşıya ve göğüs göğüse gelindiği
zaman kılıç kullanılırdı. Asr-ı Saadet’te kılıç, insanların devamlı
taşıdıkları, harpte ve sulhte yanlarından ayırmadıkları bir aletti.
Yolculuk esnasında yanlarında muhakkak kılıç taşırlardı.9 Bu
devirde en meşhur şu markalar tercih ediliyordu: Suriye’de
yapılan Meşrefî kılıçlar, BenûEsed’den demirci Süreyc’in
yaptığı Süreycî kılıçları, Hint mamülatıMühenned kılıçları,
Yemen’de üretilen Yemanî kılıçları, Kalaa’da yapılan Kalaî
kılıçları ve Şam’da Busra’da üretilen Busrevî kılıçları.10
İslamiyet’in ilk devirlerinde Araplar arasında ünlü bazı
kılıçlar vardı. Bunlardan Resulullah’ın “Zülfikâr”, Amr b.
Ma’dikerîb’in “es-Samsâme” ve Malik b. Zübeyr’in “Zünnûn”
adlı kılıçları meşhurdur.11 Sahabe, savaş esnasında kılıçlarına
çok büyük ihtimam gösterirlerdi. Kılıçları körelir diye onlarla
bir şey kesmezlerdi. Hayvan boğazlamak ve buna benzer işlerde
kullanmak üzere yanlarında bıçak bulundururlardı. Ayrıca
kılıcın kın ve kabzasını sırım, kalay ve demirle süslemişlerdir.12
Müslümanlar kılıçlarını boyunlarına ve omuzlarına asarak kuşanıyorlardı. Kılıcını
gerdanlık gibi boyna asma tarzında olan şekle göre, kılıç sağ omza asılır ve vücudun sol
6

Belâzurî, Fütûhu’l-Büldan, çev. Mustafa Fayda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., I. Baskı, Ankara 1987, 372.
Belâzurî, 400; İbnAbdirabbih, Kitâbu’l-İkdi’l-Ferîd, thk. A. Emin, A. Zeben, İ. Ebyârî, 2. Baskı, Kahire 1948,
I, 179.
8
İbnKuteybe, Uyûnu’l-Ahbâr, Kahire 1930, I, 133.
9
Buhârî, Sulh, 7.
10
Ahmed AdilKemal,et-Tarik ile’l- Medâin, Daru’n- Nefâis, 5. Basım, Beyrut 1984, 76; Hamidullah, Hz.
Peygamber’in Savaşları, 235; Hattab,115.
11
CorciZeydan, İslam Medeniyeti Tarihi, çev. Zeki Meğamiz, sad. Mü’min Çevik, Üçdal Yay., İstanbul 1976,
I, 250; Kemal, 77.
12
Buhârî, Cihad, 190, 83.
7
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yanına salıverilirdi. İranlılar ise kılıçlarını bellerine asıyorlardı.13Resulullah, Uhud savaşında
kılıcını sağ omuzu üzerinden sol koltuğunun altına doğru salıvermişti.14
Fetihlerin genişlemesiyle Müslümanların eline bolca altın ve gümüşün geçmesi sonucu
kılıçları, kınları, kabzaları ve askılarını altın ve gümüşten bitki motifleriyle ve deriden
sırımlarla süslediler. Bunda İran ve Bizans’tan etkilenmenin rolü büyüktü.15
Hz. Ömer Amr b. Ma’dikerîb’e haber göndererek meşhur kılıcı
Şekil 2: Kılıç
Samsâme’yi kendisine göndermesini istediğinde, Amr onu gönderdi. Halife
kılıçla bir şeye vurunca, keskinliği karşısında ona hiçbir kılıcın yetişemeyeceğini anladı ve bu
duygularını Amr’a da yazarak kılıcını iade etti. Amr cevabî mektubunda: “Ben Emiru’lMü’minin’e kılıç gönderdim, diken değil!” diyerek, kılıcının değerini belirtmişti.16
Hançer; asker, kadın ve sivillerin kemer veya elbisesinin altında taşıyabildiği,
düşmanla karşılaşınca veya düşman arasına karışınca silahının gizli oluşundan faydalanarak
düşmanını yaralayabildiği veya öldürebildiği bir silahtır. Müslüman kadınlar da katıldıkları
savaşlarda kendilerini müdafaa için hançer taşımışlardır.17Muğire b. Şu’be’nin kölesi Ebû
Lü’lü de, taşıdığı iki başlı hançerle Halife Ömer’i şehid etmişti.18
Mızrak veya Kargı (Rumh):
Gövdesi neb’ ve şavhat denilen sağlam ve sert ağaçların dallarından ve Hint kamışı
veya kamışa benzeyen içi boş ve boğumlu bitkilerden yapılan alettir. Gövdenin baş tarafına
demirden sivri uç geçirilmesiyle mızrak tamamlanırdı.5
Mızraklar değişik boylarda olmuştur. Bazısı dört arşından kısa
olup uzun bir sopaya benzemektedir. Buna “Neyzek”,
“Harbe”, “Anezeh” ve “Mızrak” gibi isimler verilerek aynı şey
ifade edilmiştir. Boyları dört ile on arşın arasında değişen
mızraklar da vardı. Bunu da dereceleri olup dörtlü, beşli, tam
gibi vasıflandırılıyordu. Uzunluğu on arşından fazla olanlara
“Hatıl” denilmekteydi. Uzun mızrakları süvariler, kısa olanları
ise hem süvariler hem de piyadeler kullanmaktaydı. Dayanıklı
ve yeterli olmasından ötürü sağlam ve sert mızraklar, içi boş
ve hafif mızraklara tercih edilirdi. Devamlı dayanıklı kalmasını
sağlamak için mızrak sapına zeytinyağı sürülürdü.19

13

Hattab, 117.
Avn, 154.
15
İbnSa’d, II, 16.
16
İbnAbdirabbih, I, 179.
17
İbnHişam, IV, 88; Tecrid-i Sarih, VIII, 321;Kütüb-i Sitte, V, 110; Hattab, 117.
18
Taberî, Tarihu’l-Ümemve’l-Mulûk, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1988, II, 559-560.5Hattab, 114.
19
Avn, 145-146; Hattab, 114.
14
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Kılıçta olduğu gibi mızrakta da meşhur markalar vardı. Dayanıklı mızrak yapmasıyla
tanınan Sember ismindeki şahsın yaptığı mızraklara “Semberî”, Zâğib’e nispet edilene
“Zâğibiyye”, Zû-Yezen’e nispet edilene “Yezeniyye”, mızrak satmakla ünlü Rudîne adlı
kadına nispet edilene ise “Rudînî” adı verilirdi.20
Hz. Ömer Amr b. Ma’dikerîb’e mızrak hakkında sormuş, o da: “Süngü senin
kardeşindir, bazen sana ihanet edebilir.” diye cevap vermişti.21
Müslümanlar “Vetra” denilen demir halkadan geçirmek ve yabani hayvanları
kovalayarak avlamak suretiyle mızrakla mübareze eğitimi yapmışlardır. Mızrak eğitim
talimatı şöyledir: “Harpte mızrak şu şekillerde kullanılır: Savaşta düşmanla karşı karşıya
gelerek hücum edecek olursan, mızrağı koltuğunun altına alırsın. O halde mızrağın bir ucu
atın iki kulağı ortasında olur. Mızrağı böylece düzgün bir şekilde tutarak hücum edersin.
Karşındaki düşmana yaklaştığında, düşman mızrağı sağ tarafa almışsa sen mızrağını sol tarafa
alırsın. Düşman mızrağı sol tarafa almışsa sen mızrağını sağ tarafa almalısın. İlk hamleyi sen
yapmaya çalış. Mızrağın ucunu daima onu doğru tutmuş olduğun halde, onu şaşırtmak için
sağa sola çevirirsin. Öyle ki onu vurmaya ne yönden başlayacağını anlayamaz. Bu suretle
yaklaşıp vurursun. Karşındaki elinde bulunan mızrakla bu vuruşa karşı kendini savunamaz ve
koruyamaz. Yahut başka şekilde mızrağını kullanırsın. Mızrak sağ elinde, omzunun üzerinde
ve ucu havada bulunur. Bu şekilde süratle hareket edip vurursun. O suretle ki karşındaki sana
hangi taraftan vuracağını bilemezsin ve şaşırırsın. Şayet iki süvariye karşı çıkarsan ve bu
süvariler de birbirinden ayrı durmuşlarsa, sana en yakın olana saldır. Bu iki süvari sana
yaklaşmışsa birbirine, diğer arkadaşına hücum edeceğini gösteren yapmacık bir vaziyet
aldıktan sonra yine ona hamle edersin. Bu hamleyi de tamamlamadan hemen diğerine dönüp
vurursun. Eğer bu süvarilerin çarpışmada mahir ve senin aleyhine öbüründen ayrılıyor bir
halde görürsen bir tarafta durmaya bak. Sakın ortalarında durma. Bu halde sana en yakın
olana yüklen. İkisi de sana aynı derecede yakın iseler, daha zayıf gördüğünü şaşırt, daha
kuvvetlisine hamlede bulun. Onları kuvvetçe birbirine eşit görürsen ve ikisi de bir yerde
duruyorlarsa kendilerinden uzaklaş, onlar seni takip etsinler. Takip ettiklerinde hemen dön ve
sana en yakın olana mızrağı yerleştir. Bir geçitten geçtiğin sırada karşına mızrağı olan bir atlı
çıkarsa sakın atınla üzerine saldırma. Atından yere in ve mızrağı ona yerden sapla. Eğer bir
geçitte iken önünde bir atlı, arkanda başka bir atlı bulunuyorsa burada da atından aşağıya inip
sana en yakın olan süvariye vurursun. Öbürüne karşı atını siper yaparsın.”22
Topuz (Debbûs):
Mıtraka adını da verdikleri topuz, demirden kısa bir sap ile yine demirden dört köşe
veya yuvarlak bir baştan meydana gelen vurucu bir silahtır. Genel olarak süvarilerin

20

M. ZekiTerzi, Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidin Döneminde Askerî Teşkilat, Sönmez Yay., Samsun
1990, 129.
21
Belâzurî, 400; İbnAbdirabbih, I, 179.
22
Avn, 147-148; Zeydan, I, 251-252; Terzi, 130-131.
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eğerlerinde taşıdıkları ve düşmana iyice yaklaşınca kullandıkları yakın mesafe savaş
silahıdır.23

Şekil 4: Topuz

Balta (Fe’s):
Demirden iki tarafı keskin veya bir tarafı keskin diğer tarafı delici bir baş ile bunu
tutan tahta saptan oluşan yakın savaş vurucu ve kesici silahıdır. Düşmana kullanımı yanında
ağaç kesme, yontma gibi istihkam hizmetlerinde de kullanılmıştır.24

Şekil 5: Balta

2- Ağır Silahlar:
Kullanımında birden çok askerin ihtiyaç duyulduğu, genellikle yük hayvanlarıyla
savaş meydanına getirilen silahlardır. Bunları şöylece sıralayabiliriz:
Mancınık ve Arrâde:
Uzak mesafeden düşman üzerine taş, demir, moloz ve çivi gibi yaralayıcı maddeler,
neft gibi yakıcı maddeler ve akrep ve benzeri zararlı haşarat atmak için kullanılan silahlardır.
Mancınık ağır taşlar atımında, arrâde ise hafif taşların atılmasında kullanılıyordu.25
AbdurraufAvn, mancınığın başlangıçta kalın köşeli ve dörtgen şeklinde bir tahta
üzerinde oturtulan kaide şeklinde olduğunu, ortadan yükselen sağlam bir direğin ucuna kuyu
sırığının kolu gibi mancınık kolu yerleştirildiğini ifade etmektedir. Böylece kolun bir ucu
aşağıya doğru sarkarken ucundan tahta bir sandık kurşun, taş, demir vb. şeylerde doldurularak
düşman üzerine uzanmaktadır. Bu sandığın büyüklüğü de mancınığın hacmine göre
değişmektedir. Mancınık kolunun dörtte üçü üst tarafta kalmakta, ucunda sağlam iplerden
23

Avn, 154-155; Hattab, 117.
Avn, 155; Hattab, 117.
25
Zeydan, I, 254.
24
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örülü bir sepet sarkmaktadır. Atılmak istenen taş vb. şeyler bu sepete dolduruluyordu. Atış
yapılacağı zaman kolun ucu adamlar vasıtasıyla hızlıca yere indirilmekte, böylece diğer uçtaki
sandığın içinde bulunan taş, demir vb. ağır şeyler havalanarak düşman üzerine düşmektedir.
Sonradan geliştirilen teknikle bu alet daha pratik hale getirildi. Mancınık sopası kuvvetli bir
yay vasıtasıyla gerilmekte ve aniden kolun bırakılmasıyla sandıktaki maddeler ileriye doğru
fırlatılıp düşmanın zarar görmesi sağlanmaktadır.26

Şekil 6: Mancınıklar

26

Avn, 158-159; Hattab, 118,120.
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Müslümanlar mancınıkla ilk defa Hz. Peygamber zamanında hicri 7. senede Hayber
kuşatmasında karşılaştılar ve buradan ele geçirilen ganimet ve Selman el-Fârisî’nin üretimi
olarak ertesi sene Tâif şehri kuşatmasında kullandılar.27
Müslümanlar mancınıkta her gün biraz daha yenilikler yaparak geliştirdiler. Öyle ki
şehirlerin muhasarasında ve surların aşılmasında komutanların onsuz edemediği ağır savaş
silahlarından biri haline geldi.28 Nitekim Hz. Ömer zamanında Sa’d b. EbîVakkas, Behresîr
kuşatmasında mancınık ve arrâde kullanmıştı. Şehir hendekler ve muhafızlarla korunuyordu.
Sa’d, Şirzad’tan mancınık yapmasını istedi. Behresîr için yirmi mancınık ve arrâde yapıldı ve
bunlarla şehir fethedildi.29 Yetmiş gün süren Dımeşk kuşatmasında da mancınık ve
arrâdekullanıldı.30 İskenderiye’nin fethinden sonra Rumlar, İstanbul’dan gelen takviye
kuvvetlerle bu şehre tekrar saldırdılar. Şiddetli çarpışmalardan sonra İskenderiye kalesine
sığındılar ve surların üzerine taş atan aletler (arrâde) yerleştirdiler. Amr, onlarla şiddetli
şekilde savaştı, mancınıklar dikti ve kalenin duvarlarını yıktı. Neticede şehri fethederek şehir
duvarlarını yıktırdı.31
Debbâbe (Tank) veya Dabr:
Müslümanlar savaşlarda mancınığın yaptığını tamamlar mahiyette kale ve sur
muhasaralarında dabrı kullanmışlardır. Dabr, deri ile kaplı ve savaş için kale diplerine
yaklaşan askerlerin içinde gizlendiği ağaçtan bir tanktır.
Buna debbâbe (tank) adını da vermişlerdir. Çünkü kale
dibine ulaşıncaya kadar yavaş yavaş debelenerek hareket
etmektedir.
Dabr yapımını Müslümanlar hicrî birinci asırdan
beri öğrenmişlerdir. İlk başlarda iri yapıda olmayıp fazla
ayakları da yoktu. Daha sonra on asker alacak kadar
genişletilerek, sekiz ayak üzerinde çekilmeye başlandı. Kare
şeklindeki burç biçiminde sağlam ağaç parçalarından
yapılan, tavanı tahtadan ve tabanı boş bir hevdec şeklini
alan bir alet oldu. Burcun tarafları arasında askerlerin
çalışabileceği kadar küçük aralıklar bulunmuştur. Ayrıca
Şekil 7: Debbâbe
içinde kale boylarına ulaşan ayaklı merdivenler de
bulunmuştur. Askerler bu merdivenlere tırmanarak surun
üstüne çıkar ve okçuları kovalarlardı. Ayrıca dabr kale duvarı dibindeyken demir aletlerle
duvar delinirdi.32

27

Hamidullah, İslam Peygamberi, II, 999, Hz. Peygamber’in Savaşları, 165.
SubhîSalih, İslam Mezhepleri ve Müesseseleri, çev. İbrahim Sarmış, Bir Yay., İstanbul 1983, 382.
29
Taberî, II, 458; Şiblî, II, 162; Kemal, 91.
30
Taberî, II, 357.
31
Belâzurî, 317-318.
32
Avn, 168-169; Hattab, 124; Hasan, II, 187.
28

9

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Hz. Peygamber Tâif kuşatmasında debbâbe kullanmıştı. Bu alet Halid b. Said
tarafından Caraş denilen yerden temin edildi.33
Hz. Ömer zamanında Behresir’dedebbâbe de
kullanıldı.34
Koçbaşı (Re’sü’l-Kebş):
Cephesi ve boynuzları koçbaşına
benzeyen demir veya çelikten yapılmış, kuşatma
savaşında surların delinip gedik açılması için
kullanılan silahtır. Koçbaşı, ağaçtan bir burç veya
debbabe içine yerleştirilerek iki tarafından sağlam
iplerle bağlanır. Böylelikle duvara veya kapıya
Şekil 8: Koçbaşı
hızlıca vurulduğunda askerlerin gizlendiği burç
veya debbabe darbenin etkisiyle tahrip olmamış
oluyordu. Surların tahrip edilmesi esnasında kuşatma ipleri ve zincirlerinden de
faydalanılıyordu.35Halid b. Velid Şam fethi sırasında şehir surlarını koçbaşıyla delerek şehre
girmişti.36
Kuşatma Merdiveni (Süllemu’l-Hisar):
Kuşatma aletlerinden olup, kuşatıcının surlara yükselmesi ve
kaleye girmesini temin eder. Ağaç ve demirden yapılmıştır.
Önceleri daha basitken sonraları büyük bir kaide üzerine yapılarak
devrilmesi zorlaştırıldı. Bazen iki merdiven yan yana konularak
birbirine destek olmaları sağlandı. Kaidesine ağaç teker takılarak
kolayca nakledildi. Zamanla orduda bu merdivenler çoğalmış, Şam
kuşatmasında Halid b. Velid tarafından da kullanılmıştı.37
Zübeyr b. Avvam Mısır’daki Amr b. Âs’a yardım
amacıyla gönderildiğinde, kendisi ve arkadaşları kaleye
merdivenlerle çıkarak fethetmişlerdi.38
Şekil 9: Kuşatma Merdiveni

3- Savunma Silah ve Vasıtaları:

33

Hamidullah, Hz. Peygamber’in Savaşları, 165.
Şiblî, II, 163.
35
Hattab, 125.
36
Salih, 383.
37
Hattab, 125.
38
Belâzurî, 305.
34
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a) Hareketli Savunma Silahları:
Kalkan (Turs):
Askerin birebir mücadelede düşmanından gelen darbelere karşı ve uzaktan ok
atışlarında oklardan kendini koruyan seyyar savaş silahıdır. Turs, deraka ve hacefe isimleri de
verilmiştir. Kalkanı ağaçtan yontarlar ve boyuna göre bir deri ile kaplarlardı. Ortası çukur,
kubbeli, düz ve etrafı kıvrımlı çeşitleri vardı. Etrafı bükümlü ve ortası kubbeli olanlarla ok, taş
ve kılıçtan korunulabilirdi. Dikdörtgen şeklinde olan kalkanla ok darbesinden korunmak daha
kolaydı. Çünkü kalkanın başı askerin başını, geri kalan kısmı askerin diğer yerlerini örterdi.
Asker bir gözü ile kalkandaki delikten bakarak başını göstermezdi. Düz ve kalın olanlar
mızrak darbelerini engelleyebiliyordu. Çok sayıda kişiyi koruyan ağaçtan yapılmış kalkanlar
da olup, bunlarla askerler surlara yaklaşabiliyordu. Kalkanları sağlamlaştırmak için deri kaplı
yüzeyine çiviler çakarlardı.39
İskenderiye’de Rum askerleri, Müslümanları şiddetli bir ok yağmuruna tuttuklarında,
kendilerini kalkanları ile korumuşlardı.40 Hz. Ömer’in kalkan hakkındaki sorusuna Amr b.
Ma’dikerîb şöyle cevap verdi: “Bu siperin etrafında belalar dolaşır.41
Zırh (Dır’):
Zırh, ince demir halkalardan örülmüş, vücudu kaplayan bir gömlektir. Uzun kolları
ve dizlere varan etekleriyle vücudu tamamen kapladığı zaman “Sabiğa” adını almaktadır.
Yüzü örten maske, başı ve boynu kaplayan miğferi de kapsamaktadır. Ama kolsuz ve dizlerin
aşağısına uzanamayacak kadar kısa ise “el-Betra” adını almaktadır. Bu da kısa zırh
anlamındadır. Zırh bazen çivilerle kaplı olabilir. Bu da sık dokunmuş ve halkaları ikişer ikişer
birbirine geçirilmiş anlamında “Ğalâil” adını taşımaktadır. İç içe halkalardan örülmüşse buna
da “Müfrede” adı verilmektedir. İç içe ikişer halkadan örülen zırhlara da “Müdafaa” ismi
verilmektedir.42
Müslümanlar savaşlarda zırhlıları ön safa, zırhı olmayanları da arka saflara
yerleştiriyordu. Zırh elde etmek için çok mal ve ücret veriyorlardı. Resulullah, Huneyn günü
Safvan b. Ümeyye’denAshâbı korumak ve zırhlıların sayısını arttırmak için çok sayıda silah
ve mal karşılığında yüz kadar zırh ödünç almıştı.43
Hz. Ali’nin zırhı sadece göğsünü kaplıyordu, sırt tarafı ise açıktı.44Amr b. Ma’dikerîb
zırh hakkında Hz. Ömer’e şöyle demişti: “Süvariyi uğraştırır, yayayı yorar; ancak bu sağlam
bir kaledir.45
39

Avn, 187-189; Zeydan, I, 252.
Belâzurî, 317.
41
Belâzurî, 400; İbnAbdirabbih, I, 179.
42
Salih, 376.
43
İbn Kayyım, IV, 19-20; Salih, 376.
44
İbnAbdirabbih, I, 179.
45
Belâzurî, 400; İbnAbdirabbih, I, 179.
40
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Miğfer (Tolga veya Başlık):
Savaş sırasında başı kılıç, mızrak, topuz, ok vb. silahların darbelerinden korumak
için giyilen çelik veya demir başlıktır. Miğfer zırhın bir bölümü olup bir çok adları vardır.
Beyza, ğâfir, devmas, rabîa, imâme, arme gibi.46
b) Sabit Savunma Vasıtaları:
Hendek:
Araplar Resulullah’tan önce savunma için hendek kazmayı düşünmemişlerdi.
Resulullah’ın kendisi de Hendek savaşında hendek kazma fikrini yeni bulmuş değildi. Hendek
kazmayı, İran’da savunma için kazıldığını söyleyen Selman el-Fârisî’nin delaleti ile
gerçekleştirmişti. Şüphe yok ki hendek sözü Farsça asıllı olup, Arapça’ya geçmiş ve ondan
türemiştir. Farsça esas adı kazılmış anlamında “Kende”dir.
Resulullah, Hendek günü Sel’ dağını arkasına almış ve Ashâbıyla birlikte doğu
yakasından batı yakasına kadar uzanan bir hendek kazdırmıştı. Ashâbdan her on kişiye kırk
arşın ayırmış, her birinin dört arşın kazması gerektiğini belirtmişti. O gün ashabın sayısı 3.000
kişi olup hendeğin uzunluğu 12.000 arşın kadardı. Ashâb bunu yirmi gün içinde kazmıştı.47
Zaman ilerledikçe Müslümanlar hendeklerde yenilik ve değişiklikler yapmışlardır.
Bizans usülü korunacakları hendekler kazmayı da ihmal etmemişlerdir. Çoğu zaman düşmanı
teslim olmaya mecbur etmek için onun kazdığı hendek etrafına bir hendek daha kazmışlardır.
Karkisya fethinden önce h.16 yılında Hît’e gelen Ömer b. Mâlik, buranın halkının hendekler
kazarak korunduklarını gördü. Kendisi Karkisya’ya giderken Hît’te bıraktığı komutanı Hâris
b. Yezid’e; halkın hendeklerden çıkmadıkları takdirde, onların hendeklerinin etrafına
kendilerinin de hendekler kazarak, onları teslime mecbur kılmalarını emretti.48 Komutanlar
düşman hendeklerini geçmek istedikleri zaman hendekleri en dar yerinde semer, hevdec ve içi
kum dolu deve derilerinden torbalarla doldurur ve emniyet içinde karşıya geçerlerdi.49
Dikenli Tel:
Müslümanların başarı ile kullandıkları savunma silahlarından biri de dikenli teldir.
Başlangıçta üç dikenli olup iki dikeni yere gömülen ve üçüncü dikeni deve ile atların ayağına
batan sert bir dikenden yapılırdı. Daha sonraları üç köşeli demir parmaklıklardan yaptıkları ve
savaş esnasında hendeklerin etrafına yaydıkları, böylece insan ve atların yaklaşmasını
önlemeye çalıştıkları anlaşılmaktadır. ResulullahTâif muhasarasında bunu uygulamıştır.50
46
47

Avn, 184.
Taberî, II, 91; Salih, 377.

48

İbnu’l-Esir, İslam Tarihi (el-Kâmil fî’t-Tarih), çev. M. Beşir Eryarsoy, Bahar Yay., İstanbul 1985, II, 481.
Salih, 377-378.
50
Salih, 377.
49
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Nihavend’de İranlılar âni bir çıkış hareketi ile siperlerinden çıkmış, askerlerinin
dönüş ümitlerini kırmak üzere de geçtikleri yerlere demir dikenler serpmişlerdi. Domuz ayağı
da denilen bu demir diken tuzağına, İslam ordusunun kuvvetli saldırısı sonucu kendileri
düşmüşlerdi.51
Kale ve Surlar:
Araplar kale ve beden yapımını Yahudilerden öğrenmişlerdir. Beni Harise’nin
kaleleri vardı. Kadın, yaşlı ve çocuk gibi zayıf kişiler kalelerde saklanırdı. Bazen bir şahsın
bir veya daha çok kalesi olurdu. Ne var ki Resulullah’ın hayatında kale ve sur olarak bilinen
şeyler çok basit bir vaziyetteydi. Müslümanlar ancak Abbasilerin birinci asrından itibaren
kale, sur ve burç yapımında tekamül etmiş ve hünerlerini göstermişlerdir. Bu da düşmana
yakın büyük şehirleri korumak amacıyla gerçekleştirilmiştir.52
Hz. Ömer döneminde inşa edilen az sayıdaki kale ve surlar daha çok sınır
şehirlerinde, özellikle de donanmanın yetersizliğinden dolayı Bizans’a yakın sahil şehirlerinde
bina edilmişti. Arada Nil nehri bulunduğu halde Fustât’ın karşısında bulunan Cîze’ye yerleşen
Müslümanların, saldırılardan korunmaları gayesiyle Hz. Ömer’in emri mucibince fey’
gelirlerinden kale yapıldı. Temeli h.21 yılında atılan bu kale, bir yıl sonra tamamlanmıştı.53
Muâviye b. EbîSüfyan Şam sahillerinin durumunu Hz. Ömer’e yazınca, Halife ondan
bölgedeki kaleleri tamir ve tahkim etmesini istedi. Ayrıca Muâviye bu bölgede birçok kaleyi
mancınıklarla fethederek ele geçirdi.54
Sınır Karakolları ve Gözetleme Kuleleri:
Sınırların geçit ve düşmana yakın olan yerlerine yerleştirilen küçük askeri birliklerin
bulundukları askeri noktalardır. Bir çok açıdan kışlaya benzemekle beraber, aralarında bazı
farklar vardır:
—Sınır karakolları sınırlarda, kışlalar ise ülkenin orta kısımlarında kurulur.
—Sınır karakolları sayı olarak çoktur, fakat barındırdığı asker sayısı azdır. Düşmanın
hareketlerini gözetleyip sınır güvenliğini sağlarlar. Kışlalar ise ülkenin genel güvenliğini
temin eder.
—Sınır karakollarının yeri ve komutanının yetkisi açısından sınırlama yoktur.
Kışlaların yeri ve komutanları halife tarafından sınırlanır, onun emri dışında hareket
edemezler.55
Hz. Ömer’in hilafetinde fetihler Irak-İran, Şam ve Mısır olmak üzere üç ana cephede
süratle genişlemekteydi. Halife hızlı gidişatı zaman zaman frenliyor ve Müslümanların
emniyeti sağlandıktan sonra ilerlemeye izin veriyordu. Fetihlerle sınırların genişlemesinden
51

Taberî, II, 521; Cevdet Paşa, I, 402.
Salih, 378.
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İbnAbdilhakem, I, 128.
54
Belâzurî, 182-183.
55
Galip b. AbdulkafiKureşî,Evveliyyâtu’l -Faruki’s-Siyasiyye, Daru’l-Vefa, Mansûre 1990, 283.
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dolayı kara ve deniz sınırlarında güvenlik için karakollar kuruldu. Hz. Ömer sefere gidilecek
toprakları yazlık ve kışlık olmak üzere ikiye ayırarak, Şam sınırlarına da karakollar kurdu.
Irak’ta Müsenna’ya, Acemlerin sırtından çekilip ordusunu sınır boyunca dağıtması talimatını
verdi. Bunun üzerine Müsenna ordusunu Kadisiye ile Basra arasındaki Cel, Şirâf, Ğadâ, Basra
hizasında dağıttı. Böylece Irak sınırı bir baştan öbür başa güvenlik altına alındı.
Sınır karakolları uygulamasını ilk defa Hz. Ömer hayata geçirdi. Hz. Peygamber ve
Ebu Bekir devirlerinde ordu Arap yarımadasından uzaklaşmadığından bunlara ihtiyaç da
olmamıştı. İslam’dan önce Araplar dışında Rum ve Farslarca, birbirlerinin ortak sınırlarında
bu uygulama vardı.56
Hz. Ömer’in ilk uygulamalarından biri de gözetleme (Menâzır) kuleleridir. Menâzır;
dağların tepelerine kurulan askeri noktalar olup, aralarında gözle görülebilecek kadar mesafe
vardı. Bir olay olduğunda veya önemli bir haberin acilen iletilmesinde en yakın noktada ateş
yakılarak dikkat çekilir, haber Medine’ye en yakın noktaya kadar iletilmiş olurdu. Bu
kulelerde ateş yakma tertibatı ve gözcüler (bekçiler) bulunmaktaydı.57
B- ORDUNUN LOJİSTİK DESTEĞİ:
Lojistik; askeri birliklerin savaşta veya askerî harekâtta yol, haberleşme, sağlık,
beslenme, barınma, harekat ve harp kabiliyeti bakımından en elverişli ve tesirli halde
bulundurulması yönündeki faaliyetleri en akılcı, etkili ve seri bir biçimde plân ve programa
bağlayıp uygulayan kısmıdır. Ordunun savaşma gücü kadar, ihtiyaçlarının karşılanması da
oldukça önemlidir.
1- Ordunun Gelirleri:
Ordunun
ihtiyaçları
Hz.
Ömer
döneminde
devlet
hazinesi
olan
Beytülmal’denkarşılanmakla beraber, askerlere fetihlerden elde edilen ganimetlerden de pay
verilmekteydi. Beytülmalin gelir kaynakları üç ana kısma ayrılıyordu:
a) Müslümanlardan tahsil edilen zekat gelirleri,
b) Gayr-i Müslimlerden alınan fey gelirleri ki cizye, haraç ve ticaret malları
vergisinden meydana gelir,
c) Savaşta ele geçirilen ganimetlerin beşte biri (humus).58
Hazine gelirlerinden askere maaş dışında dağıtılan, ganimetlerin beşte biri dışındaki
beşte dörtlük kısmıdır. Hz. Ömer fethedilen toprakları ganimet olarak paylaştırmayıp
kamulaştırdı.59
Sevad bölgesi fethedildiğinde askerler toprakların da ganimet olarak
paylaştırılmasını isteyince Sa’d, durumu Ömer’e bildirdi. Halife, ganimetlerin beşte biri
56

Kureşî, 284-286; Avn, 199-202; BessamAselî, Fennu’l- Harbi’l- İslamî, Daru’l- Fikr, Beyrut 1988, I, 47-48.
Kureşî, 326; Avn, 203.
58
CelâlYeniçeri, İslam’da Devlet Bütçesi, Şamil Yay., İstanbul 1984, 45; DGBİT, II, 113.
59
İslam Tarihi Kültür ve Medeniyeti (The Cambridge History of İslam), haz. Komisyon, çev. Komisyon,
Hikmet Yay., İstanbul 1988, I, 78.
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dışındakilerin paylaştırılmasını, toprakları ve ırmakları, işleyenlere bırakmasını emretti.60
Onun, arazileri taksim etmeyip buralardan vergi alması ve toplanan vergileri Müslümanlar
arasında taksim etmesi, cemiyete ait umumi faydalardır. Zira bu arazilerin gelirleri, eğer
atiyyeler ve masraflarda kullanılmak üzere halka vakfedilmiş olmasaydı, kaleler korunamaz,
ordular cihad için yola çıkamaz, masrafları ve diğer askeri ihtiyaçları temin edilen ordular
bulunmasaydı İslam ülkesi saldırılara uğrardı.61
Hz. Ömer, Sevad’da şu toprakları devlete malederek gelirleriyle hazineyi
zenginleştirdi: Savaşta ölenlerin toprakları, kaçanların toprakları, Kisra’ya ait topraklar,
Kisra’nın ailesine ait bütün topraklar, su yatakları, Yezid manastırı toprakları, Kisra’nın seçip
aldığı bütün topraklar (savâfi), sık ağaçlı ormanlar. Kisra’ya ait Savâfi topraklarının geliri
yedi milyon dirheme ulaşmıştır.62
Halife Ömer, fethedilen yerlerin halkını esir almaktan ziyade, onları zımmî statüsüne
tabi kılıp haraca bağlamaya tercih ediyordu.63 Çiftçilerin toprakları ellerinde bırakılarak cizye
ile birlikte onlardan ellerinde geldiğince yollar, köprüler, çarşılar, ziraî üretim yapmaları,
imârete önem vermeleri ve yolcuları doyurmaları istenmiştir.64
Sevad arazisi Halifenin isteği üzerine ölçülünce otuz altı milyon cerîb65 çıktı. Ziraat
edilen bir ceribe, bir dirhem ve bir kafiz buğday; üzüm bağı olana bir dirhem, hayvan yemi
ekilen yere beş dirhem vergi koydu. Adam başına ise durumlarına göre on iki, yirmi dört ve
kırk sekiz dirhem cizye bağladı.66 Hz. Ömer zamanında Sevad haracı yüz milyon dirhem idi.67
Düzenli gelirlerin artması devlet hazinesini zenginleştirmiş, bu da halka ve orduya
ihtiyaçlarını karşılama imkanı tanımıştır.
2- Savaş Hayvanları ve Temini:
Hz. Peygamber zamanında olduğu gibi Hz. Ömer döneminde de sefer ve savaş
esnasında başlıca iki hayvan kullanılmıştır. Bunlar deve ve attır.
Deve: Deve, Arab’ın savaş hayatında olduğu gibi barış hayatında da temel direğidir;
uzun seferlerinde yolu üzerindeki çölleri onun yardımıyla aşar, etini yer, sütünü içer,
yününden ördüğü kilimlerle çadırını kurar, derisinden de kalkan ve zırhını yapar, savaş için
eğitir, yetiştirir ve üzerinde savaşır, silahlı hücumdan onunla korunur, geceleyin konakladığı
ordugâhının etrafında onunla bir koruma engeli oluşturur.68Resulullah’ın, Bedir savaşında
yetmiş devesi vardı. Ayrıca Huneyn savaşında askerlerinin çoğu develere binmişlerdi.69
60

Belâzurî, 379-380.
Ebû Yusuf, 57-62.
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Ebû Yusuf, 103-104; Belâzurî, 390-391.
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Belâzurî, 546.
64
Taberî, II, 472.
65
Cerîb: 60 arşın karelik (yaklaşık 80 m2) arazi ölçüsüdür. Buna göre Sevad arazisi yaklaşık olarak 2.880.000
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Ebû Yusuf, 73.
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Avn, 122.
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Yakın mesafeli seferlerde manevra kabiliyetinden dolayı at tercih edilmekle birlikte,
uzun mesafeleri develerin sırtında aşıyorlardı. Ordunun ağırlıkları, çadırları, mancınık,
koçbaşı, debbâbe gibi ağır savaş silah ve gereçleri, orduya katılan kadınlar ordunun geri
tarafında yürüyen develer ile taşınıyorlardı. Bu dönemde Bizanslılar nakil için nakil arabaları,
katır ve at kullanıyordu. Kupkuru ve susuz çölde ortama en uygun hayvanı kullanan
Müslümanlar, sefer ve savaş esnasında daha avantajlı konuma geçiyorlardı. Bu sabırlı hayvan
onlara Mısır ve Suriye’nin fethini sağladı. Halid b. Velid, Suriye’ye mecburi yürüyüşü
esnasında Semâve çölünü develerin yardımıyla zayiatsız geçebilmiştir.70
Deve, +70 ile –52 dereceler arasında yaşayabilir. 50 derece sıcaklıkta 8 gün aç susuz
kalabilir. 10 dakikada ağırlıklarının üçte biri oranında su içerler. Bu miktar kimi zaman 130
litreyi bulabilmektedir. İki kat kirpikleriyle, kum fırtınalarına karşı gözünü korumaktadır.
Dikenle bile beslenmenin yanında, besinlerden ve sudan vücudunda devir yaptırarak
maksimum istifade sağlar. Sıcak ve soğuktan koruyucu kürkü vardır. Kuma batmayacak
genişlikte ve kızgın kumdan etkilenmeyecek kalınlıkta deriye sahip ayaklarıyla tam bir çöl
uzmanıdır.71
Deve temini konusunda ordunun sıkıntısı olmasa gerektir. Çünkü Araplar zaten bu
hayvanı kendi özel işlerinde kullanmak durumundaydı. Ayrıca Hz. Ömer’in zekat hayvanları
olarak ordu için deve ve koyun sürüleri beslettirdiği belirtilmektedir. Hüney adındaki
mevlasınıRebeze koruluklarına korucu olarak tayin ederek 20-30 civarındaki deve sürüsü ile
aynı miktar koyun sürüsünün otlamalarını sağlamasını emretmiştir.72 Devenin önemini Hz.
Ömer şu sözüyle ortaya koymuştu: “Eğer Allah rızası için yapılan savaşlarda kullanılan
develer olmasaydı, ben insanları ve yurtlarını hiçbir vakit koruyamazdım.”73
At: Araplar nezdinde atların eskiden beri süregelen önemli bir yeri vardır. Atlarıyla
övünmüşler, neseplerini yazmışlar, soylarının temizliğine dikkat etmişler, onlar hakkında
kitaplar telif etmişlerdir. Meydanın efendisi olması, vur-kaç taktiğine imkan tanıması,
binicisine sırtının sığınak olması, savaş alanındaki manevra üstünlüğü, hücumda ve geri
çekilişteki atikliği gibi üstün özellikleri, atın savaşlarda bolca kullanılmasını sağlamıştır.74
Hz. Ömer, Medine’ye yakın korulukta at çiftliği kurmuştu. Buraya düzenli olarak
gider, atların bakım ve eğitimini denetlerdi. Denetlemeleri esnasında, at yetiştirmedeki bilgi
ve becerisinden dolayı Selmanu’l-Hayl olarak anılan Selman b. Rebia el-Bâhilî’yi de yanına
alıyordu. Selman, atların bakım, yetiştirme, eğitim ve tedavisine nezaret ediyor, safkan ve
melez atları birbirinden ayırt edebiliyordu. Halife onu, Kûfe ordugâhındaki atların teftişine
tayin etmişti. Celûla savaşından sonra, insanları melez at edinmekten alıkoymak üzere, safkan
Arap atından başkasına ganimetten pay verilmedi.75 Halife melez ve safkan atlarda şüphe
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Avn, 123.
CavitYalçın, Düşünen İnsanlar İçin, Vural Yay., İstanbul 1995, 38-39.
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ettiğinde Selman b. Rebîa’yı çağırırdı. Selman yere su dolu bir kova koyar, atları teker teker
kovanın başına getirirdi. Suyu içip içmemesine göre Selman atları ayırt ederdi.76
Hz. Ömer Amr b. Ma’dikerîb’e, Arap atını nasıl bildiğini sorduğunda, o: “İnsanın
nefsini, ehlini, çocuğunu bilmesi gibi bilirim.” demişti. Amr’a bir at getirildiğinde o, kalkan
içinde ata su getirilmesini, eğer bundan ürkmeyip suyu içerse Arap atı olduğunu, boynunu
çevirip içmezse Arap atı olmadığını ifade etmişti.77
Atların terbiye ve semizleşmesine büyük önem verilirdi. Amr b. Âs: “Kendini şişman
atını zayıf yapan adamı, vazifesini iyi yapmamış addederim. Askeri nasıl denetliyorsam, atları
da öyle denetleyeceğim. Geçerli bir mazereti olmaksızın kimin atını zayıf görürsem, o kişinin
tahsisatından o nispette keserim.” diyerek, bu konunun önemini ortaya koymuştur.78
Hz. Ömer’in atlar konusundaki siyasetinin etkili olması nedeniyle olsa gerek ki, Sa’d
b. EbîVakkasMedain şehrini fethetmek üzere altmış bin süvari asker çıkarabilmiştir.79 Bu
atların hepsinin devlet malı olmadığını anlıyoruz. Hz. Ömer sekiz şehirde hazine gelirleriyle
çok sayıda at tedarik edip beslemiş ve üzerlerine hususi memurlar ve nâzırlar tayin etmişti.
Mesela Kûfe’de 4.000 devlet malı eğitilmiş at beslenmekteydi. Cezire seferinde Sa’d b. Mâlik
Halife’nin emri üzerine, Kûfe’denKa’ka’ emrinde 4.000 süvariyi hemen çıkarıvermişti.80
Ayrıca maaşı düşük veya imkanı az olan askerlere bu atlardan tahsis edilir ve Halife ona şöyle
derdi: “Eğer sen bu atı kötü bakman dolayısıyla telef edersen kıymetini ödersin. Eğer harpte
isabet alır veya isabet alman sebebiyle telef olursa, o zaman bir şey lazım gelmez.”81
Süvarilere atları için de ganimetten pay veriliyordu. Tikrit zaferinden sonra her
hisseye bin dirhem verildi.82Medain’in fethinde herkes atlıydı ve ganimetten her birine 12.000
dirhem düşmüştü.83
Ganimet olarak ele geçirilen atlar da vardı. Bunların da sayı olarak çok olduğunu
anlıyoruz. Kadisiye’den elde edilen İran atları ile bir süvari birliği oluşturulmuştu.84Aynu’tTemr’de ele geçirilen kalede bulunan Kisra’nın at tavlalarındaki atlar, ganimet olarak
alınmıştı.85
Bununla birlikte özel olarak at yetiştiriciliği de teşvik edildi. Hicri 17 yılında
Basra’da adı Nâfi’, künyesi Ebû Abdillah olan ve burada ilk olarak hayvan yetiştiren bir
kimse vardı. Atlarını otlattığı Dicle kenarındaki bir toprağı Hz. Ömer’den istedi. Hz. Ömer de,
Muğire b. Şu’be’ye mektup yazarak, ekin eken ve kimse at yetiştirmezken tay yetiştiren bu
adama yardım etmesini, istediği toprak harac arazisi değilse ve buraya harac suyu akmıyorsa
ona vermesini emretti.86
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İbnAbdirabbih, I, 154-155.
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Savaş hayvanlarının beslenmesi için koruluk ve meralar tahsis edilmişti. Bunun
yanında, Kadisiye savaşında olduğu gibi, sefere çıkılan yerlerin halkından hayvanlar için yem
alınıyordu.87
3- Ordunun Beslenme, Barınma ve Silah İhtiyacının Karşılanması:
Hz. Peygamber zamanında askerlerin temel yiyeceği hurmaydı. Buna kavut,
kavrulmuş veya taze et de ilave edilebilir. Asker, yiyeceğini de beraberinde sefer yükünün
arasında taşıyordu. Sa’d b. Ubâde, Benû Nadir kuşatmasında, orduya kendi evinden hurma
getirdi. Zengin sahabîler, aralarında nöbetleşerek orduya yemek vermişlerdi. Bir gün Sa’d b.
Ubâde, bir başka gün da diğer sahabî yemek veriyordu.88
Müslümanların devamlı, savaşa hazır vaziyette bulunmalarını emreden Enfâlsûresi
60. ayetine89 uyarak Resulullah, Medine’ye hicret edip İslam Devletini kurduktan sonra, bu
hazırlıktan geri durmamıştır. Genel olarak şu yollarla orduya silah, araç ve teçhizat temin etti:
Zengin Müslümanların yardımı,90 savaşlardan elde edilen ganimetler,91 Devlet bütçesinden
imkan nispetinde silah ve at alınması,92 borç olarak silah temin edilmesi.93
Yiyecek konusunda, öncelikle Medine’den götürülen kurutulmuş et, hurma, yağ,
kavrulmuş un gibi uzun zaman bozulmayacak gıda maddelerine başvuruluyordu.94 Hz. Ömer
Dâru’d-Dakîk’i kurarak burada; un, kavut (kavrulmuş arpa, buğday, nohut unu), hurma, kuru
üzüm ve kuru incir bulunduruyordu. İhtiyaç olan yer ve kişilere buradan tevziat yapılırdı.95
Bunun yanında ganimet96 ve avlanma97 neticesinde elde edilen gıda maddeleri de ordunun
ihtiyacını gidermede yardımcı olmuşlardı.
Hz. Ömer döneminde fetihler mümbit topraklar üzerinde gerçekleştiğinden,
Beytülmal gelirleri artmış ve bunun neticesinde ordunun beslenme, barınma ve silah
ihtiyaçları rahatlıkla karşılanmıştır. Halife, fetih topraklarının stratejik yerlerine askerî merkez
ve kışlalar kurdurmuş olduğundan, ordunun barınma problemi kalmamıştır.
Divanın kurulup askeriyenin sistematize edilmesiyle, askerlik mecburî hale gelmiş,
kütüğe kaydedilen askerlerin aileleriyle birlikte ihtiyaçları karşılanmış, askerin beslenme,
barınma ve silah ihtiyaçları imkan nispetinde hazineden giderilmiştir. İmkanı olan askerler
kendi silahlarını temin ediyorlardı. Bu silahların devletin verdikleriyle karışmaması için,
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devlete ait silahlara resmî damga vurulmuştu. Devlete ait atların ve develerin kalçalarına
kızgın demir damga ile “sadaka” veya “udde” kelimesi basılıyordu.98
Müslüman valiler ordu için gerekli olan erzakı köylülere de yüklediler. Çünkü köy
halkı toprak ve ekin sahibi kimselerdi, şehirlerde oturanlar ise ziraatla meşgul olmazlardı.99
Fethedilen yerler halkından cizye vergisinin yanısıra buğday, yağ, sirke, bal gibi gıda
maddeleri vermeleri kararlaştırılmıştı.100 Bu yiyecek maddeleri bir ambarda toplanıp oradan
dağıtıldı.
Savaş zamanında ordunun yem ve yiyecek ihtiyaçları bazen baskın yoluyla elde
ediliyordu. Kadisiye’de yemeklik buğday ve hayvan yemi komşu köylerden sağlanmış, et
ihtiyacı ise Medine’den gönderilen koyun ve kesimlik hayvanlarla karşılanmıştı.101
Savaş sırasında ele geçirilen silahlar, ordu ihtiyacının karşılanmasında önemli bir
yere sahipti. Halid b. Velid, beraberindeki ordu ile Irak’ta ilerleyerek Uzeyb’e vardı. Orada
bulunan bir kalenin içinde Kisra’nın silah deposu vardı. Onlarla savaşa tutuştu ve onları
mağlup etti. Emtia, silah, hayvan olarak kalede ne varsa hepsine el koydu. İlerleyerek aynı
şekilde Necef kalesini ele geçirmiş, önemli miktarda silah ve emtia elde etmişti.102 Irak
fetihlerinde Halid b. Velid, Aynu’t-Temr’e gelerek kalesini ele geçirdi. Burada Acemlerin
büyük bir silahlığı vardı. Buradan yüklü miktarda silah, mal ve hayvan ele geçirildi.103 Yine
Müslümanların İran ordusunu hezimete uğratarak Medain’e inmeleri sonucu, Deyru’lMesâlih’te düşmana ait olan silah depoları ganimet olarak ele geçirildi.104
C- ORDUNUN BAYRAK VE SANCAKLARI :
Hz. Peygamber hicret yürüyüşü de dahil, katıldığı savaşlarda ve gönderdiği
seriyyelerde bayrak (Râye) ve sancak (Livâ) kullanmıştır.105 Kelime aslı bakımından livâ
“sarılıp dürülen şey”e işaret eder ki, teşhire ihtiyaç duyulmadığı vakit raptedilmiş bulunduğu
bir nevi mızrağın üzerine sarılıp dürülen kumaş parçası manasınadır. Râye kelimesinin kökü
“görmek”dir ki, kendinin veya düşman ordusunun merkezini gösteren şeye işaret eder. Yani
kumandanın itibari olarak bulunduğu yeri gösterir. İlk devirde Devlet Başkanı veya ordu
komutanı zevk ve temayülüne göre isterse livâ, isterse râye açar dikerdi. Bu çeşit bayrakların
ölçüleri komutanın seçimine göre değişmekteydi.106Livâ; ordunun genel işareti olup komuta
merkezini gösterir, râye ise; küçük olup kabilelere ve ordu birliklerine işaret ederdi. Her
kabilenin farklı renk ve şekillerde râyesi bulunuyordu. Nitekim Halid b. Velid, her bir
kabilenin râyesinin önünde durur, onları denetler ve savaşa teşvik ederdi.107
98
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Resulullah zamanında orduya mahsus en az iki çeşit bayrak bulunuyordu ki, bunların
renkleri farklıydı. Bir kimseyi kabilesinin başkanı olarak tayin ederken Resulullah, ona bayrak
veriyor, bu bayrak aynı zamanda o kabilenin savaş zamanında tanınmasını sağlıyordu.
Muhtemelen Resulullah’ın kendisinin katıldığı seferlerde açtığı, bunun dışında kullanmadığı
hususi bir bayrağı vardı.108
Her kabilenin kendine has bayrakları olduğu gibi, ordunun başkomutanlık ve diğer
birliklerinin ayrı ayrı bayrakları bulunmaktaydı. Hz. Ebû Bekir irtidat edenler üzerine
gönderdiği orduyu oniki birliğe ayırıp, her birliğin komutanına ayrı ayrı sancak (Livâ)
vermişti.109
Hz. Ömer merkezden gönderdiği orduların komutanlarına, bir mızrak veya sopaya
bağladığı sancağı bizzat verirdi. Kimi zaman hilafet merkezinden uzak yerde tayin ettiği
komutanına da sancak göndermişti. Halife genellikle sancağı mescide, evinin önüne veya
şehir dışında geniş bir alana diker, sonra halkı ve orduyu etrafına toplar ve komutanı tayin
edip sancağı ona teslim ederdi. Nitekim Sa’d b. EbîVakkas’ın Irak tarafına gönderilecek
ordunun başına komutan tayin edilme ve gönderilme süreci böyle gerçekleşmişti.110
Livânın Rum ve Farslardan alındığı konusunda muhtelif görüşler olmakla birlikte,
Müslümanlar nezdinde önemi büyük olmuştur. Livâ orduya yol göstermiş, askerler onun
altına sığınmışlar, onun etrafında savaşmışlar, sefer ve savaş esnasında göklerde taşımışlar ve
üzerine “Lâ İlâhe İllallah MuhammedünResulullah” ibaresini yazmışlardır.111
ŞEKİLLER:
Şekil 1: Ok ve Yay
Şekil 2: Kılıç
Şekil 3: Mızrak
Şekil 4: Topuz
Şekil 5: Balta
Şekil 6: Mancınıklar
Şekil 7: Debbâbe
Şekil 8: Koçbaşı
Şekil 9: Kuşatma Merdiveni
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ESKİŞEHİR İLİ ALPU İLÇESİNDE SAVAT GÜMÜŞ İŞLEME SANATI

Doç. Dr. Melda ÖZDEMİR∗

Nazife DUDAŞ∗∗

ÖZ
Tarihi süreç içerisinde insanların özelliklede kadınların yaşantısında önemli yeri olan
takılar maddi açıdan güven kaynağı, estetik açıdan ise mükemmel süs unsuru olmuştur.
Süslenmek ve güzel görünmek isteği çağlar boyunca her insanda az veya çok süregelmiştir.
İnsanoğlunun var oluşundan itibaren oluşum göstermeye başlayan takı sanatı dönemlere göre
farklılık göstermiş, gelişerek ve çeşitlenerek günümüze kadar gelmiştir.
Günümüzde yöresel takılardan bazıları gerilemiş, değerini kaybetmiş bir kısmı da tümüyle
ortadan kalkmıştır. Anadolu’da binlerce yıldır babadan oğulla ustadan çırağa aktarılan
geleneksel takı üretim tekniklerinden bazıları ise özelliklerini yitirmeden günümüze kadar
gelmiştir.
Çağımızda yaşanan hızlı teknolojik gelişim her alanda makineleşmeyi de beraberinde
getirmiştir. Seri üretim teknolojilerindeki yaşanan gelişme üretim maliyetlerindeki düşüşü
pozitif bir değer olarak karşımıza çıkarırken, sanat niteliğinden uzak biri birinin kopyası
sadece ihtiyaç gidermeye yönelik ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Aynı zamanda
makineleşme popüler bazı üretim tekniklerinin ya yok olmasına ya da yok olmanın eşiğine
gelmesine neden olmuştur.
Kuyumculuk alanında kullanılan üretim tekniklerinden biriside savat tekniğidir. Üretim
tekniğinin zorluğu, bu alanda seri üretim makinelerinin geliştirilmemesi ve bu sanatı
uygulamaya çalışan ustaların zaman içerisinde ölmesine paralel olarak yerlerinin
doldurulamaması tekniğin üretim verilerine ulaşılmasını kısıtlamıştır. Bu çalışmada Eskişehir
İli Alpu ilçesinde üretilen savat gümüş işleme tekniği (yapım aşamaları) fotoğraflarla
açıklanmış ve savatlı gümüş takılardan örnekler verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Alpu, gümüş işleme, savat
SAVAT SILVER EMBROIDERY ART IN THE ALPU DISTRICT, ESKİŞEHİR
PROVINCE
ABSTRACT
Jewelries, which have important place especially in the lives of women within historical
process, have been anchor financially and perfect ornament element in terms of aesthetic. The
desire for ornaments and looking good has always captured every person for centuries. The
Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü,
meldaozdemir@gmail.com
∗∗
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art of jewelry, which started to show existence since the beginning of the manhood, showed
difference according to eras and reached today by improving and diversifying.
Some of the regional jewelries degraded today and lost their value and some other totally
disappeared. Some of the traditional jewelry production techniques, which are transferred
from father to son, master to apprentice in Anatolia for thousands of years, reached today
without loosing their properties.
Fast technological development today brought mechanization nearly in every field. While
the development experienced in serial production technologies, reduce of production costs
appeared as a positive value, it also caused alike products far from art quality, which are only
to satisfy needs. At the same time, mechanization caused some of the popular production
techniques to extinct or come on the verge of extinction.
Niello technique is one of the production techniques used in jewelry field. As this ancestral
art passing from father to son couldn’t be replaced because of the difficulty of the production
technique, lack of production machines in this field and death of the masters, who try to apply
this art with traditional methods, there is limited accession to the production data of the
technique. Thus, those, who are interested in this subject, have experienced difficulties.
However, niello craft, which is still present today, performed by limited number of masters in
Alpu region of Eskisehir. The aim of this study is to present and document niello silver
dressing technique that is produced in Alpu region of Eskisehir. Raw materials, tools,
production steps and product range used in niello silver dressing technique are supported by
photographs and explained in the study relying on the masters in the region and literature
information. Also, examples were given from silver jewelry and goods with niello.
Keywords : Alpu, silver dressing, niello
1.Giriş
Her toplumun kendine özgü bazı kültürel özellikleri vardır. Bu özellikler daha sonraki
nesillere aktarılarak gelenek ve göreneklerin devamını sağlar. Kültür öğelerinden biri olan el
sanatları da gerek halkın duygularını gelenek ve göreneklerini yansıtması gerekse örf ve
adetlerin aktarımı açısından önem taşımaktadır.
Çeşitli uygarlıkların merkez ve geçit yolu olan Anadolu farklı hammadde ve yapım
teknikleri ile Türk el sanatları açısından çok çeşitlilik ve zenginlik göstermektedir. Bu el
sanatı dallarından biriside giyim-kuşamı bütünleyen geleneksel takılardır. Takı kullanma ve
süslenme geleneği geleneksel yaşamı sürdüren toplumlarda halen devam etmektedir. Ayrıca
çağdaş giyimde de vazgeçilmez unsur olarak bugünde etkisini sürdürmektedir.
Takılar her kültürün yaratmış oldukları sanat ürünleri içinde en özenli ve zarif olanlarıdır.
Bu nedenle kadın ya da erkek her insanın içinde var olan güzel olanı görme ve ona sahip olma
duygularına hitap etmektedir.
Takı kullanımı tarihin ilk devirlerine kadar uzanan bir gelenektir. Görkemli, güçlü ve
etkileyici görünme isteği, takıyla süslenmenin temelini oluşturur. Her bölgenin insanı kendi
geleneğine, inancına ve zevkine uygun özgün takılar üretmiş böylece dünyada zengin bir takı
kültürü oluşmuştur (Tansuğ, 2004, 94).
Takı “takmak” fiilinin kökünden türemiş bir kelimedir. Ziynet eşyası, mücevher diye de
adlandırdığımız takılar; metal, değerli ve yarı değerli taşlar, süs taşları, tahta, cam, seramik,
toprak, kemik, fildişi, deri v.b. gibi maddelerden yapılan insanların baş, kulak, burun, dudak,
boyun, gövde, kol, parmak, bel ve ayak bileği gibi vücudun belirli bölümlerine taktıkları süs
eşyalarıdır.
2
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Arkun, (1985,14) takıyı süsleme, form ve malzeme üçgeninin oluşturduğu düzenin yanı
sıra gerekli teknik olanakları ve ustalığı kullanarak ortaya konulan fonksiyonel kullanım
eşyası olarak tanımlamaktadır.
İlkel toplumlarda takı büyüsel bir anlam taşırken toplumsal yaşamın gelişkin olduğu
yerlerde her şeyden önce sınıf farklılıklarını, ekonomik seviyeyi yansıtmanın en kolay yolu
olmuştur.
Tarih boyunca insanlar arasında etkileşim ve iletişimin aracı olan takılar, kültürel
değerlerin ve yaşam tarzının bir göstergesidir. Sözsüz iletişimin aracı olarak kabul edilen takı
ürünleri kültürün üzerine yansıdığı çeşitliliklerinde ve tasarımlarında üretimin şekilleri ve
biçimlerinde onları üreten toplumun mesajlarını verdiği gibi onları kullanan insanların
kimliğini de yansıtmaktadır (Demirtaş, 1996, 10).
Takılar günümüzden 35 bin yıl kadar öncelere dayanan ve o dönemde yaşayan
uygarlıkların kültür birikimlerini günümüze ulaştıran tarihi belgelerdir (Türe, 2004, 13).
Anadolu insanının çok eski zamanlardan günümüze kadar, değişik şekillerde süs eşyası ve
takılar kullanmış olduğu, yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen buluntular, duvar resimleri,
heykeller, kabartma ve fresklerden anlaşılmaktadır.
Anadolu’da takı örnekleri M.Ö. 7000–6000 ilk yarısına tarihlenen Çayönü ve Çatalhöyük
buluntuları arasında taşlardan, kemik ve hayvan dişleri ile deniz ve yumuşakça kabuklarından
yapılmış çeşitli takı örneklerine rastlanmıştır (Bingöl, 1999, 13).
Takıların yapımındaki malzemeler, dönemler ve kültürler arasında çağın teknolojisine
uygun olarak çeşitlenmektedir. Tarih öncesi dönemlerde insanlık girmiş olduğu çağın
özellikleri veya çağın getirmiş olduğu kültür ve bilgi birikimine göre çeşitli malzemelerden
farklı takılar üretmişlerdir. Başlangıçta insanların çevrelerinden topladıkları hayvan kemikleri,
deniz ve kara yumuşakçalarının kabukları şekillendirilip takı yapımında kullanılmıştır. Daha
sonra süs taşları delinerek boncuk kolyeler yapılmıştır (Köroğlu, 2004, 5).
İnsanoğlu tunç çağına girmesiyle altın ve gümüş gibi değerli madenleri kullanarak takı
yapmasını öğrenmiş ve bu alanda pek çok ürün günümüze kadar gelebilmiştir. Teknolojinin
gelişmesiyle birlikte madenler işlenmeye başlanmış bu da kuyumculukta önemli bir atılımı
beraberinde getirmiştir. Anadolu’da tunç çağından sonra bakır kalay katılarak tuncun elde
edilmesinden sonraki dönemlerde bakır, altın, gümüş gibi madenlerde dövme ve dökme
tekniği ile işlenmişlerdir. En çok kullanılan maden bakırdır. Maden işçiliğinde granülazasyon,
savatlama (niello), kakma, ajur, kaplama (yaldızlama), kalıpla kabartma, mineleme, dövme,
telkari, kazıma (kalemkâr), çekiç işi kakma, küfgani ise diğer kullanılan süsleme teknikleridir
(Bingöl, 1999, 25).
Geçmişte yapılan bu takılar teknik ve estetik olarak günümüz kuyumculuğuna önemli ve
büyük kaynak oluşturmaktadır (Gerdan, 2006, 243 ).
Altın, gümüş ve kıymetli taşları bir arada işleyerek eserler üretme sanatı olan
kuyumculukta bu iki madenin yeri daha özeldir ve çok kullanılır. Takıda ana iskeleti ve
zemini oluşturması, kolay işlenebilmesi, kolay şekil verilebilmesi, yumuşak olması, parlak
olması, dış etkenlerden zor etkilenmesi, gösterişli olması, hurdasının bile değerli olması gibi
nedenlerle altın ve gümüş kuyumculuğun önemli materyalleri olmuştur.
Bir soy metal olan gümüş, altın gibi ideal işlenebilme özelliklerine sahiptir. Doğada hem
doğal maden hem de cevher olarak bulunmaktadır. Gümüş son derece sünek, parlak, beyaz
renkli oktaedrik kristallere sahip, paslanmaz ve değerli bir metaldir. Gümüş doğada bazen
metal durumda bulunmakla birlikte genellikle kendi cevherinden ergiterek elde edilmektedir.
Özgül ağırlığı10,5gr/cm³, erime derecesi 950,5C°dir. Elektrik ve ısı iletkenliği en yüksek
olan bir metaldir (Kayabaşı, 2001, 104). İlk kullanılan gümüş doğal gümüş olmuştur. Bu
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maden dere yataklarında veya bazı kaynakların içinde damarlar halinde bulunmaktadır. Doğal
gümüş çok az miktarda bulunduğundan altından daha geç bir tarihte fark edildiği tahmin
edilmektedir. Doğal gümüşün M.Ö.3000’in başlarından itibaren süs eşyalarının yapımında
kullanıldığı bilinmektedir (KocaTürk, 1993, 64).
Gümüşü işleme ve takı haline getirme farklı teknikleri kullanarak yapılan kişisel
tasarımlara uygun çalışmalarla oluşturulur ve bu oluşumda pek çok teknik uygulanır.
Gümüş işlemeciliğinde; kabartma (repousse), kalıpla kabartma (stampa), kazıma, niello
(savat) , delik işi (ajur), granülasyon (güverse), metallerin üzerini renkli taşlarla süsleme (taş
kakma), emay (mine), filigre (telkari), zincir örme, kaplama ve yaldızlama teknikleri
kullanılmaktadır. Bunlardan kakma, sıvama, kalıba basma vb. gibi bazı teknikler hem yapım
hem de süsleme tekniği olarak uygulanmaktadır.
Takılar tarihi süreç içinde kültürlere ve bölgelere göre farklılıklar göstermektedir. Bugün
Anadolu’da bazı yöreler ürettikleri özgün takı teknikleri ile adeta simgeleşerek yöresel özellik
kazanmıştır. Alpu ilçesi savat gümüş işlemeciliği buna bir örnektir.
Alpu, İç Anadolu Bölgesi’nde Eskişehir iline bağlı bir ilçedir. Batısında il merkezi, kuzey
batısında Sarıcakaya, doğusunda Beylikova, güneyinde Mahmudiye ilçeleri ile kuzeyinde
Ankara il sınırının çevrelediği Alpu Ovası üzerinde yer almaktadır.
Savat gümüş işlemeciliği ilçenin çok önemli bir ekonomi ve kültür mirası kaynağıdır.
Buradaki savat işçiliği Eskişehir’in ve İlçenin en büyük tanıtım araçlarından biri
durumundadır. Alpu ilçesindeki bu önemli el sanatı evlerde aileler arasında sürdürülmektedir.
İşlemelerde geleneksel Türk ve Osmanlı desenlerinin yanı sıra Osmanlı Padişahlarına ait
tuğra ve mühürlerin bezemeleri de kullanılmaktadır. Alpu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü
yok olmaya yüz tutmuş olan bu el sanatını geliştirmek ve gelecek kuşaklara özgün haliyle
aktarmak adına önemli çalışmalar yapmaktadır.
2.1. Savat İşleme Tekniğinin Tarihçesi
Savat çoğunlukla gümüş işlemeciliğinde kullanılan bir süsleme tekniğidir. Kuyumculukta
savat, metal eşyalara özellikle gümüş eşyalara oyulmuş motifleri doldurmakta kullanılan
siyah renkli, metal alaşımdır. Kelimenin asıl adı“sevad” olup zamanla savat olarak
söylenmeye başlanmıştır. Kelime anlamı kara, karanlık, siyah demektir (Kuşoğlu, 1999,56).
Latince siyah anlamına gelen “nigellus” kelimesinden gelen niello tekniğin kullanılan bir
diğer adıdır (Köroğlu, 2004,11).
Anadolu’da köklü bir geçmişi olan bu sanatın en eski merkezi Kafkasya ve Dağistandır.
Savatla yapılan metal süsleme tekniklerinin en eski örnekleri Mykenai uygarlığına ait
mezarlardan çıkartılan kılıç ve kama gibi bazı silahların üzerlerinde görülmekle birlikte bu
işlerin savat olduğu tartışmalıdır. Savat tekniği daha sonra Roma Devrine kadar
kuyumculukta kullanılmıştır. Romalılar ilk kez bu tekniği takı üzerine uygulamıştır (Türe ve
Savaçcın, 2000,44). Roma Devrinden sonra savatlama tekniği Bizans, Selçuklu ve özellikle
Osmanlı Devrinde çok sık kullanılmıştır.
Savat tekniğinin Anadolu’ya Hazar bölgesindeki Türkler tarafından geldiği
belirtilmektedir
(Kuşoğlu, 2006,44).
Savat dolgu, İslam maden sanatında geniş ölçüde kullanılmıştır; özellikle Türkistan, İran,
Kafkasya ve Doğu Anadolu’ya ait gümüş eserlerin üzerinde savat tekniğine sık rastlandığı
eski eserlerde görülmektedir (Erginsoy, 1978,152).
13. yy.da Selçuklular devrinde maden sanatının merkezi olan Musul da savatlama ileri
durumda olduğu bilinmektedir. Osmanlılar Döneminde ise savat işçiliğini silah başta olmak
üzere pek çok maden sanatında gümüş eşyaların süslenmesinde geniş ölçüde uygulamışlardır.
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Osmanlı İmparatorluğu zamanında Güney Kafkasya’nın Dağıstan bölgesinde gümüş
kemer tokalarına, at koşumlarına ve silahların gümüş kısımlarına derin kalem işi oymacılığı
ve altın yaldızlama ile birlikte uygulanan savat çok ince bir işçilik göstermektedir (Türe ve
Savaşcın, 2000,45).
Savat çalışmaları yüksek ayar gümüş üzerine yapıldıkları zaman daha büyük değerler
taşırlar. Çünkü gümüşün haslığından dolayı koruduğu beyazlık ile siyah savat çizgileri işi
daha gösterişli bir biçimde ortaya çıkarmaktadır. Düşük ayarda ise gümüş hem çabuk
karardığından hem de içindeki fazla bakırdan dolayı kızardığından savatı örtmekte ve
göstermemektedir. Bu nedenle Osmanlılar Döneminde savatlı eserlerde 900 ayar üzeri
gümüşe vurulan tuğra damgası müşterinin araması adet olmuş ve İstanbul dışındaki Van ve
Diyarbakır gibi vilayetlere yüksek ayar gümüşe tuğra damgası vurmak yetkisi verilmiştir
(Kuşoğlu, 2006,145).
Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında ise Van ve Trabzon, Trabzon da Sürmeneli ustalar
savat işlemeciliğinde işçilik ve üretim açısından ilk sıralarda yer almışlardır (Barışta,
2005,56).
Anadolu’da özellikle Van, Bitlis ve Erzincan bu dönemin en önemli savat merkezleridir.
Van’da I. Dünya Savaşı öncesi 120 civarında savat atölyesinin çalıştığı ve 400 dolayında
savatçı ustası ve kalfasının var olduğu belirtilmektedir (Türe ve Savaşcın, 2000,46).
Savat tekniği ile yapılmış Osmanlı tuğra ve armaları, camii resimleri, İstanbul manzaraları
gibi değişik kompozisyonlarla süslenen 19.yy. Van yapımı gümüş sigara kutuları bunun güzel
örneklerindendir. Öyle ki savatlı Türk tabakaları tüm Avrupa’da özellikle de Paris
kuyumcularında kendine yer edindiği söylenmektedir. En çok yapılanlar arasında ise tütün
tabakaları, kamçı sapları, kemerler, tepelikler, barutluklar, tepsiler, muska ve hamaylılar
sayılabilir.
18.yy. sonlarından itibaren Van’ın yanı sıra Diyarbakır, Bitlis ve Erzincan’da savat
işçiliğinin önemli merkezleri olmuş ve bu teknik daha sonraları Sivas, Trabzon, Samsun, Kula
gibi merkezlerde yayılmıştır.
Alpu ilçesinde savat gümüş işlemciliğinin tarihine bakıldığında; Alpu’daki gümüş
ustalarının atalarının Kırım Bölgesinde Koban Nehri kıyılarında yaşadığı ve Osmanlı-Rus
Savaşı sırasında bölgedeki Nogay Tatarları ile birlikte Karadeniz’in kuzeyini takip eden
Romanya’nın Köstence şehri civarına yerleştiği yöredeki ustalarca belirtilmektedir. Osmanlı
Balkanlardaki topraklarını da kaybedince Anadolu’da değişik yerlerde iskân etmişlerdir.
Denizli-Çivril, Yozgat-Yerköy, Kayseri-Tomarza, Konya-Ilgın’a yerleştirilen ailelere
geçimlerini sağlamak üzere belli bir miktar arazi verilmiştir. Ancak geleneklerinde tarım
olmayan geçimlerini el sanatları ile sağlayan bu aileler kısa sürede ekonomik sıkıntılar
yaşamaya başlarlar. Anayurtlarında göç yolunda, Balkanlarda Tatarlarla yaşayan ve kültür
birlikteliğinden dolayı ülkemizde Tatarların yoğunlukla yaşadığı ilçe ve çevresine 1944
yıllarında yerleşmeye başlanmıştır. İlçede savat sanatını tekrar canlandırmışlardır. Yok,
olmaya yüz tutan bu sanat geçtiğimiz yıllarda Van’da Meksa Vakfı’nın çalışmalarına son
vermesinin ardından sadece Alpu ilçesinde yaşatılmaktadır.
2.2.Savat yapımında kullanılan hammaddeler ve savat malzemesinin hazırlanması
Savat yapımında kullanılan hammaddeler; 500 gr bakır, 500 gr kurşun, 125 gr gümüş, 1 kg
kükürttür. Bir başka deyimle; dört ölçü bakır, dört ölçü kurşun, bir ölçü gümüş ve yeterince
kükürttür. Bu konuda ulaşılabilen kaynaklarda savat hazırlamada kullanılan ölçüler bu şekilde
ifade edilmektedir. Şekerci (2009), yaptığı laboratuar çalışması sonucunda ölçüleri; net bir
şekilde 9 gr bakır, 8,5 gr kurşun, 20 gr gümüş, 145gr kükürt. olarak tespit etmiştir. Bir
5
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kalemkârlık sanatı olan savat işi, kalem işi ve savatın hazırlanması ile gümüşe uygulanması
olmak üzere iki aşamada yapılmaktadır.
Kalemkârlık işi savat yapımının sanatsal boyutunu oluşturur. Savatın hazırlanmasına
geçmeden önce kalem ve kalemkârlığı anlatmak gerekir. Kalem; oymacılık, kakmacılık,
yontmacılık vb. gibi mesleklerde kullanılan ucu sivri, yassı, keskin, oval vb. şekillerde
çelikten yapılmış ahşap saplı bir alettir. Bu kalemlerle yapılan işe kalemkârlık yapan kişiye de
kalemkâr denmektedir. Kalemkârlık işi günümüzde genel sıfatının yerine özelleşerek farklı
isimler almıştır. Örneğin savat kalemkârına savatçı denmektedir. Ancak hangi çeşidi olursa
olsun kalemkârlık çok zor bir iştir ve öncellikle yetenek, ustaya itaat, mesleğe sevgi ve zaman
ihtiyaç gösteren bir meslektir.
Savat ustaları tasarladıkları desenleri önce kâğıt üzerine veya bazı ustalar doğrudan
doğruya yapacakları ürünün üzerine kurşun ya da sabit kalemle çizer. Çünkü savat işi bitmiş
ürün üzerinde gerçekleşmektedir. Bundan sonra usta çizdiği şeklin üzerinden yürüyerek çelik
kalemle kılcal kanallar açar. Bu aşamadan sonra savat karışım kalemle açılan boşluklara
tercihe göre ekilerek veya sıvanarak geçirilir.
Savat çamuru kurşun, gümüş, bakır, kükürt karışımından oluşur. Öncelikle ölçülere uygun
olarak gümüş ve bakır bir pota içerisinde ocakta eritilir. Bu eriyiğin içerisine önce kurşun
sonra kükürt ilave edilerek iyice karıştırılır. Bu işleme kükürt yedirme denir. İyice karışıp
siyah bir renk alan bu karışım bir madeni kaba boşaltılarak soğumaya terk edilir. İyice
soğuyan karışım bulunduğu kaptan kırılarak çıkarılır. Parçalar bir havanda toz haline gelene
kadar dövülür, elekten geçirilerek un haline getirilir. Savat yapılacağı zaman un haline
getirilen toza tinkal (boraks) karıştırılarak çamur elde edilir. Bu çamur savat yapılacak yere
sürülür, buna “sürme savat” denir. Oyuk yerlere toz haline getirilen savat maddesi ekilir ise
buna “ekme savat” denir. Ekme veya sürme savat doldurulmuş gümüş ateşe tutulur, savat
çamuru oyuğa iyice yayılır ve bütün oyuklar savat ile kaplanır. Ateşten indirilip soğumaya
bırakılır ve eğe ile tesviyelenip cilalanarak hazır hale getirilir.
Şekerci (2009,1332), Savat malzemesinin bitmiş ürüne uygulanmasında ekme ve sürme
tekniğine ek “çekme’’ diye isimlendirdiği yeni bir uygulama tekniği geliştirmiştir. Çekme
tekniğinde savat malzemesi 80, 60 mikron veya ürünün durumuna göre daha ince kalınlıkta
olacak şekilde çubuk kalıp hazırlanır. Savat bu kalıba döküldükten sonra elde edilen bu savat
çubuk, ürün fersiz ateşte hafif ısıtılarak açılan oluklara ihtiyaç kadar sürülerek yedirildiğinde
cila ve tefsiye işleminin bile gerekmediğini tespit etmiştir.
Alpulu savat ustaları ise 1953 yılına kadar atadan babadan gördükleri yöntemlerle savat
çamuru hazırladıklarını ama Alpulu Gümüş ustası Şükrü Koçak’ın yeni bir usul geliştirdiğini
belirtmektedirler. Savat, kükürt yedirme işinden sonra toprak bir kaba boşaltılıyor. Toprak
kapta soğuyan savat tekrar potada eritilerek çubuk kalıplara dökülüyor. Çubuk kalıplarda
soğuyan savat lehim çubukları gibi uzun bir biçimde muhafaza ediliyor. Kullanılması
gerektiği yerde gümüş eşya şaloma ile ısıtılıyor ve bu ısınan eşyanın savatlanacak kısımlarına
savat çubuğu lehim çubuğunda olduğu gibi sürülüp oyuklara yayılır. Oyuklara iyice
yayıldığına kanaat getirilince soğumaya bırakılıyor. Soğuduktan sonra tesviye edilip cilalanır.
Günümüzde ham gümüş indiksiyon ocaklarında eritilmesinin ardından yapılacak işe uygun
kalıplara dökülür. Dökülen gümüş soğumasının ardından astar çekme makinesinde uygun
inceliğe getirilir ve kesilir. Kesilen parça desen işlemek üzere hazırlanır. Kolayca
işlenebilmesi için özel bir mum sürülmüş olan ağaç tutamağa ısıtılarak yapıştırılır. Uygun
desen işlenir. Ardından savatın daha iyi tutunması amacı ile temizlenmek üzere aside atılır.
Şaloma ateşi ile ısıtılan parçaya savat çubuğu sürülerek desenlere savat yedirilir. Bu işlem
tamamlandıktan sonra soğuyan ürün üzerindeki fazla savat temizlenmek üzere eğe ile
6
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tesviyelenir. Kabaca düzeltildikten sonra vakumlu cila makinesi ile düzgünce zımparalanır.
Ardından aynı makine ile uygun gümüş cilaları kullanılarak parlatılır. (polisaj) Bu işlemin
ardından ürün hazır hale gelir.
2.3. Savat Yapımında Kullanılan Araçlar
Alpu ilçesinde gümüş işlemeciliğinde takıların üretiminin gerçekleşmesi ve işin
kolaylaştırılması için çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Bunlar; eritme potaları, eritme ocakları,
farklı kalınlıkta çelik uçlu kalemler, pense, kargaburnu, kıl testere, çiftler, haddeler, çekiç, örs,
eğe, maşalar, freze uçları, mengeneler, cila motoru, tel fırça, malafa gibi araçlardır.
Eritme ocakları: Altın ve gümüş gibi metallerin yeterli sıcaklıkta eritilmesini sağlayan
ocaklardır. eritme ocaklarının kullanılan yakıt türüne göre kömür, fuel -oil ve elektrikle
çalışan çeşitleri bulunmaktadır (Özer vd., 2004, 3). Eritme potaları: İçerisinde maden eritilen
granit, seramik ve metalden eritilen kaplardır. Potalar yüksek ısıya dayanıklıdır. Erimiş
haldeki madenden etkilenmez ve pota üzerinde maden artıkları kalmaz. (Kuşoğlu, 2006,60).
Karıştırma çubukları: Eritme sırasında iki metalin homojen olarak dağılabilmesi için sıvı
metallerin karıştırılması gerekir. Karıştırma için pota içerisindeki metalleri etkilemeyecek
çubuklar kullanılır. Kuyumculukta karıştırma için değişik ölçülerde ve çapta, sıkıştırılmış
grafit ve seramikten üretilmiş çubuklar kullanılır. Şideler: Eritme potasında eritilen madenler
yarı mamul haline getirilmesi için dökülen çelik veya pik kaplardır. (Özer vd., 2004,4). Şide
kalıpları sabit veya değişik ölçülerde ayarlanabilir. Genelde şideler çift taraflıdır. Bir tarafı
ince ve dardır gümüş tel elde etmek için gümüş dökülür. Diğer tarafı geniştir gümüş levha
elde etmek için kullanılacak gümüş dökülür. Eritilen madenler şide içerisine dökülerek yarı
mamul tel ya da plaka haline getirilir. Maşalar: Maden eritildikten sonra veya döküm
sırasında sıcak haldeki potaları tutmak için kullanılan araçlardır. Demirden yapılır. Uç
kısımları kullanma yerlerine göre düz veya kıvrık olabilir. Silindir makineleri: Üzerinde
dönen merdaneler ile tel veya plakaları istenilen kalınlığa getiren ve şekillendiren makinelere
silindir denmektedir. Haddeler: Silindirden geçirilen tellerin daha da inceltilmesi için
üzerlerinde farklı çapta delikleri olan çelik araçtır (Arlı, 1989, 6). Mikrometre: Gümüş levha
ve tellerin kalınlıklarını ölçmeye yarayan alettir. Bir tanesi a şeklinde olan bir ucu diğeri ise
mikrometrik bir vidanın hareket ettiği bir çubuktur ve ucu düzdür (Vıtıello, 1995,5). Çiftler:
Cımbıza benzeyen, parçaları, değerli taşları, kaynakları tutmaya yarayan araçlardır. Levha
kesme makinesi: Gümüş, bakır ve altın gibi madeni levhaları kesmeye yarayan makinedir. Bir
kol yardımı ile çalışır. Şalimo (şalome): Tüpten gelen gazın yanmasının gerçekleştiği alev
büyüklüğünün ayarlandığı bir ısıtma aletidir. Tavlama, asitte kaynatma, kaynak yapma gibi
işlemlerin yapılmasında kuyumculukta kullanılan vazgeçilmez araçlardandır. Kargaburnu ve
pense: Bir teli veya levhayı tutmak, çekmek ve eğmek için kullanılan araçlardır. Değişik
boyut ve uçları bulunmaktadır. Eğeler: Üzerindeki kesici dişler yardımıyla parçanın istenilen
biçim ve ölçüye getirilmesine, yüzeyleri düzeltmeye yarayan aletlere denir. Kıl testere: Bazı
büyük ve küçük parçaların kesim ve oyma işleminde kullanılır. Testere kıl numaraları 0
numaradan başlamaktadır. Freze ve uçları: Delme, kesme, bükme, şekillendirme, cilalama
gibi işlemlerin yapılmasını sağlayan makinelerdir. Kuyumculukta genellikle 2mm.den küçük
çaptaki matkap uçları kullanılır. Matkap uçları çelik ve uç açıları derecelidir. Örs: Çekiç ve
tokmakla üzerlerinde parçaların şekillendirilip düzeltildikleri aparatlardır. Çekiç: Gümüş ve
altın gibi madeni plakaların bir örs üzerinde biçimlenmesi ve kuyumculukta her tür tekniğin
yapımında kullanılan sapı ahşap ucu dikdörtgen biçimli çelikten yapılmış bir el aletidir.
Malafa: Konik biçimde yapılan düzeltme aparatıdır. Malafalar üzerinde genellikle silindirik
parçalar sıkıştırılıp düzeltilir. Kalemler: Metaller üzerine yapılan çizim, süsleme, kakma vb.
işçiliklerinin yapılmasında kullanılan sap ve çelikten değişik uçları olan sivri uçlu çubuk
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şeklinde araçlardır. Kalemlerin ahşap sap kısımları avuç içine uygun olarak yapılır (Kuşoğlu,
2006,58). Tel Fırça: Takı parçalarını ve takının tamamlanmasından sonra üzerinde
kaynaklanma sonrası oluşan oksit tabakası, sülfürik asitte yumuşatıldıktan sonra madenin
yüzeyi tel fırçalarla temizlenir. Genellikle pirinç tellerle oluşturulan değişik boylarda fırçalar
kullanılır. Cila makinesi: Mücevher, takı ve parçaları temizleyerek yüzeylerini parlatan
makinelerdir. Cila motoru dairesel hareket yaparak üzerinde bulunan konik mile takılan çeşitli
fırçalar ve fırçalara sürülen macunlar ve cilalar yardımıyla parçaları temizler ve parlatır.
2.4. Savat İşleme Tekniği (Yapım Aşamaları)
Savat süsleme tekniği ile hazırlanan gümüş bileziğin yapılışı; gümüşün eritilmesi, tel ya da
plaka haline getirilmesi, bileziğe gümüş kakma usulü(oyma) ile desen oluşturulması, gümüş
yüzey üzerine savat sürülmesi, tesviye edilmesi ve son olarak cilalama yapılması ile
tamamlanır. Bu aşamalar detaylı olarak fotoğraflarla birlikte aşağıda açıklanmıştır.
2.4.1. Gümüş Eritme
• Saf gümüş parçaları eritme potasına(fırına) atılır.
• Bir parça boraks ilave edilerek gümüş, karbon çubuğu ile eritme potası içinde karıştırılır.
• Boraks ilavesi ile gümüş üzerinde tortu ve çöküntülerin oluşmasını önlenir.
• Yüksek ısı ile çamur haline gelen boraks tortu ve çöküntüleri karbon çubuk ile ezilir (Şekil
1).

Şekil 1. Gümüşün eritilmesi
2.4.2. Kalıba Dökme
• Eritme potasında eriyen gümüş özel maşa ile dikkatlice alınır.
• Gümüş ateş ve kalıba bırakılır.
• Ateş ve gümüş plaka soğuduktan sonra kalıptan çıkarılır (Şekil 2).

Şekil 2. Kalıba dökme
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2.4.3. Tavlama
• Kalıptan çıkarılan gümüş plaka tavlamadan önce gümüş yassılaştırma makinesinde
inceltilir (Şekil 3).

Şekil 3. Tavlama
2.4.4. Aside Batırma
• Gümüş plaka sülfürik asit solüsyonuna batırılır
• Tel fırça yardımıyla gümüş plaka üzerindeki fazlalıklar alınır(Şekil 4 ).

Şekil 4. Aside batırma
2.4.5. Astar Çekme
• Gümüş plaka silindirde inceltilir.
• Bu aşama gümüş plaka iyice incelene kadar birkaç dakika tekrarlanır.
• Gümüş plaka daha kolay incelmesi için basınç altında ateşte tavlanır.
• Bilezik yapımı için uygun incelikte olana kadar gümüş plaka tekrar silindirden geçirilir
(Şekil 5).

Şekil 5. Astar çekme
2.4.6. Kesme
• Bu aşamada gümüş plaka bant kesme makinesi yardımı ile bilezik için uygun ölçülerde
kesilir (Şekil 6).

Şekil 6. Kesme
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2.4.7. Şekil Verme
• Bilezik için uygun şekilde kesilen gümüş plaka usta tarafından tahta blok üzerinde çekiç
yardımıyla şekillendirilir.
• Tahta blok üzerinde çalışılan örs ile bilezik şekillendirilir (Şekil 7).

Şekil 7. Şekil verme
2.4.8. Sızma Çekme
• Bilezik üzerinde sızma adı verilen çizgi tahta blok üzerinde eğe yardımıyla çizilir.
• Sızma 2 hat (çizgi) meydana getirir(Şekil 8).

Şekil 8. Sızma çekme
2.4.9. Kalem Atma
• Geleneksel desenler gümüş üzerine metal kalemle çizilir.
• Desenler herhangi bir desen kalıbı veya çizimi olmadan yılların tecrübesine sahip
ustalarca mükemmel bir şekilde çizilir.
• El ile kullanılan metal kalemler ustalar tarafından yapılır.
• Metal kalemle şekillendirme esnasında ellere bulaşan kir savat sürmeden önce fırça ile
temizlenir (Şekil 9).

Şekil 9. Kalem atma
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2.4.10. Savat Sürme
• Bir sopa üzerindeki savat gümüşün üzerine yayılır.
• Savat; gümüş, bakır, çinko ve sülfürle usta tarafından yapılır.
• Eritilmiş savat bilezik üzerindeki desene sürülür.
• Bu ayırt edici özellik ile diğer şehirlerde yapılanlardan ayrılır (Şekil 10).

Şekil 10. Savat sürme
2.4.11. Savat Alma
• Dondurulmuş bilezik üzerindeki ekstra savat çakmak taşı kâğıdı ile kaplı silindir makine
yardımıyla bileziğe iyice yapışması sağlanır (Şekil 11).

Şekil 11. Savat alma
2.4.12. Tesviyeleme
• Temizlenmiş bilezik eğe yardımıyla törpülenerek eşit seviyeye getirilir (Şekil 12).

Şekil 12. Teviyeleme
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2.4.13. Cilalama
• Özel parlatma kremi ile bilezik üzerindeki izler keçe ile parlatılır.
• Aynı zamanda krem ile parlatılan bilezik parlaklık kazanır (Şekil 13).

Şekil 13. Cilalama
2.4.14. Beyaz Kalem Atma
Daha sonraki aşama beyaz kalem olarak adlandırılan desenler savat desenleri üzerine çizilir
(Şekil 14).

Şekil 14. Beyaz kalem atma
2.4. 15. Tırtır Çekme
• Son aşama olan işlemeye tırtır denir. Usta tarafından figürler arasına dikkatlice çizilir.
• Bu işlem özel metal kalem yardımı ile yapılır (Şekil 15).

Şekil 15. Tırtır çekme
2.5. Savat tekniği ile yapılan ürünler
Alpu ilçesinde savat gümüş işleme tekniği ile değişik takı çeşitleri ve gümüş eşya
üretilmektedir. Yörede savat gümüş işlemeciliği ile üretilen takılar; bilezik (16),(17), kolye,
(18),(19),(20) gerdanlık, küpe, yüzük (21), yaka iğnesi vb. ürünlerdir. Ayrıca gümüş eşya
12
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olarak kamçı(22), kılıç kabzası (23) tütün tabakaları(24), enfiye kutuları(25), muskalık (26),
ağızlıklar (27) vb. ürünler yapılmaktadır.
Savat gümüşü ile yapılan eserler, ustaların atalarından öğrendikleri Türk motifleri ve
Osmanlı padişahlarına ait tuğralar ve mühürler oluşturmaktadır.
Takılardan silahlara, at koşum takımlarından şerbet taslarına ve tütün kutularına kadar
günlük hayatta kullanılan pek çok gümüş malzemeyi süsleyen savat II. Dünya Savaşının
karışık ve sıkıntılı yıllarında hızla gerilemiştir.
Günümüzde etnografik takıların kullanımının moda olup yaygınlaşması nedeniyle savat
ustalarının sınırlıda olsa yeni bir iş alanı yaratılmıştır. Bu arada Eskişehir’in Alpu ilçesi yeni
bir savat merkezi olarak gelişmiştir.

Şekil 16. Savatlı düz kalem bilezikler

Şekil 17. Zincirli savatlı bilezikler
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Şekil 18 Değişik taşlardan yapılmış yeşil taşlı akik savatlı kolye

Şekil 19 Tilkikuyruğu zincirli firuze taşlı savat kolye, küpe ve bilezik

Şekil 20 Tilkikuyruğu zincirli savatlı kurdele küpe
14
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Şekil 21 Tilkikuyruğu savatlı zincir kolyeler

Şekil 22 Savatlı gümüş kırbaç sapı
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Şekil 23 Savatlı gümüş kılıç kabzası

Şekil 24 Savatlı gümüş sigara tablası

Şekil 25 Savatlı Osmanlı armalı enfiye kutusu, savatlı Osmanlı tuğralı damalı enfiye kutusu
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Şekil 26 Savatlı tuğralı muskalık, savatlı muskalık

Şekil 27 Savatlı gümüş sigara ağızlıkları
3. Sonuç
Takı yüzyıllardan günümüze kadar gelen kültür öğelerimizden biridir. Tarihin
başlangıcından bu yana süslemenin her zaman ihtiyaç duyulan bir gereksinim olması takının
sürekli değişen ve gelişen önemini hala canlı tutmaktadır. İlk kullanımından günümüze kadar
olan süreçte takı, gerçek amaçlarını yanı sıra kişilerin inançları ve ihtiyaçları paralellinde
modanın ve alışkanlıkların etkisiyle değişik tarz ve formlar kazanmıştır.
Takı üretiminde tek bir süsleme tekniği kullanılabildiği gibi birden fazla teknik bir arada
kullanılabilir. Savatlama tekniğinde gümüş takı yapımında kullanılan bir süsleme tekniğidir.
Savat tekniği, 950 ayar gümüş ile yapılması, ürün yapımında orijinal taşların kullanılması ve
yöresel motiflerin uygulanması ve tamamen el işçiliği olması gibi özellikleri ile önemli sanat
dallarından biridir.
Günümüzde Alpu ilçesinde savat tekniği az sayıda usta tarafından devam etmektedir.
Yaklaşık 20 yıl önce Alpu ilçesinde 300 ailenin savat işçiliğiyle uğraştığı bilinmektedir.
Bugün Alpu Gümüş Okulu usta öğreticisi ve 46 yıllık savat ustası Hanefi Nasip ve ailesi ile
17
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birkaç usta evlerinde veya küçük dükkânlarında bu işle uğraşmaktadır. Çoğu savat ustasının
yaşamını yitirmesi, savatın kimyasal maddelerle yapılması, değerli metallerdeki artışın,
gümüşü olumsuz yönde etkilemesi, gümüşün, altın gibi ekonomik anlamda geri dönüşü olan
bir metal olmaması bu sanat dalı ile uğraşan kişilerin azalmasına yol açmıştır.
Unutulmaya yüz tutmuş Gümüş İşlemeciliği Savat zanaatı; Halk eğitimi Merkezi
Müdürlüğü bünyesinde, Eskişehir İl Özel İdaresi, Alpu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı ve Alpu Belediye Başkanlığının işbirliği ile açılan kursla yaşatılmaya
çalışılıyor.
Kuyumculuk hızla gelişen sektörler arasında yer almaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte
kültür belgesi durumundaki el işçiliği tekniklerinin belirlenerek korunması, yaşatılması ve
belgelenmesi önemlidir.
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RUSYA İMPARATORLUĞU’NUN ORTA ASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE UYGULADIĞI
POLİTİKALARI VE HALKIN YAŞAM BİÇİMİ

Prof.Dr. Kuanış KARAJAN∗

Jandos KUMĞANBAYEV∗∗

Öz
Eski Türkistan, şimdiki Orta Asya ülkeleri bağımsızlıklarını aldıktan sonra tarihlerini ve milli
değerlerini derinden ve objektif bir şekilde araştırma fırsatına sahip olmuştur. Bilindiği gibi uzun
yıllardır Rusya’nın bağımlılığı altında yaşadıkları için bu imkâna sahip değillerdi. Bu makalede,
Türkistan Coğrafyasının Yönetimi Hakkında Kural politikası çerçevesinde yönetilen Türkistan
coğrafyasındaki halkın kaderi, örf-adet, yaşam biçimi ve normları ele alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Türkistan, Rusya İmparatorluğu, Orta Asya, Türkistan Coğrafyasının
Yönetimi Hakkında Kural
PUBLIC LIFE FORMS AND POLITICS OF RUSSIAN EMPIRE APPLIED ON
CENTRAL ASIA COUNTRIES
Abstract
Former Turkestan, current Central Asia countries had an opportunity to make deep and
objective research works of history and national values after receiving Independence. It is well known
fact that it was impossible to do it under dependence of Russia. This article discusses lifestyle,
traditions and norms of peoples settling in the territory of Turkistan under politic of “Rule of
Turkestan Geography Administration”.
Key Words: Turkestan, the Russian Empire, Central Asia, Rule of Turkestan Geography
Administration

GİRİŞ
Geçmiş tarihe baktığımızda Çarlık Rusya’nın yayılma ve genişleme politikası sonucu
Türkistan devletleriyle giriştiği güç ve rekabet mücadelesi, başlangıçta bu ülkelerdeki iç
çekişmeler sebebiyle yeterince değerlendirilmemiştir. O zamanlar Türkistan’a gerçek tehdidin
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nereden geleceği zaten anlaşılmamıştır. XVI yüzyılda belirginleşmiştir. Sibirya hâkimiyeti
üzerinden Çin ve Büyük Okyanus, Türkistan’ın ele geçirilerek Hindistan ve Hint Okyanusu,
Kafkaslar üzerinden Anadolu ve İran hedefleriydi. Ruslar batıdan doğuya, kuzeyden güneye
büyüme ve genişleme stratejilerini çeşitli toplumları ve ülkeleri hâkimiyetleri altına almak
suretiyle gerçekleştirmeye çalışmıştır. Çıkar ve emellerine kavuşmak için değişik yol ve
yöntemler kullanmıştır. Hedef ülke ve toplumun zafiyetlerini istismar etmek suretiyle
bölücülük, mevcut siyasi düzeni bozma, yönetim ve yargı organları üzerine nüfuz sağlama ve
nihayet güçlü askeri birliklerle işgal başlıca yöntemlerdi. Çarlığın Türkistan üzerinde
faaliyetleri ve Türkistan’ı egemenliği altına alma girişimleri 1743-1869 yılları arasında çeşitli
aşamalardan geçerek ortalama 135 yıl sürmüştür. Buhara – Hive (Hokand) Taşkent’e askeri
güçle hâkim olmuştur1.
Asırlar seceresine sahip Türkistan coğrafyası, bu dönemlerde Asya ve Avrupa
ülkelerinin siyaset ve ekonominin altın köprüsü olmuştur. Bu sebepten dolayı dev ülkeler bu
coğrafyayı işgal etme hareketlerinde bulunmuştur. Rusya İmparatorluğu’nun çeşitli işgal
hareketleri ve siyaseti temelinde Türkistan coğrafyası kurulmuştur. Dolaysıyla, Rusya
İmparatorluğu, Türkistan etrafındaki coğrafyaları işgal etme siyasetini eskiden beri
uygulamakta olduğu devletin hukuki sistem normlarını bozmakla başlamıştır.
RUSYA’NIN TÜRKİSTAN ÜZERİNE POLİTİKALARI
Rusya İmparatorluğu’nun Türkistan coğrafyasında kendi yönetimini uygulamanın
astarında birçok politik sebepler olmuştur. Birincisi, Türkistan aracılığıyla İran, Afganistan ve
oradan da Hindistan ülkeleriyle ticaret yapmak ve bunun yanı sıra Çin’le ekonomik ilişkiler
kurmaktır. İkincisi, Türkistan coğrafyası ziraat bölgesi olarak önemli konuma sahipti. Yani,
ziraat konusundaki sorunların çözümünü bu bölge aracılığıyla çözmeye çalışmıştır.
Üçüncüden ise, Türkistan coğrafyası yer altı ve üstü değerli madenlere sahipti. Bu konuyla
ilgili, “Türkistan bölgesi rehberlik adresi” başlığında (1910) Sırderya eyaleti istatistik
komitesinin bilgilerinde şu detaylar yer almaktadır: “Türkistan, üretimin gelişimi için doğal
kaynaklarıyla zengin bir coğrafyadır. Bu coğrafya, pamuk, hayvancılık, ormancılık, bal
üretimi, ziraat ve diğer alanlarda üretim için verimli bir bölgedir. Ayrıca yer altı kaynaklarıyla
zengindir. Ancak, bütün bu zengin değerler kapitalizm üretim ilişkilerine kadar yeterince
kullanılmıştır.2” Dördüncüden, Rusya İmparatorluğu kendisinin güney bölgesinin güvenliğini
sağlamaya çalışmıştır. Beşinciden, Türkistan coğrafyasını işgal etme aracılığıyla Orta
Asya’daki diğer ülkelerle ilişki kurmayı amaçlıyordu. Altıncıdan, Rusya İmparatorluğu kendi
demografi sorunlarını gidermenin yollarını araştırmıştır. Yani, Rusya İmparatorluğu
genişlemek için kendi halkını bu bölgelere göç ettirmeye başlamıştır. Bu durum,
1

Yaş Türkistan /Türkistan Milli İstiklal Fikrine Hizmet Eden Aylık Dergi, (1929-1939), Cilt I, Ayaz Tahir
Türkistan İdil Ural Vakfı, İstanbul , 1997, s. 9.
2
“Türkistan Coğrafyasının Adres Rehberliği”, Sırdarya Eyaleti İstatistik Komitesinin Yayınları, Taşkent, 1910,
s.6. (Orijinal adı:Адресс-справочник Туркестанского края. Ташкент, Изд. Сыр-Дарьинского областного
статистического комитета, 1910. – 6 с.)
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Ş.Z.Urazayev’in “ASSR Türkistan’ın Devlet ve Hukuk Özellikleri” eserinde geniş bir şekilde
şöyle anlatılmaktadır: “İmparatorluk yönetimi, kendi yönetimi ve kolonize siyaseti
çerçevesinde Rusya’dan Türkistan’a göç siyaseti uyguluyor, ayrıca göç edilenler Türkistan
coğrafyasının en verimli bölgelerine yerleştiriliyordu. Yerli halkı ise, kendi topraklarında
verimsiz yerlere yerleştiriliyordu. Ayrıca İmparatorluk, halk üzerinde “Böl ve Yönet”
siyasetini3 işliyordu”.
Dolaysıyla Rusya İmparatorluğu, Türkistan coğrafyasında çeşitli yönetim ve
ekonomik reformları gerçekleştiriyordu. Bunlardan biri İmparatorluk, Orta Asya’daki çok
şehirleri işgal etme politikası temeli çerçevesinde 1867 yılında Jetisu ve Sırderya eyaletlerinin
bölgelerinde Türkistan Eyaleti kurulmuştur. İşte bu senede ilk vali olarak general
K.P.Kaufman tayin edilmiştir. K.P.Kaufman’ın bu göreve getirilmesinin bir sebebi vardı. O,
son derece milliyetçi ve imparatorun hükümlerine çok sadık bir subaydı. K.P.Kaufman, bu
görevinden önce Petersburg’taki askeri Bakanlığın müsteşarı, sonra Vilen’in genelkurmay
başkanı görevini üstlenmiştir. Kendi görevi sırasında temeliyle latin alfabesi kullanımını
yasaklamış ve onun yerine Rus dili kullanımını hükmünü vermiştir4. Dolaysıyla önce Arapça
daha sonra Latince okuyup yetişen Müslüman halk Rus dilini öğrenmek zorunda kalmıştır.
Ayrıca, K.P.Kaufman, Rusya İmparatorluğu’nun Orta Asya’daki, yani Türkistan
coğrafyasındaki en güvenli insanı haline dönüşmüştür. Dolaysıyla K.P.Kaufman, Türkistan
coğrafyasının genelkurmay başkanı olarak sınırsız askeri ve halk yönetimine sahip olmuş ve
1918 yılına kadar halk askeri yönetimle yönetilmiştir.
Rusya İmparatorluğu Türkistan coğrafyasın işgal ettikten sonra kendi hükmünü
yürütmeye başlamıştır. Bu topraklar Rusya İmparatorluğu yönetimi tarafından 1867 yılı
uyguladığı “Türkistan Coğrafyasının Yönetimi Hakkında Kural” politikası çerçevesinde
yönetilmiştir.
Ancak, Rusya İmparatorluğu tarafından yürütülen çeşitli reformlar ile bölgedeki çeşitli
değişip duran yönetim sistemi yerel halkı çığırından çıkarmıştır. Bu yüzden, Semerkant’ta ve
Türkistan coğrafyasının diğer bölgelerinde işçiler, şehir fakirleri, küçük burjuva ve köylüler
tarafından protestolar, mitingler ve birçok başkaldırmalar gerçekleşmiştir5.
Bunun yanı sıra Türkistan coğrafyasındaki kardeş Müslüman halkların istiklal ve
bağımsızlığı ve Rusya’dan kurtarma yolunda savaşan Enver Paşanın da emeği ile cesaretini
dile getirmeden geçmek mümkün değildir. İstiklal aşkıyla yanan Türkistan halkının sevgiyle
karşıladığı başkumandan Enver Paşanın Türkistan’da yaptığı harekâtları Rusları
3

Urazayev Ş.Z., “ASRR Türkistan ve Devlet Yasa Özellikleri”, UzSSR Devlet Yayınları, Taşkent,1958, s.13.
(Orijinal adı: Уразаев Ш.З. Туркестанская АССР и ее государственно-правовые особенности. – Ташкент.,
Госиздат УзССР, 1958. – 13 с.)
4

Kastelskaya Z.D., “Türkistan Coğrafyası Tarihinden (1865-1917)”, Naıuka Yayınları, Moskova, 1980, s.28. (Orijinal adı:
Кастельская З.Д. Из истории Туркестанского края (1865-1917). М.: Наука, 1980. – 28 с.)

5

Kastelskaya Z.D., a.g.e., s.76.

3

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

kuşkulandırmıştır. Türkistan’da askeri malzemelerin yetersizliğine rağmen Türkistanlı
mücahitlerin Sovyet Ruslara karşı sürdükleri savaşta başkumandanlık görevini üstlenmesi,
Türkistan’ın mukaddes davası uğrunda yapılan mücadelede büyük bir gurur vesilesi olmuştur.
Türkistan halkının çok sevdiği Enver Paşa Türkistan’ın gelecekte bağımsızlığına kavuşması
inancı ve birliğini sağlama çabası ile hiç yorulmadan savaş azimi ile yaşamış ve kardeş
vatanda Türkülük için Sovyet Ruslara karşı savaşta vefat emiştir6.
Neticede, Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndaki durumu, Rusların Türkistan
coğrafyasına yayılması ve yerli halkın kara işçiliğe itilmesi, Türkistan coğrafyasındaki halkın
büyük başkaldırmasına neden olmuştur. Ayrıca, Rusya İmparatorluğu’nun yönetim sisteminin
çökmesi sonrası Türkistan coğrafyasındaki yönetimsel ve hukuki reformlar ile yasa
reformlarındaki geleneksel yönetim sistemi tamamıyla değişmiştir. Bu değişimlerin neticesi,
Türkistan coğrafyasında Sosyal Sovyet Cumhuriyetleri Birliği’nin oluşmasına sebep olmuştur.
SONUÇ
Makalede Rusya’nın Türkistan üzerine uyguladığı politikaları, özellikle Rusya
İmparatorluğu tarafından yürütülen çeşitli reformlar ele alınmıştır. Sürekli değişip duran bu
reformlar neticesinde halk çığırından çıkıp kendi topraklarında kendi özgürlüğü için
ayaklanmıştır. İstiklal için ne kadar harekâtlar gerçekleşse de, Çarlık Rusya sonrası Sovyet
Rusya aynı politikayı uygulamaya devam ederek hükmünü sürdürmüştür.
Ancak, Çarlık Rusya’dan sonra Sovyetler Birliğine bağımlılığını 70 yıl boyu sürdüren
Türkistan coğrafyası 1991 yıllarında bağımsızlıklarına kavuşmuştur. Orta Asya ülkeleri
geçmişte büyük değişimlere uğrasa da günümüze kadar kendi kültür, örf adet ve yaşam
biçimlerini ile sosyal yapılarını korumuştur. Ama bundan sonra koruyabilecek midir?
Bağımlılıktan kurtulup ancak kendine gelmeye başlarken, “küresel dünya” merhaba
diye kapılarını açmıştır. Bu sefer de savaşsız bir bağımlılık söz konusudur. Tabiî ki bu durum
sadece Türkistan’ın değil, dünyadaki çoğu ülkelerin alnına yazılmış bir kader haline gelmiştir.
Yani, sıradaki küreselleşmenin temel hedefi ise, savaşsız, silahsız kâğıt üzerinde bütün
dünyanın küresel şartlara entegre olmasıdır (boyun eğdirmesidir).
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TOKAT YÖRESİ GELENEKSEL KADIN GİYİMİ

Yrd. Doç. Kürşad GÜLBEYAZ∗

Okt. Mustafa KAYA∗∗

Öz
Orta Karadeniz bölgesinin önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Tokat, tarihi ve
kültürel değerleri açısından çok zengin bir ilimizdir. Bu zenginliğin gerek giyime, gerek
müziğe gerekse de oyuna yansıdığı da açıkça ortadadır. Tokat yöresi giyim, müzik ve oyun
açısından merkez, Zile bölgesi, Niksar bölgesi ve Reşadiye bölgesi olmak üzere 4 grupta
incelenebilir.
Bu çalışmada, Tokat yöresi geleneksel bayan kıyafetlerinin giyinme özellikleri,
kıyafetlerin yapımında kullanılan kumaşlar, dikim şekli, süsleme ve süslenme özelliklerine
göre çeşitliliği ve yörede giyilen kıyafetlerindeki bölgesel giyim farklılıklarının araştırılması
amaçlanmıştır. Araştırmada kaynak taraması, gözlem ve bire bir görüşme yöntemi
kullanılmıştır. Tokat il merkezi, Reşadiye, Almus, Niksar, Zile, Turhal ilçeleri, Çamlıbel
Kasabası, Nebi, Sahil, Çayır, Kervansaray, Yahyakent ve Acısu köylerine gidilmiştir. İl
merkezinde ve ilçelerde özellikle halk oyunlarıyla ilgilenmiş kişilerle, köylerde yaşları elli ve
üzeri olan kimselerle yörede kullanılan kıyafetlerle ilgili sorular sorulmuş, bire bir görüşmeler
yapılmıştır. Ayrıca merkez, ilçe ve köylerde giyilen kıyafet örnekleri toplanarak stüdyo
ortamında fotoğrafları çekilmiştir.
Tokat yöresi bayan kıyafetleri; etamin kumaş, kutnu kumaş, kutnu altıparmak kumaş,
jarse kumaş ve kadife kumaştan yapılmaktadır. Bu kumaşların üstü çeşitli renklerde nakış
ipleri ile kanaviçe denilen bir teknik ile süslenmektedir. Başörtüleri ise iğne oyası, çini oyası
gibi tekniklerle süslenmektedir. Tokat’ın genelinde beyaz etamin kumaştan yapılan kıyafetler
giyilmektedir. Özellikle Bayan kıyafetleri bazı köylerde ya tamamı ya da parçalar halinde
halen günlük kıyafet olarak da giyilmektedir. Reşadiye ve Almus ilçelerinde ise kutnu
kumaştan yapılan kıyafetlerin daha çok giyildiği gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Tokat, giysi, geleneksel giyim, halk oyunları, halk oyunları
kıyafetleri.
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WOMEN'S WEAR TRADITIONAL TOKAT
Abstract
One of the important city of Black sea region; Tokat has very rich historical and
cultural values. This weath is need clothes, also reflected the need to play music as well as
clear. Tokat clothing, music and games can be examined in the four groups’ that center, Zile,
Niksar and Reşadiye.
The purpose of this study is to investigate the Tokat region folk dance dresses,
characteristics of wearing, sewing form, characteristics of ornament and differences of
regional wearing. The study had done in Tokat city center, Reşadiye, Almus, Zile and Turhal
districts, Çamlıbel town and Nebi, Sahil, Çayır, Kervansaray, Yahyakent, Acısu villages.
Some questions had asked to individuals who interested with folk dances and 50 years old
and over people who live in villages about folk dance dresses. Besides, took some example
photos of collected folk dance dresses. Female dresses are made from clothes which are
called as coarse, kutnu, altıparmak kutnu, jarse and velvet. These clothes are decorated with
colorful embroidery threads. The scarves are decorated needle lece and tile technical.
In Tokat region often wearing folk dance dresses made from white coarse dresses. In
some villages in female attire, especially in whole or in pieces, or worn as everyday clothing.
In Reşadiye and Almus districts dancers are wearing folk dance dresses made from “kutnu”.
Key Words: Folk dances, folk dance dresses, Tokat traditional clothing.
GİRİŞ
İnsanın önemli ihtiyaçlarından biri olan örtünme, çok eski çağlardan günümüze dek
toplum hayatında önemini korumuştur. Giyim her çağın ve milletin ekonomik, toplumsal,
kültürel ve siyasi şartlarından etkilenerek biçimlenmiştir. İnsanlar bu etkenlerle birlikte, kendi
kültürel yapılarını yansıtan kıyafetler üretmişlerdir. Bu kıyafetler ise zaman içerisinde
folklorik bir değer olmuş ve geleneksel halk kıyafetleri olarak isimlendirmiştir.
Türk giyim kuşamının, milletimizin uzun tarihi gelişimini, yayıldığı geniş coğrafi
alanı, etkileşim halinde olduğu kültürleri ve değiştirdiği inanç sistemlerini göz önünde tutarak
değerlendirilmesi gerekir. Çünkü milli giyim kuşam milli kimliğin bir parçasıdır (Bakır,
1999).
Halk oyunları kıyafetlerimiz Türk kültürel yaşamının ve halk kültürünün yansıtıldığı
en önemli unsurlardan biridir. Ülkemizde yöresel kültürlerin özelliğini, çeşitliliğini ve
zenginliğini halk oyunları kıyafetlerinde rahatlıkla görmekteyiz. Bu kültürel değerlerimizin
yaşatıldığı illerden biri olan Tokat, geleneksel halk kıyafetleri açısından son derece zengin
değerlere sahip illerden biridir.
Tokat’ta özellikle kadın kıyafetlerinin yapımında, çok çeşitli süslemeler ile değişik
renkte ve desende kumaşlar kullanılmaktadır. Bu kumaşlar ve süslemeler kıyafetin giyiniş
amacına göre değişmektedir. Bazı kıyafetler son derece süslü ve alımlı iken, bazı kıyafetlerde
sadelik olduğu görülmektedir. Günümüzde ise Tokat yöresi halk oyunları ekiplerine, yörenin
kültürel değerlerini sergilemek amacı ile nakış ve süslemesi çok olan kıyafetler
giydirilmektedir.
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Bu çalışmanın amacı; Tokat yöresindeki geleneksel bayan kıyafetlerinin giyim,
süsleme, renk ve kumaş özelliklerini inceleyerek, Tokat yöresinde giyilen geleneksel kadın
kıyafetlerinin yöresel farklılıklarını ve çeşitliliklerini ortaya koymaktır.
MATERYAL VE METOT
Araştırmada veri toplamak için gözlem ve röportaj yapılmıştır. Tokat’ın Reşadiye,
Niksar, Zile, Almus, Turhal ilçeleri ile Nebi, Sahil, Çayır, Kızık, Acısu, köylerine gidilmiştir.
Köylerde eskiden giyilen kıyafet örnekleri araştırılmış bulunan kıyafetlerin fotoğrafları
çekilerek kayıt altına alınıştır. Ayrıca il merkezi ve ilçelerde halk oyunları ile ilgilenmiş
kişilerle görüşülmüştür. Gidilen köylerde ise yaşları 50 ve üzeri olan kişilere yöresel
kıyafetlerde kullanılan kumaş, süsleme özellikleri ve kıyafet çeşitleri ile ilgili sorular
sorulmuştur. Görüşmeler esnasında önceden hazırlanan soruların yanı sıra görüşmenin seyrine
göre farklı sorularda yöneltilmiştir.
BULGULAR
Başa Giyilen Kadın Kıyafetleri
Fesler
Yünden veya keçeden yapılan fes, genellikle bordo renkte olup tek parça külah
şeklindedir. Başa giyilecek hale gelebilmesi için bazı kalıp işlemlerinden geçmesi
gerekmektedir. Tokat yöresinde kadınlar “semerli” (parçalı) fes ve “terek alı” fes olmak
üzere iki farklı çeşit fes giyilmektedir.
1-Terek Alı: Daha çok Reşadiye, Niksar ve Almus ilçeleri ve köylerinde yaygın
olarak giyilmektedir. Kırmızı kadife veya hazır fötrle kaplanarak hazırlanan tahta çemberli
festir. Fesin üst kısmına çember dikilerek orta kısmı şekillendirilir. Fesin alın kısmına gelen
yerine basma veya jarse kumaştan kumaşlar dikilerek kapatılır. Bu kısımda kullanılan
kumaşlar genellikle yeşil, mavi, renkli ve çiçek desenli kumaşlardır. Fesin ön kısmına altın
veya gümüş paralar sık aralıklarla veya üst üste balıksırtı gibi dizilerek dikilir. Dikilen
paralarla kumaş arasına ipe geçirilen boncuklar oya yapılarak dikilir. Yörede bu süslemeye
‘‘tel’’ denmektedir. Fesin ön tarafına dizilen altın veya gümüş paralar fesi takacak kişinin
zenginlik düzeyini göstermektedir. Fesin düşmemesi için şakak kısmına dikilen ip saçların
altından geçirilerek tutturulur. Bu ip bazen boncuklarla da süslenmektedir (Han; Bulut, 2005)
2-Semerli (parçalı) Fes: Tokat’ta en yaygın kullanılan festir. Fesin tepe noktasının
içine yün, pamuk, saman veya kuru ot doldurulur. Doldurulan kısım semer halini andıracak
bir biçim alacak şekilde dikilerek sabitleştirilir (Bakır, 1999).
Bu kısım bir semer görüntüsü verdiği için “semerli fes” denmektedir. Fesin ön alın
kısmına gelen yerleri çeşitli boncuk ve metal süslerle süslenmektedir. Arka kısmına ise saç
bağı denilen takılar takılarak bütünlük kazandırılır.
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Terek Alı

Semerli Fes

Yazmalar
1-Elmalı Yazma: Elmalı yazma, Tokat baskı sanatı ile yapılan bir başörtüsüdür. Siyah
zemin üzerine bordo renkli elma desenleri basılarak yapılır. Yörede elma en çok yetiştirilen
meyvelerden biri olduğundan dolayı, bu durum giysilere desen olarak yansımıştır. Elmalı
yazmanın kenarları çatal oya tekniği ile işlenerek, pul ve boncuklarla süslenmektedir.
Yazmanın arka tarafa gelen kısmı “V” şeklinde iki veya üç sıra çatal oya tekniği ile nakış
yapılarak süslenir. Elmalı yazma üçgen şeklinde katlanarak, karşılıklı iki ucu birleştirilir ve bu
şekilde başa bağlanır (Türker,1996).
2-İçi Dolu Yazma: Siyah zemin üzerine çiçek desenlidir. Yazmanın içi çiçek
desenleri ile dolu olduğu için bu isim verilmiştir. Kenarları çatal oya tekniği ile süslenir.
Elmalı yazmadan farklı olarak çiçek desenleri ile süslenmiştir. Çengelköy yazması olarak da
isimlendirilir. (Türker, 1992; Kaya,1988) İçi dolu yazma genellikle Tokat’ın Reşadiye ilçesi
ile köylerinde kullanılmaktadır.

Elmalı Yazma

İçi dolu Yazma

BEDENE GİYİLENLEN GİYSİLER
Sayalar
1-İç saya: Beyaz etamin, beyaz pamuklu, jarse veya basma kumaşlardan dikilen ve
günümüzde etek altlarına giyilen jüponun görevini yapan, iç etek şeklinde bir kadın
çamaşırıdır (Bakır, 1999).
Entari şeklinde olan iç saya dış sayanın (üç peş) altına giyilmektedir (Alkaya,1999). İç
sayanın omuz, yaka ve kol bölgeleri “kanaviçe” tekniği kullanılarak çeşitli nakışlarla
süslenir. Etek ucunun iki yanında 15-20 cm. yırtmaç vardır ve bel kısmı uçkur ile büzülür.
Nakış yapılan iplerin rengine uygun olarak etek uçlarına püsküller yapılır. Son yıllarda iç
sayanı beden kısmı kaldırılarak etek haline getirilmiştir. Bundan dolayı “iç etek” de
denmektedir (Yener, 2000). Özellikle Tokat merkez ve Zile ilçesinde giyildiği bilinmektedir.
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Bu kıyafet etamin, basma ve jarse kumaşlardan ve farlı renlerde yapılan çeşitleri
bulunmaktadır.

Etamin Kumaş İç Saya Etamin Kumaş İç Etek Basma Kumaş İç Saya Jarse Kumaş İç Saya
2-Ak Saya (Üç Peş): Kadınların entari olarak giydikleri bir kıyafet parçasıdır. Beyaz
renkli etamin veya patiska kumaştan yapılmaktadır. Giyside beyaz renkli kumaş
kullanıldığından “ak saya” olarak da isimlendirilmiştir(Eryılmaz, 2007). Beden ve etek kısmı
tek parça halinde dikilen ak sayanın boyu diz altına kadar iner. Belden aşağı kısmı üç parça
halindedir. Arka kısmı tek, ön tarafa gelen kısmı ise iki parça olarak dikilir. Bundan dolayı
giysiye, “üç etek” veya “üç peş” de denmektedir(Altuntaş,2000). Kol, omuz, yaka ve arka
etek kısımları “kanaviçe” tekniği kullanılarak çeşitli nakışlarla süslenir. Nakışlarda mavi,
sarı, yeşil, bordo, kırmızı renkli nakış ipleri sıklıkla kullanılır. Etek uçlarına nakışlarda
kullanılan iplerin rengine uygun olarak püsküller dikilir. Günümüzde özellikle Alevi
köylerindeki bayanlar tarafından çok zengin desen ve renklerde işlenmektedir. Aynı zamanda
bu köylerde günlük yaşam içerisinde giyinildiği de gözlemlenmiştir.

Ak Saya (Ön)

Ak Saya (Arka)

3-Kutnu Saya: “Üç peş” olarak da isimlendirilen kutnu saya, “mecidiye” kutnu veya
“altıparmak” denilen kumaşlardan yapılmaktadır. İki parmak genişliğinde dik veya yuvarlak
yakalı olan kutnu sayanın boyu diz altındadır. Etek uçları simli sırma ile süslenmiştir. Kesim
ve dikim özellikleri ak saya ile aynı olmasına karşın kumaş çeşidi ve işleme özellikleri ak
sayadan farklıdır. Daha çok Reşadiye ve Almus ilçelerinde ve köylerinde kullanılmaktadır.
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Kutnu Saya (Ön)

Kutnu Saya (Arka)

4-Oymalı Saya: Üçgen olmalarından dolayı oymalı saya ismi verilmiştir. Jarse
kumaştan yapılmaktadır. Sutaşı denilen zikzaklar yapılarak süslenmektedir. Yeşil, kırmızı,
turuncu, kahverengi renkli kumaşlardan yapılır. Daha çok günlük hayatta iş yaparken giyilen
bir kadın giysidir. Kesim ve dikim özellikleri ak saya ile aynı olmasına karşın kumaş çeşidi ve
süsleme özellikleri diğer sayadan farklıdır (Eryılmaz, 2007).

Oymalı Saya (Ön)

Oymalı Saya (Arka)

Oymalı Saya (Yeşil) Oymalı Saya (Kırmızı)

5-Kadife Saya: Kadife kumaş kullanılarak yapılmaktadır. Kumaş üzerine simli
süslemelerle çeşitli desenler yapılarak süslenir. Kesim ve dikim özellikleri diğer sayalar ile
aynıdır. Kadife saya, genellikle köylerde özel günler için giyilen bir kıyafettir (Eryılmaz,
2007).

Kadife Saya (Ön)

Kadife Saya (Arka)
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6- Cepken: Dış saya üstüne giyilen yaka kesimi düz, önü düz veya çapraz eteği kısa
genellikle bele kadar inen ve kolları uzun, el üstüne kadar düşen giysidir. Cepkene yörede
“salta” veya “çuha” da denmektedir. Kadife veya alpaka kumaşlar üzerine sim sırma ile çeşitli
işlemeler yapılarak süslenir. Özellikle Zile ilçesinde daha çok kullanılan bir kıyafettir.
7- Döşlük: Mendil ölçüsünde büyük bir pamuklu bezdir. El tezgâhlarında dokunur,
işlenir ve süslenir. Yörede “yağlık” olarak da isimlendirilir. Tokat yöresinde kullanılan
yağlıklar genellikle beyaz renkli olup kenarları süslüdür, dış sayanın önüne boyun ve göğüs
arasındaki açıklığı kapatacak şekilde yerleştirilir. Boyundan bağlanır.

Cepken

Cepken

Döşlük (Yağlık)

Şalvar
Anadolu’nun birçok yörelerinde giyilen bir kadın kıyafetidir. Geniş ağlı ve ağı
yukardan olan şalvarın üst kısmı yukarıdan görünmez, alt kısmı ise topuklara kadar uzundur.
Bol kesimli, bel ve paçaları uçkurla büzgülüdür (Yener, 2000). İç kısmı genellikle astarsızdır.
Astarlı yapılan şalvarlar ise serin ve soğuk havalarda giyilir. Tokat’ta giyilen şalvarların
dikim ve kalıp özellikleri aynıdır. Fakat kullanılan kumaş ve süslemeler açısından farklı
özellikleri vardır.
1-Ak Şalvar: Beyaz etamin kumaştan yapılır. Diz altının sağ ve sol kısımları kanaviçe
işleme tekniği ile nakışlar yapılarak süslenmiştir. İşlemelerde bordo, sarı, mavi, kırmızı, yeşil
renklerin ağırlıklı olduğu nakış ipleri kullanılır (Alkaya,1999).

Ak Şalvar (ön)

Ak Şalvar (yan)

2-Paçalı Şalvar: İki farklı kumaştan yapılır. Dizin üst kısmından bel hizasına kadar
olan kısım pamuklu kumaştan, diz altından topuğa kadar olan kısım ise “kutnu” kumaştan
yapılmaktadır. Diz altında kalan kısmın sağ ve sol yanlarına simli sırma ile süslemeler yapılır.
3-Kutnu Şalvar: Tamamı “kutnu” kumaştan yapılmış olan bu şalvar daha çok günlük
işlerde giymek amacı ile giyilen bir kıyafettir. Sade olup herhangi bir işleme ve nakış yoktur.
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Paçalı Şalvar (ön)

Paçalı Şalvar (yan)

Kutnu Şalvar

Önlük
1-Şal Önlük: Önlük, kadınların köy yaşantısı içerisinde iş yaparken kıyafetlerinin
diğer parçalarının kirlenmesini önlemek amacı ile kullandığı bir kıyafettir. Ayrıca yine köy
hayatında yeri geldiğinde sıcak olan bir yemek kabını tutmak için kullandığı bir el bezi veya
tarlada tohum ekerken uçlarını katlayıp içine tohum koyduğu bir torba olmuştur. Yani
kadınların günlük işlerinde kullandığı bir araç görevini almıştı (Uysal, 2008) Türk halk
oyunlarında birçok yörede kullanılan bir giysi olan önlük, Tokat yöresin halk oyunları
kıyafetlerinin en önemli parçalarından biridir. Yörede giyen önlükler el dokuması ile çeşitli
renklerde ve desenlerde yapılır. Aynı zamanda yöre ağzında önlüğe “şal öynük” de
denmektedir.
2-Dokuma Önlük: El tezgâhlarında yün iplik kullanılarak dikdörtgen şeklinde
dokunur. Üzeri çeşitli geometrik desenlerle süslenir. Önlüğün kenarları kullanılan iplerin
rengine uygun püsküllerle süslenir. Bel kısmına yünden kuşak veya kolon geçirilir (Bakır,
1999). Bu kuşağın uçları da püsküllerle süslenmiştir. Boyu diz altında dış sayanın boyundan
kısa olacak şekilde yapılır. Bazı önlüklerin üzerleri iplere geçirilmiş boncuklarla süslenir.
Bunlara “boncuklu önlük” denmektedir. Yörede önlük üzerindeki süslemeler kadınların
marifetlerini göstermeleri açısından önemlidir. Bazen önlüklerin üzerlerine altın takılar
takılmaktadır.
Reşadiye İlçesinde bu önlüklerden farklı olarak dokuma kumaş üzerini sim sırma ile
desen yapılmış önlülere de halk oyunları ekiplerinde kullanılmaktadır. Geometrik desenlerle
nakışlanan önlük de fazla desen olmayıp sadedir (Ünal, 2007).
3-Kadife Önlük: Dokuma önlükten farklı olarak kadife kumaştan yapılmaktadır.
Üzerine sisli sırmalardan çeşitli şekiller verilerek süslenmektedir. Bel kısmına ip örgüden
yapılan bir bel bağı bağlanmıştır. Önlüğün arka tarafına ise astar kumaş dikilir (Eryılmaz,
2007)

Dokuma Önlük

Boncuk Süslemeli Önlük Sim Süslemeli Dokuma

Önlük Kadife Önlük
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Arkalık: Tokat bazı kıyafetler genellikle beyaz renkte kumaşlardan yapılır. Bundan
dolayı kıyafetler çabuk kirlenebilir. Özellikle kadınlar bir yere oturduklarında kıyafetlerinin
arka kısımları daha çok kirlenmektedir. Bu durumu önlemek isteyen Anadolu kadını kıyafetin
arka kısmına arkalık adı verilen bir kumaş bağlamıştır. Zaman içerisinde bu kumaş parçası
kıyafetin bir parçası haline gelmiştir (Adıgüzel, 2004).
Arkalık el dokuma tezgâhlarında ayrı renkteki ince yün ipliklerden ensiz olarak üç
parça halinde dokunur. Sonra birbirine dikilerek birleştirilir. Uçları püsküllüdür ve püsküller
uzun bırakılmıştır. Bu püsküller örülerek çeşitli boncuklarla süslenir. Yörede “göbek bağı”,
“saçak” gibi isimlerle de adlandırılır.
Boncuklu Bel Bağı: Genellikle bayanların günlük yaşamda kullanmadığı, özel
günlerde, düğünlerde ve bayramlarda kullandığı bir süs giysisidir. Tamamen boncuk
kullanılarak örme şeklinde yapılır. Kullanılan boncukların renkleri kıyafetlerdeki işlemelerin
rengine uyumlu olarak yapılır. Boncuklu bel bağı kıyafetin arka tarafına, arkalığın üstüne
bağlanır (Kemal,1997).

Arkalık

Boncuklu Bel Bağı

Tuzluk: Hayvancılıkla uğraşanlar besledikleri koyunlara etlerinin lezzetleşmesi için
sürekli tuz verilir.“Tuzluk” köylü kadınların bu tuzu taşıması için yaptıkları küçük bir
çantadır. El tezgâhlarında yün iplikler kullanılarak dikdörtgen şeklinde dokunur. Anadolu
kadını her kullandığı eşyada olduğu gibi bu eşyasını da çeşitli süsleme şekilleri ile güzel bir
görünüme kavuşturmuştur. Tuzluğun üzeri boncuklar, püsküller ve nakışlarla süslenir. Yörede
farklı renklerde ve desenlerde tuzluklar vardır. Tuzluk önlüğün üzerine vücudun sağ veya sol
yan tarafına gelecek şekilde bel hizasında bağlanır (Kılıç,1996).

Boncuk Süslemeli Tuzluk

Püskül Süslemeli Tuzluk
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AYAĞA GİYİLEN GİYSİLER
Alaca Çorap: Kökboyalı iplerden beş şiş tekniği ile elde örülen çorap, çeşitli renkte
ve desende yapılmaktadır. Kırmızı, mavi, yeşil, turuncu, sarı ve siyah renkler başta olmak
üzere en az üç veya dört farklı renkli ipten örülmektedir. Bu kadar renkli olması ve kırmızı
renkli iplerin çok kullanılmasından dolayı “alaca çorap” ismi de verilmiştir. Bayan
çoraplarının boğaz kısmı dizin altına kadar çekilecek şekilde örülmektedir. Çorabın bilekten
yukarda kalan kısmı şalvarın altında kalmaktadır (Dursun,2007).
Aynalı Çarık: Manda veya öküz derisinin tuz veya şapla terbiye edilmesinden elde
edilen deri ile yapılır. Deri ayakaltından parmakların üstlerine doğru toplanarak sırımlarla
dikilir. Ayağın üst kısmına gelen yerlerinde deri arasına küçük bir ayna konulduğundan, bu
çarıklara “Aynalı Çarık” ismi verilmiştir. Çarığın uç ve yan kısımlarına süslü olması amacı ile
amacıyla renkli ponponlar dikilmektedir (Vahitoğlu, 2006).

Alaca Çorap

Almus İlçesinde Giyilen Kadın Kıyafet

Aynalı Çarık

Tokat merkezde giyilen kadın kıyafetleri

Reşadiye İlçesinde Giyilen Kadın Kıyafetleri

10

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Zile ilçesinde giyilen kadın kıyafetler

Niksar ilçesinde giyilen kadın kıyafetler

TARTIŞMA VE SONUÇ
Geleneksel giyim kuşam açısından, Tokat yöresi kıyafetleri renk, desen ve süslemeler
açısından büyük zenginliğe sahiptir. Özellikle bu yörede kullanılan kadın kıyafetleri farklı
renkte ve desende kumaşlardan yapılmaktadır. Yazmacılık sanatının Tokat’ta çok eski ve
bilinen bir meslek olması, bazı kıyafet parçalarının süslenmesinde bu sanatının kullanılması
şeklinde kendini göstermektedir. Bölge halkı genellikle geçimini tarımdan sağladığı için,
tarım’ın bölge kültürüne önemli etkileri olmuştur. Bu sebepledir ki yörede yetişen tarım
ürünlerinin yazmacılık sanatını etkilemiş ve kadın kıyafetlerinde başa giyilen yazmalara da
desen ilhamı olmuştur (Türker, 2007). Günümüzde kadın kıyafetleri pek çok köyde düğün,
nişan, bayram gibi özel günlerde giyilmektedir. Kıyafetler üzerindeki desenlerin zor işlenen
desenlerden yapılması ve renklerin uyumlu olması, bu kıyafetleri işleyen kişilerin el becerisini
ve maharetini ifade etmektedir.
Tokat yöresi kadın kıyafetleri fes, yazma, iç saya, dış saya, döşlük, şalvar, çorap,
çarık, önlük, arkalık, tuzluk ve boncuklu bel bağı olmak üzere 12 parçadan oluşmaktadır. Baş
kısmına fes ve yazmama, beden iç saya, dış saya, döşlük, şalvar, önlük, arkalık, boncuklu bel
bağı, ayağa ise, çorap ve çarık giyinmektedir. İç saya, dış saya ve şalvarlarda etamin kumaş,
kadife kumaş, kutnu kumaş, kutnu alpaka kumaş, jarse kumaş, pazen kumaş ve kutnu
altıparmak kumaşlar kullanılmaktadır. Üç peş veya üç etek olarak da isimlendirilen dış saya
kullanılan kumaş ve işlenen desenlere göre ak saya, kutnu saya, oymalı saya ve kadife saya
şeklinde farklı çeşitlerde yapılmaktadır. Bu üç eteklerin içerisinde yaygın olarak beyaz etamin
kumaştan yapılan ak saya en kullanılmaktadır. Ak sayanın üzeri çeşitli renklerdeki nakış ipleri
ile nakışlar yapılarak süslenir. Sayalarda olduğu gibi şalvarlarda kullanılan kumaş türüne göre
ak şalvar, kutnu şalvar, paçalı şalvar olarak isimlendirilir. Önlük, arkalık ve tuzluklarda el
dokuması kumaşlar kullanılmaktadır. Ayağa çeşitli renklerdeki yün iplerden yapılmış çorap
ve aynalı çarık olarak isimlendirilen ve ham deriden yapılan çarık giyilir.
Kadın kıyafetleri farklı kumaş ve desenlerde yapılmaktadır. Tokat il merkezinde beyaz
etamin kumaştan yapılan iç ve dış sayaların daha yaygın olarak giyildiği tespit edilmiştir.
Başa ise yaygın olarak semerli fes, üzerine ise elmalı yazma giyilmektedir. Reşadiye, Niksar
ve Almus bölgelerinde, dış saya üzerine “kutnu” veya “altıparmak” denilen kumaşlardan
yapılan üzeri simli sırmalarla süslenmiş olan cepkenler giyilmektedir. Başa ise semerli festen
farklı olarak “terek alı” veya “düz fes” takılmaktadır. Başörtüsü olarak elmalı yazmandan farlı
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olarak “içi dolu yazma” kullanılmaktadır. Zile bölgesinde kadife saya, kutnu saya ve oymalı
gibi birkaç çeşit kumaştan yapılan kıyafetler giymektedirler. Bu kumaşlarda farklı renk
süsleme teknikleri kullanılmaktadır.
Sonuç olarak; giyim kuşam parçalarının oluşturulmasında ve süslemesinde kullanılan
malzemeler, uygulanan teknikler, seçilen renkler ve motifler, Türkmen ve Alevi kültürlerinin
harmanlanması ile oluşmuş, yöreye özgü uygulamalar taşımakla birlikte köklü bir kültür
tarihinin izlerinin sürekliliğini ortaya koymaktadır (Nas; vd. 2011). Tokat’ın geleneksel kadın
kıyafetleri açısından, zenginliği bir çeşitliliğe sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu çeşitlilik ile
kıyafetler arasında kumaş, renk ve süsleme şekilleri bakımından bazı farklılıkların olduğu
görülmektedir.
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BEDENE YÖNELİK TERAPİLER ve MEKÂNA YANSIMALARI:
Kamp Olarak Zayıflama Merkezleri∗

Arş. Gör. Tülay TEKİN YILMAZ1
ÖZ
Günümüz kent yaşamında bedenin ve mekânın birer farklılaşma aracı olarak
kullanıldığı ve bunlar aracılığıyla da kişilerin kimliklerini oluşturma eğiliminde olduğu çok
açıktır. Kişinin bedenin görünümü onu tüm insanlardan ayırırken, mekânlar ise özellikle
kendisi gibi olmayan diğerleriyle arasına bir sınır koymaktadır. Bu çalışmada günümüzde
kişilerin kendilerini toplumun geri kalanlarından ayırmalarını kolaylaştıran bu iki sınır hat
üzerinde durulacaktır. Buna göre değişen beden ve mekân algısından hareketle popüler sağlık
anlayışı üzerinde durulurken, zayıflama veya terapi merkezleri diyebileceğimiz mekanlar da
tartışmaya açılmıştır.
Sonuç olarak çalışmada kişilerin bedenlerini güzelleştirmek veya daha sağlıklı hale
getirmek amacıyla kendilerini kapattıkları mekânlar ve kişilerin söz konusu mekânlara
kapanmalarını sağlayan zihniyet; “kamp”, “biyo-politika”, “beden” konularıyla ilgili farklı
literatürleri bir araya getirerek tartışılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle çalışmada zayıflama ve
terapi merkezlerinin nasıl kurgulandığını ve işlediğini, kimlerin buralardan yararlanabildiğini
daha iyi ortaya koyabilmek için buralarda bulunmuş kişilerin anlattıklarından faydalanılmıştır.
Çalışma sırasında bu merkezlere giden insanlara ulaşmak oldukça güç olduğu için sadece bir
kişiyle görüşülebilmiştir. Ancak bu görüşmeye ek olarak, daha önce buralarda bulunmuş
farklı kimselerle yapılan gazete röportajları da çalışma kapsamında değerlendirmeye
alınmıştır.
Anahtar Kelimler: Beden, Sağlık, Mekân, Kamp

Bu çalışmanın bir kısmı 9-11 Aralık 2009 yılında 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde bildiri olarak
sunulmuştur.
1
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. ttekinyilmaz@yahoo.com
∗
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THERAPIES ON BODY and THEIR REFLECTIONS ON SPACE:
Weight Loss Clinics as Camp
ABSTRACT
It is clear that in today’s world the “body” and the “space” are used as differentiation
mechanisms through which people constitute their identities. One’s outlook differentiates
him/her from others and spaces provide a boundary for that. This paper will focus on these
two boundaries which helps the individual to separate him/herself from the rest. As the
popular health perception is examined taking into consideration the changing body and space
perception, spaces called slimming and theraphy centers are discussed.
As a result in this study the mentality that makes people enclose themselves in certain
spaces to become healthier or to beautify their bodies and the spaces themselves are tried to
be discussed within the literature that includes “camp”, “bio-politics” and “body”. In order to
understand how these weight loss clinics and therapy centers are established and how they
function, the stories of the people who have been to these centers are considered. Since it is
hard to reach these people, only one person has been able to be interviewed during the
research. However, newspaper interviews with different participants have been used in
addition to this interview.
Key Words: Body, Health, Space, Camp
GİRİŞ
Bedeninizi güzelleştirmek ya da sağlıklı bir bedene sahip olmak için yapmanız
gerekenleri sıralasanız acaba ne kadar uzunlukta bir liste çıkardı karşınıza? Bu soruyu
cevaplamak neredeyse imkânsız gibi değil mi? Bunun yanı sıra sıralı maddelerden kaç
tanesini hayatınızda uygulayabilirsiniz? Bunları uygulamak isteseniz acaba maddi ve fiziksel
koşullarınız buna izin verir mi? Tüm bu sorulara verilecek cevapların çok da iç açıcı cevaplar
olmayacağını tahmin ediyorum. Ama üzülmeyin bedeninizi daha sağlıklı bir hale getirmek
için düzenlenmiş merkezler ve bu merkezlerde sizin için yapılması gerekenleri bilen
uzmanlar var. Bunların sayesinde sağlığınız ve bedeninizle ilgili kaygılanmanıza gerek yok.
Öncelikle cebinizi bol miktarda parayla doldurun ve ardından da kendinizi bu merkezlere ve
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buralardaki uzmanlara bırakarak yapılması gerekenleri harfiyen uygulayın. Göreceksiniz bu
sizi rahatlatacak -bir süreliğine-.
Biliyoruz ki bugün kişilerin zihnini en çok meşgul eden sorunlardan bir tanesi sağlıklı
yaşamla ilgili. Bauman günümüzde en çok satan kitaplar listesinin haftadan haftaya durmadan
değişirken, iki türden kitabın yerini koruduğundan bahseder. Bunlar yemek ve diyet/zayıflama
kitaplarıdır (2001) Sağlıklı yaşamın neredeyse imkânsızlaştırıldığı ya da medya aracılığıyla
imkânsızmış gibi sunulduğu her gün yeni bir yığın bilgi bombardımanına tutulmaktayız.
Bunun sonucunda ise hissettiğimiz şey yoğun bir -kaygıyla karışık- korku duygusu.
Yediklerimizin artık güvenli olmadığı, geleneksel olarak öğrendiğimiz şeylerin yanlışlığı ya
da artık işlemediği, “hayır onu değil de bunu yemelisiniz”, ya da “daha doğal olanı
kullanmalısınız” tavsiyeleri kişilerin zihinlerini çok ciddi olarak kurcalamakta. Gününün
neredeyse 10–12 saatini televizyon karşısında adeta mesai yapar gibi geçiren pek çok insanın
bu bilgi yığınını takip etmesi ya da uygulaması imkânsız aslında. Ancak “doğru olanın bu
değil de şu” olduğunu söyleyen “uzmanların” karşısında nasıl olur da doğru olanı yapmadan
durabilir insan.
Daha sağlıklı bir birey olmak için ya da daha güzel görünmek için yapmamız
gerekenlerden oluşan bir dizi yeme/içme ve hareket etme talimatı uzun zamandır hayatımızın
içinde. Bunu sağlayacak araçların ise her gün çok hızlı bir şekilde arttığı ya da değiştiği çok
açık. Piyasaya sürülen ürünlerin türlerinin ve sayılarının çeşitliliğini takip etmeye kalksak
herhalde işin işçinden çıkamayız. “Daha zayıflatanı”, “daha güzelleştireni”, “daha gerdireni”,
“daha doğalı” ve bunların peşi sıra sıralayabileceğimiz pek çok “daha”yı sağlayan ürünler...
Ürünlerin yanı sıra mekânlar da bu amaca yönelik olarak çeşitlenmekte. İsterseniz bıçak altına
yatarak güzelleşebileceğiniz yerler varken, “kansız ve acısız” yöntemler uygulayan yerler de
mevcut. Bunun yanı sıra hedefiniz sadece güzelleşmek değil ve aynı zamanda sağlıklı
olmaksa buna uygun yerler de var. Mesela detoks merkezlerine gidebilirsiniz. Bir de yıllardır
yenemediğiniz kilo probleminiz varsa bunun için de spor merkezleri, masaj salonları,
zayıflama otelleri gibi bir dizi alternatif mekân söz konusu. Bedenimizle ilgili ne yapılması
gerekir listesini kimlerin hangi amaçla her gün biraz daha kabarıklaştırdığı sorulması gereken
sorulardan bir tanesi ise, bir diğeri de bizlerin neden bu önerileri dinlediğimiz ve
imkânlarımız doğrultusunda bunlara uymak için elimizden geleni yapmamızdır.
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1. FARKLILAŞMA ARACI OLARAK BEDEN ve MEKÂN
Bu gün kent yaşamında kişilerin sahip oldukları nesneler, elde ettikleri konumlar,
gittikleri mekânlar, tükettikleri gıdalar vb. pek çok şey ile birbirlerinden farklılaştıklarını
biliyoruz. Beden de sahip olunan bir nesne ya da konum olarak bu farklılaştırmada rol
almakta. Bedeni süslemek için kullanılan aksesuarların/giysilerin yanı sıra bedenin her bir
noktası bu farklılaşmanın aracı haline gelmiş durumda. Saçımızın telinden ayağımızdaki
tırnağa kadar bedenimizin her bir zerresi adeta düşünülüp tasarlanmış bir gösteri mekânına
dönüşmekte. Böyle olunca da beden belli bir standarda uydurulmak üzere ölçülebilir, kontrol
edilebilir ve biçimlendirilebilir bir sürece tabi tutulmakta. Bedeni biçimlendirmeye yönelik
olarak oluşturulan pazar ise bu süreçte kişilere zengin alternatifler sunarak bu farklılaşma
çabasını yerinde kullanmakta. Yukarıda da bahsettiğim gibi ürünler ve mekânlar bu amaca
yönelik olarak organize edilmekte. Ancak hemen her yerde karşımıza çıkan ve elimizi
uzattığımız anda tutuverecekmişiz gibi duran bu araçlara ulaşmak hiç de sanıldığı kadar kolay
değil. Hemen herkesin sağlıklı bedenlerinin olması gerektiği düşüncesinin yaygın hale geldiği
ve bu sağlıklı bedenlere ulaşmanın yollarının kişilerin çabalarına terk edildiği günümüzde her
şeyin bir fiyatının olduğu gibi bu “sorumluluğu” yerine getirmenin de bir fiyatı tabi ki
bulunmakta. Toplumdaki diğer bir farklılaşma biçimi işte bu fiyatı ödeyebilenler ile
ödeyemeyenler arasında gerçekleşmekte.
Bauman Siyaset Arayışı adlı kitabında bedeni güzelleştirmeye ya da onu belli bir
ölçüde tutmaya çalışmayı bir kimlik oluşturma çabası olarak değerlendirirken bu çabanın
hiçbir zaman sona ermeyeceğini de vurgulamakta. Bauman, Frued’un 70 yıl önce sözünü
ettiği Sicherheit kavramıyla bu durumu açıklamakta. Almanca’da tek bir kelimeden oluşan bu
kavram İngilizcede üç kavramı içine olacak şekilde açıklanabilir. Bunlar güvenlik, kesinlik,
emniyettir. Güvenlik; kişinin kazandığı, başardığı ya da saygı kaynağı olarak sahip olduğu
değeri koruyacağına inanmasıdır. Ayrıca dünya düzenli ve güvenilir bir yer olarak kabul
edilir. Kesinlik; iyi ile kötüyü, makul olanla aptalca olanı, güvenilir ile hain olanı, karlı ile
zararlı gibi tüm diğer ayrımları bilmek ve ne geleceğini tahmin edebilmektir. Emniyet ise
doğru bir şekilde davranıldığında kişinin bedenini ve onun uzantılarını, yani mülkünü, evini
ve mahallesini -kişinin mücadele edemeyeceği hiçbir tehlikenin- tehdit etmemesidir. Bauman
bu üç bileşenin her gün biraz daha zayıflatıldığını vurgularken, Giddens’tan referansla
4
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günümüzün sorunlarının imal edilmiş olmalarından kaynaklı belirsizlik içinde yaşamanın
eldeki tek yaşam biçimine dönüştüğü üzerinde durmaktadır. Bu nedenle kimlik oluşumu
güvensiz, emniyetsiz ve kesin olmayan koşullar altında tam olarak ve sürekli bir şekilde
tamamlanması imkânsız hale gelmektedir (2000). Benzer nedenlerle Bauman bu her şeyin çok
hızlı değiştiği dönemde kimlik inşa etme sürecinin insanların sürekli aradıkları, çoğunlukla
bulamadıkları ve buldukları şeyin aradıkları şey olduğundan hiçbir zaman emin olamadıkları,
bir süreç olduğundan bahseder (age.:32). Bir kimlik inşa etme süreci olarak ele alabileceğimiz
bedensel uygulamaların da kişileri tam olarak tatmin etmeyeceği ve bunların sonsuza kadar
sürebileceği açıktır. Hem kimlik oluşturma aracı olarak bedenin ön plana çıkarılmasının, hem
de popüler sağlıkla ilgili bir korku kültürünün yaratılmasının sonucunda günümüzde pek çok
insan adeta bedenlerine hapsolmuş bireyler olarak yaşamlarını devam ettirmektedirler.
Günümüzde farklılaşmanın bir aracı olarak değerlendirilen beden kişinin diğerleri ile
arasında farklılığı vurgulayan bir sınır oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra kişiler birbirlerinden
sadece bedenleri ile değil mekânlar aracılığı ile de ayrılmaktadırlar. Kent mekânları
birbirinden farklı insanların karşılaşabileceği yerler sanılmalarına rağmen aslında genel olarak
toplumsal ayrışmanın en yoğun yaşandığı yerler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Birbirine
benzeyen grupların bir aradalığını pekiştiren ve bu grupları kendilerine benzemeyen
diğerlerinden ayıran mekânlar her gün biraz daha çoğalmaktadır. Tarihsel olarak bakacak
olursak kimlerin, nerede yaşayacakları her zaman siyasal bir mesele olup, devamlı bir
düzenlemeye tabidir. Foucault bu türden bir düzenlemenin kapitalizmin tarihiyle bağını
kurmaktadır. “Büyük Kapatılma” olarak adlandırdığı bu sürecin ilk olarak özellikle ekonomik
krizin yaşandığı bir dönemde yağmalama ve hırsızlık yaparak toplumda huzursuzluğa neden
olan geniş kitlelerin kapatılmasıyla başladığına dikkat çeker. Ancak zamanla kapatmanın
ekonomik bir yol olmadığı anlaşılmış ve zaten de ekonomik kriz atlatılmıştır. Bu yeni süreçte
ise kapitalist üretim biçimi için ihtiyaç duyulan emek gücü nedeniyle uysal bedenler
yaratmaya yönelik olarak yeni kapatma biçimleri devreye girmiştir (2005).
Agamben

iktidar

tarafından,

düzenleme-yerleştirme

misyonu

aracılığıyla

yerleştirilemeyenleri göz önünde bir yerlere yerleştirme sürecinin sonucu olarak toplama
kamplarının ortaya çıktığından bahseder. Bu türden yerler hukuk kurallarının askıya alındığı
yerler olup, buralara kapatılanların ise yalın yaşamlarına indirgenerek, sadece yaşamaları ya
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da ölmeleri politik bir mesele olarak kabul edilmiştir. Ancak Agamben günümüzde istisnanın
kural haline geldiği yerlerin kalıcılaştığını ve böylece de kampın tüm kente yayıldığını
vurgulamaktadır (2001). Bir ilişkilenmeme ve bir içleme/dışlama mekânı olarak karşımıza
çıkan kampların tıpkı bu gün kent yaşamında karşılaştığımız ilişki kurma/ma ve
düzenleme/me biçimlerine uyduğu çok açık ortadadır. Çelebi ise Agamben’den farklı olarak
yirminci yüzyılın son çeyreğinde yurttaşların kendi iradeleriyle kendi kamp sınırlarını
çizebildiklerine değinmektedir. Bu türden yerlerin mikro şiddeti yaşam alanlarının yasası
kıldıklarına, dolayısıyla da kampı sadece ulus-devletin egemenlik sınırları içinde
değerlendirmenin eksik olacağına değinmektedir. Çelebi Agamben’in, kampı yaratan ve onun
temel nüvesini oluşturan şiddet ve yasa arasındaki belirsizliğin devlet-ulus-toprak üçlüsünün
stratejik

bütünlüğü

doğurduğunu

göstermekle

yetindiğine

değinirken

bir

dışarıda

bırakma/içerme/koruma/korunma düzeni olarak kamp ve getto duvarlarının gönüllü biçimde
örüldüğü, yükseltildiği sivil toplumdaki şiddet karşısında ise suskun kaldığına işaret
etmektedir. Eğer kamp modernlik koşullarında egemenlik ve iktidarın kuraldışını sürekli
kılmasının bir sonucu ise karşı iktidar ya da iktidar karşıtı politikaların her yerde kamp
duvarlarını yıkması gerekmez miydi? Fakat bugün kentlerde, güvenlikli ve pahalı siteler,
birbirine benzer dünya görüşüne sahip insanların yaşadığı apartmanlar, site ya da sokağı kendi
yaşam tarzlarına uygun biçimde çeviren insanlar azımsanmayacak çokluktadır. Bugün sıklıkla
karşılaştığımız kimlik politikaları, haz ve bedene dönük siyasetler, etnik temelli değerler,
Agamben’in sözünü ettiği yalın yaşamların bir başka yüzüdür. Artık şiddet, devlet kaynaklı
olduğu ölçüde belki de daha fazla toplum kaynaklıdır. Çünkü dünya üzerinde giderek
yaygınlaşan mafya, çeteleşme olguları, ötekine karşı önyargılı etnik şiddet, kuraldışı durumun
sürekli hale gelmesini sağlayan sivil boyuttur (1999).
Çelebi’nin bıraktığı noktadan devam edecek olursak benzer bir şekilde Diken ve
Laustsen de bugün kampların artık insanlar tarafından gönüllü olarak oluşturulan mekânlar
olduğunu bize göstermektedirler. Onlara göre bu gün içinde bulunduğumuz toplum giderek
parçalara bölünürken; kültür ve doğa, biyoloji ve politika, hukuk ve ihlal, hareketlilik ve
hareketsizlik, içkinlik ve dışkınlık, içerisi ve dışarısı… arasındaki farklar “belirsizliğin
mıntıkasında” kaybolmaktadır. İşte kamp belirsizlik mıntıkasının tipik örneği olarak bu
sürecin altına gizlenmiş mantıktır. İçeri ile dışarının arasındaki belirsizlik nedeniyle de
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kampın mantığı genelleşmiş ve istisna normalleşmiştir. Buna ek olarak kampları sadece
olumsuz özellikler olarak (mülteci kampları, tecavüz kampları, favelas) değerlendirmek
kolaydır. Çünkü bu türden yerlerin tam tersi özelliklerde karşımıza çıkan (güvenlikli siteler,
seks turizmi, temalı parklar), istisnanın mantığını kazananlar için tekrar eden ve dolayısıyla da
insanların gönüllü olarak dâhil olduğu kampların da varlığına dikkat etmek gerekir. Diken ve
Laustsen’e göre bu her iki kamp birbirlerinin tam tersi gibi duruyorlarsa da bunlar “ikiz”dirler
ve aynı kökü paylaşmaktadırlar. (2005)
2. ZAYIFLAMA/TERAPİ MERKEZLERİNDE YAŞANANLAR
Yukarıda gelinen noktadan hareketle gittikçe yaygınlaşan bedene yönelik terapi ya da
zayıflama merkezlerini de bedene müdahaleye ve gözetlemeye dayalı olmasına rağmen, bunu
olumlu öğelerle gönüllük esasına göre uygulayan, bir içleme ve dışlama mekânı olarak
günümüz kapatma ve kapanma biçimleri ya da yeni kamp örnekleri olarak ele alabiliriz.
Agamben’e göre siyasetin düzenleme-yerleştirme misyonu aracılığıyla yerleştirilemeyenleri
göz önünde bir yerlere yerleştirmesi sonucu toplama kamplarının ortaya çıktığına değinmiştik
(2001). Buradan hareketle çalışmanın konusunu oluşturan terapi ya da zayıflama merkezleri
de, gözden ırak tenha yerler olmaları nedeniyle yerleştirilmelerine gerek duyulmayanların
yerleştirilemeyenlerden uzaklaşmak için oluşturmuş oldukları mekânlar olarak ele alınabilir.
Özellikle kişilerin daha sağlıklı ya da daha zayıf bir hale gelmek için belli bir süreliğine sağlık
ve zayıflama merkezleri adı altında toplayabileceğimiz mekânlara kendilerini kapatarak
diğerlerini dışarıda bırakma süreci bu tartışmaların en somut örnekleridirler. Foucault her
toplumun ancak üyelerinden bir kaçının dışlanması ile işlev gördüğüne dikkat çeker ve hangi
dışlama sistemi dolayısıyla, kimi eleyerek, hangi bölünmeyi yaratarak, hangi yadsıma ve
inkar oyunu dolayısıyla toplumun işlemeye başladığı sorusunu sormanın önemini
vurgular(Foucault 2005, seçme yazılar III, XIV Attica Hapishanesi Hakkında). Buradan
hareketle bugün bu sağlık ve zayıflama merkezlerinin toplumun işleyişinde nasıl bir yeri
olduğu ve bu işleyişin bir gereği olarak da kimleri ya da neleri dışarıda bırakarak/yadsıyarak
toplumda nasıl bir bölünme yarattığı tartışmaya açılması gerekmektedir.
Bundan birkaç yıl önce yukarıda değindiğimiz tarzda hizmet veren bir zayıflama
merkezinde genç bir kızın hayatını kaybettiğini sanırım herkes hatırlar. Söz konusu bu
7
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mekânın genel işleyiş mantığı bir biyo-siyaset alanın, bir istisnanın nasıl olup da kente ve
hatta kentin merkezini de aşarak çevresine kadar yayıldığını gözler önüne sermektedir. Burası
bu mekânı işleten doktorun hazırladığı -beslenme ve hareketten oluşan- günlük programlara
harfiyen uyma zorunluluğu olan bir yer olarak, buraya gelenleri çıplak hayatlarına indirgeyen
bir belirsizlik mıntıkası yaratmaktadır. Buralara gelenlerle ilgili tüm kararların ve onların
kontrolünün tek elde toplanması burayı işleten kişinin adeta bir egemen haline geldiğini bize
gösterir. Foucault doktorun kişiliğinin bu gün topluma derinlemesine entegre olduğundan
bahseder ve bu kişiliğin toplumda sadece tüccar ve bilginden oluşan ikili rolü olduğunun
değil; aynı zamanda uzman ve neredeyse yargıç görevi gördüğü üzerinde durur (2005, seçme
yazılar III, X Hapishaneler ve hapishane isyanları). Yapılan gazete taramalarından elde edilen
bilgilere göre burayı işleten doktorun “hastalarını” motive temek için “yürüsene
şişko…yürüyün şişkolar”(Kakınç, http://www.tumgazeteler.com, 17.09.2009) ya da “çok
iğrençsiniz mandalar” (http://www.bugun.com.tr/haber, 17.09.2009) diye seslendiği iddia
edilmektedir. Buraya gidenler toplumun geneline göre şişman olmaları nedeniyle buraya
kapatılmış ya da kendilerini buraya kapatmaları sağlanmıştır. Mesela şişman olduğu
düşünülen çocuk yaştaki gençleri buralara ailelerinin bıraktığı ve “hatta zayıflamadan eve
giremezsin” gibi tehditlerle burada tutulmalarının sağlandığı görülmektedir (Arman,
http://www.hürriyet.com.tr/arsivnews, 17.09.2009). Şu anda sadece konaklama üzerine
hizmet veren bu mekân ancak birisinin hayatını kaybetmesi sonucunda kapatılmıştır.
Şu anda faaliyet halinde olan ve gözde tatil yerlerinden birisi olan Bodrum’da bulunan
biri adına zayıflama oteli diyebileceğimiz, bir diğeri ise detoks merkezi olarak tanınan iki
merkezden bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi hem bir otel hem de bir zayıflama merkezi
olarak faaliyet göstermektedir. Yani aslında her iki talebe de karşılık veren bir hizmet
anlayışları mevcuttur. Bu yerin en çarpıcı özelliği Hollanda hükümeti ile aralarındaki
anlaşmadır. Söz konusu yerin sahibi Hollanda’da obezlerin sağlık sisteminde büyük bir yük
oluşturarak ekonomide ciddi kayıplara yol açtığından yola çıkarak Hollanda hükümeti ile
görüşmüş ve kendisinin Hollanda’daki obezleri zayıflatacağı taahhüdünde bulunmuştur.
Bunun üzerine Hollanda hükümeti Bodrum’da bulunan bu otele giden “obez” vatandaşlarının
masraflarının büyük bir miktarını karşılayarak bu merkezi sigorta kapsamına dâhil etmiştir.
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Bunun yanı sıra tıpkı bir önceki örnekte olduğu gibi ülkemizden pek çok tanınmış ismin
gittiği bu yer oldukça lüks bir şekilde inşa edilmiş bir tatil mekânıdır aslında.
Bir diğer yer olan detoks merkezi ise yine benzer bir şekilde hem tatil hem de sağlık
anlayışını bir araya getirmiş, oldukça lüks bir şekilde inşa edilmiş ve yine benzer bir şekilde
üst gelir grubuna hizmet veren bir yerdir. Burası da tıpkı diğerleri gibi tanınmış pek çok ismin
ve yine özellikle medyadan tanıdığımız kimselerin gittiği bir yerdir. Ancak buranın bir önceki
yerden farkı buranın sadece detoks amacıyla faaliyette bulunmasıdır. Bu merkezde bir haftalık
programa katılan bir kişi ile yapılan görüşmeden oldukça ilginç veriler elde edilmiştir.
Yapılan görüşmede görüşülen kişinin buraya gidiş sebebinin aslında öncelikle tatil yapma
isteğinden kaynaklandığını görmekteyiz: “…ben tatile çıkacağım ve fakat ne tatile çıkacak bir
arkadaşım var, ne gidecek bir yerim ya da gitmek istediğim bir şey var. Ya napım ben napim
diye düşünürken buraya gitmek aklıma düştü. Yani hiç olmazsa gidim orada işte bu neymiş
sistemi bir öğreneyim, bu arada da kilo verirsem ah ne güzel olur.” Bu yaklaşımdan yola
çıkarak söyleyebileceğimiz en temel şey buraların aslında alternatif bir tatil anlayışı yaratmış
olduğudur. Üst gelir gruplarına sahip insanlar için lüks yerlerde düzenli olarak tatil yapmak
sıradan bir şey haline gelmişken sağlık ve tatilin buluştuğu bu yerler söz konusu alışkanlıkta
fark yaratmıştır. Dolayısıyla bu mekânlar buralara gidecek sermayeye sahip gruptakilerin tatil
anlayışını değiştirip dönüştürürken aynı zamanda da ayrışmayı daha da derinleştiren yerlerdir.
Çünkü bu yerler hem buraya girebilenlerin giremeyenlerle arasında bir sınır oluşturmakta hem
de buralara girebilecek maddi imkâna sahip diğer kişilerle arasında bir farklılık yaratmaktadır.
Söz konusu mekânın en önemli özelliği müşterilerinin hem bedensel hem de ruhsal
olarak rahatlatmasını sağlamaya yönelik bir hizmet anlayışlarının olmasıdır. Bu nedenle
burası aslında bir terapi merkezi olarak faaliyette olsa da müşterilerinin kendilerini tatilde
hissetmelerini de saplamaktadır. Dolayısıyla buraya gelenlerin de Bauman’ın tanımladığı
turist tipolojisine uyduğu görülmektedir. Bauman turistin bilinçli ve sistematik olarak yeni
deneyimler aradığından bahseder. Ancak onların aradığı haz veren ve istedikleri zaman
vazgeçebilecekleri şeyin garip, yabancı öğelerden oluşması tercih edilirken aynı zamanda
bunların zararsız olması da göz ardı edilmez. Detoks merkezinde bulunan kişi ile yapılan
görüşmede bu durumu doğrular nitelikte küçük bir detay söz konudur. Burada kişiler günde
iki defa zorunlu olarak kolema adı altında bağırsak temizliği olarak açıklanan lavman yapmak
9
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zorundadırlar. Bu yapılan şey bağırsağın içinin tamamen boşaltılması zorunluluğuna
dayanmaktadır ve bu yararlı bakterilerin de dışarı atılmasına neden olmaktadır. Bu tıbbi
gerçek tabi ki göz ardı edilmez ve bu nedenle dışarıdan sürekli prebiyotik takviyesi yapılarak
kişilerin sağlığı emniyet altına alınır. Görüşülen kişinin burada hissettiği ya da kendisine
hissettirilen duygu oldukça olumludur. Bedenine giren ve çıkanların düzenli bir şekilde
denetlenmesine rağmen kendisinin burada güzel bir deneyim yaşadığını söylemektedir. Hatta
buraya girmesi ile çıkması arasında bir hafta gibi kısa bir sürede ciddi miktarda paralar
harcamasına rağmen olumlu duygulara sahiptir. Bu ruh durumunu yine Bauman’dan hareketle
açıklamak sanırım yerinde olur. Turistin gezindiği yerler sonsuz derecede kibar, turistin istek
ve kaprislerine boyun eğen bir dünya görüntüsündedir. Bunun yanı sıra buralar hoşnut edici
ölçüde esnek, turistin arzusu ile yoğrulan ve heyecanlandırma, mutlu etme ve şaşırtma
işlevlerini yerine getiren bir dünyadır. Bu nedenle de buralarda yabancılar evcilleştirilmiş ve
uysallaştırılmıştırlar ve bu nedenle de artık korkutmamaktadırlar (2001). Gerçekten de yapılan
görüşmede bu mekânda buralara gelenlerin beklentilerine uygun bir dünya yaratılmış gibi
gözükmekte. Özellikle şu alıntı tam da bu yaklaşımı doğrular nitelikte: “İşte şey ıı çok güzel
bir tesis böyle belki 10-15 tane villa ondan sonra bir soysal alan var, kalanların ortak
etkinlikler yaptığı. Ondan sonra havuzu falan olan bir yer. Ee gece gitmiştik biz işte. Neyse
bir odaya aldılar bizi akşam. İşte sabahtan itibaren de detoks programına başlıcam. Ondan
sonra; oda harika, çok güzel. Hani böyle sade, yalın döşenmiş ama aynı zamanda da çok
zevkli ve şey nasıl diyim böyle elit bir şey evet. Böyle nebilim cibinlikler falan var yani böyle
şeyde yatakta. Gayet şık ve hoş bir dekoru vardı. Ondan sora neyse sabah 8’de kapıyı birisi
çaldı, ben böyle açtım; “Gülsel2 Hanım hoş geldiniz, işte sabah içeceğiniz” diye böyle. Ondan
sonra ben 7 gün bir şeyler içmeye başladım böyle. Ama hayatımda çocuğu ilk defa görüyorum
ve Gülsel Hanım falan diye açıyor kapıyı böyle günaydın falan diye böyle hani.” Bunun
üzerine “Günaydın prenses” diyerek araya girdiğimizde şu şekilde devam etmekte: “Evet
böyle bir muamele yani. İsmim konusunda benim çok şeyim vardır; çok öğrenilemez. Millet
ilk önce bir Gülşen der, bir şeyler der falan ama orada, hani belki doğru düzgün eğitimi
olmayan, hani bir şekilde orada işini hakkıyla yapan insanları bulmuşlar koymuşlar oraya.
Gülsel Hanım diye bir kere bile şaşırmadılar ismimi.” Görüldüğü gibi oldukça şık bir yer olan

2

Görüşme yapılan kişinin adı değiştirilmiştir.
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burası buraya gelenlere de oldukça kibar davranan, onları kendilerini özel hissettirecek
şekilde birebir ilişki kuran; aslında buralara gelenlerden daha alt sınıflara mensup olmalarına
rağmen “işini layıkıyla yapan” “yabancılar”ın çalıştığı yerlerdir. Ama burada artık yabancı
tüm yabancılığına rağmen herhangi bir tehlike olarak görülmez. Tehlike tam olarak dışarıda
bırakılmıştır. Görüşme sırasında kendisini kurtarılmış gibi hissettiğini söyleyen görüşmeci
gerçekten de oldukça net bir biçimde konumunu tanımlamakta. “Yani hani seni böyle atıp da
sen başının çaresine bak da demiyorlar yani hani. Böyle şey hissediyorsun kendini orda
kurtarılmış, bu insanlar benim yanımda artık benim sırtım yere gelmez hissediyorsun. Ama
tabi o kadar olmuyor yani, dönüp geldiğin yer belli.”
Çok ciddi miktarlarda paralar ödeyerek buralara giren insanlar bu mekânların içinde
bulundukları süre içinde de para harcamaya devam etmektedirler. Bunun karşılığında ise
aldıkları hizmetlerin yanı sıra “daha sağlıklı” ürünlerle birlikte normal hayatlarına geri
dönmektedirler. Ürünlerin çeşitliliği insanı şaşırtacak derecede zengin: İsterseniz zararlı bir
içecek olan kahvenizi daha faydalı hale getirmeniz mümkün. Eğer içerisine buğday çimi
katılmış kahveyi içerseniz bu kahvenin içindeki zararlı maddelerin bağırsaktan atılmasını
kolaylaştırır. Öyleyse neden bekliyorsunuz hemen buğday çimi katılmış kahveden almalısınız.
İçtiğiniz su çok önemli biliyor musunuz? Ph mucizesini duydunuz mu? Vücudumuzun
dengesini sağlayan şey ya da onun yaşamasını sağlayan şey kandaki ph. değeri. Eğer bu
düşerse ölürsünüz! Bu nedenle içtiğiniz suların ph’ını yükseltemeye yarayan su makinesinden
almalısınız. Bedeli sağladığı şeyin faydası kadar -yani oldukça yüksek- Biliyorsunuz kent
yaşamında yoğun iş temposunda enerjik kalmanız neredeyse imkânsız. Ama bunu sağlamak
sizin elinizde; her gün sabah omega çeşitlerinden oluşan bir dizi yağ içmeniz yeterli. Beden
için bir diğer önemli destek trambolinden geliyor. Alıp zıplamazsanız, aksi takdirde sağlığınız
için eksik bir şeyler yapmış olmaz mısınız? Tabi ki bir bedel karşılığında bu yararlı şeyi alın
ve zıplayın -ya da çıktığınızda yeğeninizin en sevdiği oyuncak olsun3-. Ayrıca mutlaka
almanız gereken, bedeninizi daha sağlıklı hale getirmeye yarayan ithal ürünler de bulunmakta.
Burada detoks yaptınız ama ya eve gittikten sonra bu sağlıklı bedeni nasıl koruyacaksınız?
Bunu düşünmenize gerek yok evde detoks yapmanızı sağlayacak ürünler de mevcut. Hadi
yüzünüz gülsün, “kurtarılmışlığınız” bir süre daha devam edecek.
3

Görüşme yapılan kişinin anlatısından alıntıdır.
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SONUÇ
Bu sonu gelmeyecekmiş gibi suren hikâye gerçekten de uzayıp gitmekte. Ama bu
hikâyenin asıl çarpıcı tarafı pek çok insan tarafından hiçbir zaman duyulmayan ya da duyulma
imkânı olmayan bu bilgilerin oldukça yüksek meblağlar karşılığında belli bir kesime
pazarlanmasıdır. Bu durum buralara gidebilecek yeterli maddi ve kültürel imkânlara sahip
olanların buralarda edindikleri bilgiler aracılığıyla buralara giremeyen alt-orta sınıflarla
arasında ciddi eşitsizliklere neden olmakta. Bu eşitsiz durum belli bir kesimin kendini
kapattığı bu mekânların dışında kendisinden farklı olanı bırakarak onunla arasındaki farkı
daha da derinleştirmesini sağlamakta. Bunun yanı sıra burada dikkate değer bir diğer nokta
bedenin hem içeriden hem dışarıdan gelebilecek olası tehlikeleri dışarıda bırakan bir eşik
olarak tanımlanması sürecidir. Beden kendi başına bir bütündür ve bunun içine giren her şey
tıpkı dışarıdan gelen yabancı şeylerde olduğu gibi bu bütünlüğü bozacak birer tehdittir.
Dolayısıyla şişmanlık ya da sağlıksızlık bedene ait olan bir şey değildir ve bu nedenle sökülüp
çıkarılması, bedenden uzaklaştırılması zorunludur. Böylece günümüz beden ve sağlık ideali
tıpkı toplum idealinde olduğu gibi kurulmuş olur. Ayrıca bu süreç sağlığı kişisel alana terk
ederken kişinin bedenini kendi sorumluluğunda olan bir şey olarak koruma ve devamını
sağlama görevini de ona devretmekte. Sağlığın bedensel olduğu kadar çevresel, psikolojik,
genetik ve en önemlisi de sosyo-ekonomik yönünün yok sayılmasına hizmet eden bu anlayış
sağlığın politik bir mesele olarak ele alınmasını ve tartışılmasını da engellemekte.
Günümüzde giderek yaygınlaşan bir şekilde sağlıklı yaşam ya da beden tanımlanmakta
ve idealize edilmekte. Bununla bağlantılı olarak kişiler hem bu öğretilerle hem de ölüm
korkusunu hafifletmek amacıyla sürekli olarak bedenlerini kontrol altında tutmaktalar. Ne de
olsa doktorlar gittikçe daha az sayıda insanın “doğal nedenlerle öldüğünü” ilan etmektedirler
(Bauman, Siyaset Arayışı, 2000). Bu nedenle günümüz insanı bedeni ile ilgili olarak daha
fazla kaygılanmakta ve hissettiği güvensizlik, kesinsizlik ve emniyetsizlik (age.) karşısında
bedenini dışarıdan ve içeriden gelmesi olası tehlikelere karşı belli mekânlara kapatmakta. Bu
kapatma biçimi ile hem bedeninin içine girenlerle savaşmakta, hem de kendini diğerlerinden
yani kendisi gibi olmayanlardan tecrit etmekte. Bedenlerin kontrol altına alınması ve disipline
edilmesini Foucalt biyo-iktidar olarak tanımlar ve iktidarın uysal bedenler yaratmak için
toplumu bir disiplin toplumuna dönüştürdüğünden bahseder. Burada bedenlerin işe yarayan ya
12
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da yaramayanlar olarak, ya da belli ırkların iyi diğerlerinin kötü olarak ayrıştırıldığı bir
toplumdan bahseder. Ve kapitalizmin ancak bu tür bir toplumda geliştiğini ve zafere ulaştığını
da ekler. Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları adlı eserinde Bauman toplumda bireylerin bugün
“tüketicilikoyunu”na katılma becerileri doğrultusunda değerlendirildiğinden bahseder. Bu
oyuna katılamayanlar bertaraf edilmesi gereken bir sorun, bir kir olarak eksikli tüketicilerdir.
Bunlar toplumun yeni arılık şemasının yeni kirleridir. Tüketim oyunun oynandığı mekânlar
ise kameralar, elektronik alarmlar ve ağır silahlı gardiyanlar tarafından toplumun yeni
kirlerini dışarıda bırakmak için korunuyorlar (2000). Çalışmanın üzerinde durduğu
örneklerden yola çıkarsak bu mekânları eksikli tüketicilerden koruyan gizli güç buralarda
bulunmak için ödenmesi gereken yüksek ücretleridir.
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ÖZ
Bu çalışmada,
mada, sanal organizasyon mü
müşterilerinin teknolojik araçları kullanım seviyelerinin,
elektronik ortamda sunulan hizmet kalitelerini algılama düzeylerine olan etkilerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
tır. Bu amaçla, Türkiye yapısını temsil ettiğii düş
düşünülen beş büyük
ilde (İstanbul, Ankara, İzmir,
zmir, Eski
Eskişehir, Bursa) sanal organizasyonlardan en az 3 defa sanal
alış veriş yapmış olan ve çalışmaya
çalış
katılmayı kabul eden 415 adet müşteri
şteri tarafından, Davis
(1989) tarafından geliştirilmiş
tirilmiş ve teorik altyapı olarak yaygın bir şekilde
ekilde kullanılmı
kullanılmış olan
TAM (Technology Acceptance Model) ölçeği
ölçe i ve Parasuraman vd. (2004) de geli
geliştirmiş
olduğuu Elektronik Hizmet Kalitesi ölçe
ölçeği doldurulmuştur.
tur. Elde edilen veriler, belirsizli
belirsizliğin
ölçülmesinde güçlü ve anlamlı araçlar sunan, doğal
do al dilde ifade edilen belirsiz kavramların
anlamlı bir şekilde
ekilde temsil edilebilmesini sa
sağlayan
layan Bulanık Mantık Teorisi kullanılarak
durulaştırılmıştır. Durulaştırılan
ştırılan
tırılan verilere öncelikle, güvenirlik analizi ve açıklayımcı faktör
analizi uygulanmış,, ardından do
doğrulayıcı
rulayıcı faktör analizi yapılarak yapısal eeşitlik modeli
oluşturulmuştur. Araştırma
tırma sonucunda, müşterilerin teknolojiyi daha çok kabulleri ile sanal
organizasyonların hizmetleri arasında anlamlı bir ilişki olduğuu belirlenmiştir.
belirlenmi
Sanal
organizasyonların hizmet kaliteleri artıkça müşterilerinin
mü terilerinin teknoloji kabullerinin yükseldi
yükseldiği
bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sanal Organizasyon, Teknoloji Kabul Modeli, Elektronik Hizmet
Kalitesi, Yapısal Eşitlik
itlik Modeli, Bulanık Mantık
CUSTOMER SERVICE QUALITY TECHNOLOGY VIRTUAL ORGANIZATIONS
ADMISSION TO E-EFFECT
ABSTRACT
In this study,levels of use of technological tools of virtual organizations’customers effect on
perceived level of the quality of services provided electronically to determined was aimed.For
this purpose, in the structure of Turkey are thought to represent the five major cities (Istanbul,
Ankara, Izmir, Eskisehir, Bursa), to 415 clients, who agreed to participate,maked shopping
from virtual organizations or virtual shopping at least 3 times, Davis (1989) and developed by
theories of technology adoption of practices that have been used widely as a theoretical
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background applications TAM (Technology acceptance Model) scale and Parasuraman et al.
(2004) has developed the Electronic Service Quality scale were filled. The data obtained were
defuzzified by Fuzzy Logic Theory provinding measure the uncertainty with measuring
instruments that offer a strong and meaningful and which is expressed in natural language
ambiguous concepts that are represented in a meaningful way., first of all, reliability analysis
and factor analysis appliedto Defuzzyfied data, followed by confirmatory factor analysis,
structural equation model was made.As a result, positive a relationship was found between
customers' acceptance of technology with virtual organisations' service quality.when virtual
organizations' service quality increases, customers' technology acceptance will incerase
Key Words:Virtual Organization, Technology Acceptance Model, Electronic Service
Quality, Structural Equation Model, Fuzzy Logic
1. GİRİŞ
Özellikle son 20 yıldır, insanların çok yönlü olarak internetten faydalanma isteği gittikçe
büyümüştür. İnsanların internetten faydalanma isteklerinin nedenleri araştırıldığında
internetin sadece bilgiye erişimde orta bir nokta olmadığı, aynı zamanda insanların sohbet
etmelerini, görüşmelerini, tartışmalarını yaptıkları ve sırlarını paylaştıkları bir orta nokta
olduğu görülmüştür (Sproull ve Faraj, 1997). Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin
dünya genelinde yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre, her dört kişiden birinin internet
kullanıcısı olduğu belirlenmiştir. Bu durum ülkeler bazında incelendiğinde, Brezilya’da 14
milyon internet kullanıcısıyla Latin Amerika ülkeleri içinde en çok online kullanıcısına sahip
olduğu görülmüştür. Gelişmiş ülkeler sıralamasında en iyi ülke olan Almanya, en fazla evde
internet kullanıcısına sahip olan Avrupa ülkelerindendir. Asya ülkelerinden olan Tayvan
incelendiğinde 20 milyon nüfusu olan bu ülkenin yarısı internet kullanıcısı olduğu
görülmüştür (Singh. N., Fassott. G., Chao.M.C.H ve Hoffmann.J.A, 2006, s.87). Türkiye
incelendiğinde, 2004 yılında toplam nüfusun %18.8’i internet kullanıcısı iken, 2011 yılında
bu oran %45’e ulaşmıştır. Kısaca, 2004 yılında her beş kişiden biri internet kullanıcısı iken,
2011 yılında yaklaşık her iki kişiden birinin internet kullanıcısı olduğu görülmektedir
(Grafik1).

Grafik 1. Türkiye nüfusuna göre internet kullanım oranı (www.tuik.gov.tr)
Türkiye’de erkek ve kadın nüfusun internet kullanım oranları incelendiğinde, 2004 yılından
2006 yılına kadar internet kullanımında erkek nüfusunda önemli bir değişiklik olmaz iken
kadın nüfuzunda 2006 yılında yaklaşık %2 lik bir artış belirlenmiştir. En dikkate değer
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internet kullanım oranlarındaki artış ise, 2007 döneminde gerçekleşmiştir. Bunun nedeni
olarak da, Milli Eğitim Bakanlığı önce 1998 -2003 yıllarını kapsayan Temel Eğitim Projesi 1.
Faz kapsamında Dünya Bankası kredisiyle 2.802 ilköğretim okuluna 3188 Bilgi Teknolojisi
Sınıflarının kurulması ve 22.854 kırsal kesim okulu için 45.000 bilgisayar, donanım, yazılım
ve çevre ekipmanları satın alınmış olması daha sonra, 2002-2007 yıllarını kapsayan Temel
Eğitim Projesi 2. Faz kapsamında Dünya Bankası kredisiyle Temel Eğitim politikasını
desteklemek üzere, eğitim kalitesini yükseltmek, kapasitesini yaygınlaştırmak ve eğitime
erişimi arttırmak amacıyla 3000 ilköğretim okulunun 4002 sınıfına bilgisayar laboratuvarları
kurulması olarak gösterilebilinir. 2007 yılından 2010 yılına kadar geçen sürede internet
kullanımındaki gerek erkek gerekse kadın nüfusundaki bu hızlı yükseliş, 2011 yılında kadın
nüfus için yavaşlarken, erkek nüfus için devam etmiştir.

Grafik 2. Türkiye’de yıllara göre, erkek ve kadın internet kullanım oranı (www.tuik.gov.tr).
2007 yılında Türkiye’de 16-24 yaş arası nüfusun 54.6%, 25-34 yaş arası nüfusun 35.1%, 3544 yaş arası nüfusun 26.8%’i, 45-54 yaş arası %17.1’i, 55-64 yaş arası 6%, 65-74 yaş arası
nüfusun 1.5%’i internet kullanıcısı iken, 2011 yılında 16-24 yaş arası nüfusun %67.7 si, 25-34
yaş arası nüfusun 57.1%’i, 35-44 yaş arası nüfusun 41.7%’si, 45-54 yaş arası nüfusun
24.1%’i, 55-64%’ü, 55-64 yaş arası nüfusun 11.2%’si ve 65-74 yaş arası nüfusun 3%’ü
internet kullanıcısı olmuştur.

Grafik 3. Türkiye’de yıllara ve yaşlara göre, erkek nüfusun kullanım oranı (www.tuik.gov.tr).
3
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Türkiye’de erkek ve kadın nüfusunun internet kullanım oranların ile yaş durumlarına göre
nasıl bir seyir izlediği Grafik 3 ve Grafik 4 de verilmiştir. Erkek nüfusun interneti kullanma
oranlarına bakıldığında 2004 ile 2005 yılları arasında artışın hemen hemen hiç olmadığı, fakat
2007 ile teknolojiye ve internet kullanımını sağlayabilecek yatırımların artması özellikle 1624 yaş arası erkek nüfusta ciddi artışlara neden olmuştur. En dikkat çeken durum ise 65-74
yaş arası erkek nüfusta yavaşta olsa bir artışın olduğudur.
Türkiye’nin erkek nüfusunun internet kullanım oranları incelendiğinde, 16-24 yaş arasında
önemli bir artışın olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar bize Türkiye’de teknoloji ve eğitim
alanlarında yapılan büyük yatırımların, her gruptan insanın teknolojiye olan adaptasyonun
sağladıklarını göstermektedir.

Grafik 4. Türkiye’de yıllara ve yaşlara göre, bayan nüfusun kullanım oranı (www.tuik.gov.tr)
Gerek dünyada gerek ülkelerde giderek artan sayıdaki internet kullanıcıları, aynı oranda
elektronik ticaret kullanılmaya başlanmıştır (Alden, Jan-Benedict, Steenkamp ve Rajeev,
2006: 227-239) ve bu durum ise ticaretin sınırları ortadan kaldırmıştır. Bu organizasyonları,
global muadilleri ile ilişkide kalmak ve günlük operasyonları yapabilmek için kendilerine
yardımcı olan internet ve enformasyon teknolojilerine geniş bir şekilde bağımlı hale
getirmiştir (Applegate, Holsapple, Kalakota, Radermecher ve Whinston, 1996: 1-10).
Elektronik ticaret ve elektronik alış veriş, global ve direkt olarak müşterilere ulaşmak isteyen
işletmeler için fırsatlar yaratmıştır. Özellikle son yıllarda, internet üzerinden alış veriş imkanı
sunun firmaların sayısındaki artış, online alış veriş konusundaki olumlu beklentileri daha da
ileriye taşımıştır (Vijayasarathy, 2004: 747-762). Bu da organizasyonları internet ve
enformasyon teknolojilerine daha da bağımlı hale getirmiştir. Dünya genelinde, dört kişiden
biri internet kullanıcısı olduğunu bildiren Uluslararası Telekominikasyon Birliğinin son
çalışmalarından çıkan sonuç ile internet kullanıcılarının sayısı, elektronik ticaret için ne kadar
önemli olduğunu gösterebilir.
Türkiye’de son 7 yıl içinde artan internet kullanımı isteğinin e-ticaret ciroları üzerindeki
etkisinin hangi oranda olduğunun belirlenmesi için yapılan çalışmada, her 5 kişiden biri
internetten alışveriş yaptığı ve 9 ayda gerçekleşen işlem adedi ise, 2010 yıllına göre yüzde 37
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artarak 91 milyon 735 bin 485 olarak gerçekleştiği görülmüştür. 2011 yılı ilk 9 aylık e-ticaret
kullanım verileri ve banka kartı kullanım verilerine bakıldığında, hizmet sektörünün başı
çektiği ve 2010 yılı aynı dönemine göre yüzde 69 artan hizmet sektörü cirosu 2 milyar 233
milyon 530 bin liraya ulaşmıştır. Hizmet sektörü harcamaları ilk sırada gelirken, bu sektör
içerisinde yer alan vergi ödemeleri de kredi kartı ile evden yapılmış olduğu anlaşılmıştır.
Hava yollarının cirosunda ise 2010 yılının ilk 9 aylık dönemi ile kıyaslandığında yüzde 57
oranında artışla 2 milyar 13 milyon 9 bin liraya, elektronik eşya ve bilgisayar cirosu da 1
milyar 544 milyon 39 bin liraya yükseldiği anlaşılmıştır.
Dünya genelinde her geçen gün sayısının giderek artığı görülen internet kullanıcıları,
oluşturulan sanal organizasyonlarda bilgi paylaşmaya, araştırmalarda işbirliği kurmaya ve
topluluk üyeleriyle mesajlaşmaya çok hızlı adapte oldukları belirlenmiştir (Wang vd., 2002).
Sanal organizasyonlar, ortak çıkarlar ve ortak bir konum veya mekanizması aracılığıyla
internet üzerinden organize bir şekilde bir süre için iletişim uygulamaları, insan grupları
olarak tanımlanabilir (Ridingsve vd, 2002). Ancak, bir web tabanlı topluluğun oluşturduğu
organizasyonun, başarılı bir sanal organizasyon olduğunun garantisi değildir (Preece, 2001).
Sanal organizasyonların sürdürülebilirliği, sitelerini ziyaret eden insanlara, topluluk üyeleri
arasında sosyal etkileşimi kolaylaştırmaya ve en önemlisi topluluk üyelerinin sadakatini
artırılmasına bağlıdır (Kim vd., 2004). Üstüne üstük, birçok araştırmacı bir online işyerinin,
alternatif web siteleri arasında yüksek online kalitesine sahip olduğu zaman başarılı olmasını
çok muhtemel görmüşlerdir (Ahn vd., 2004; Rodgers vd., 2005). Bu nedenle, sanal
topluluklar sürdürülebilirliğini etkileyen online kalite faktörlerinin ve özelliklerinin
belirlenmesi ve anlaşılması gerekir.
Bazı araştırmacılar, bu hızla yükselen e-ticarette olmayı arzu eden yatırımcıların yapmış
oldukları teknolojik alandaki yatırımların verimlilik olarak geri dönmesinin garanti
olmayabileceğini de belirtmişlerdir (Brynjolfsson ve Hitt, 2003; 2). Ancak organizasyonların
yapmış oldukları teknolojilere olan yatırımın geri dönebilmesi için, kullanıcıların tam
anlamıyla teknolojiyi kabul etmiş olmaları gerekmektedir (Agarwal ve Prasad, 1998; Devaraj
ve Kohli, 2003).
Günümüzde, müşterileriler alışverişinde çok çeşitli yöntemler kullanma eğilimdedir. Forrester
Araştırma Merkezinin yakın zamandaki bir çalışmasına göre, tüketicilerin üçte ikisi alışveriş
için farklı kanallar kullanmaktadır (Soopramanie, Robertson ve Fildes, 2007:74). Giderek
artan Internet kullanımı isteği, günümüzde müşterilerin mal ve hizmet satın alma
davranışlarında köklü değişiklikler yapmıştır (Forsythe, Sandra ve Shi Bo,2003:868). İnternet
her ne kadar kullanıcılara zaman kazanma, daha fazla bilgiye, daha kısa zamanda ulaşma,
kolaylık, rekabetçi fiyatlar, daha fazla seçim şansı ve daha fazla bilgiye ulaşma gibi avantajlar
sağlıyor ise de, müşteriler çoğu zaman İnternet üzerinde alışveriş yapmak konusunda
çekingen davranmakta ve yüz yüze geleneksel alışveriş yöntemlerini tercih etmektedirler (Lin,
2007: 3-4), bunun nedeni olarak da, müşterilerin bireysel tavır ve tutumları gösterilmektedir
(Teo, Lim ve Lai, 1999: 27).
Web tabanlı bir firmanın, müşterilerin alış veriş yapmak konusunda çekingenliklerini
giderebilmek amacıyla, destek ve hizmet sağlayabilmek için kullanılan opsiyonlardan biri de
Hizmet Kalitesinin geliştirilmesidir. Bu hizmeti sunan çoğu firma ile müşteriler herhangi bir
şey satın almadan önce elektronik ortamda sunulan farklı web sitelerin hizmetlerini
kıyaslayabilir ve daha çok bilgi ve tecrübeye sahip olabilirler. Özel bir tedarikçi için,
elektronik hizmet ile daha kolay müşteri kontrolü yapabilecek avantajlara sahip olur.
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Geleneksel ticarete zıt olarak, bir web tabanından sağlanan elektronik hizmetin bazı
dezavantajları vardır. Çoğu müşteri sistem güvenliği konusunda güvensizdir veya asla yüz
yüze gelemeyeceği için tedarikçilere güvensizdirler (Rotchanakitumnuai ve Speece, 2004: 4).
Genelde güvenin rolü elektronik ticarette başarı için çok önemlidir (Gefen, Karahanna ve
Strauba, 2003: 7). Bazen web tabanı üzerinden verilen hizmet sözünde duramayabilir ve
böylece web sisteminin güven problemi olduğu zaman müşteri güveni inşa edilemez (Jones,
Wilikens, Morris ve Masera, 2000:83). Herne sebeb olursa olsun, güven eksikliği bir web
sitesi üzerinden sağlanan hizmetin müşteri kabulünü düşürür (Tim, ve Tadisina, 2010: 419443).
İşletmeler için müşterilerince internet üzerinden alış veriş yapmalarının veya yapmamalarının
nedenlerinin ne olduğunun bulunması, böylece eksik olan veya müşterilerce beğenilmediği
veya alış verişte engel teşkil eden durumların belirlenmesi ile verilen hizmetin geliştirilmesi
ve daha geniş kitlelere hitap eder hale getirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bir dizi
çalışmada, müşterilerin daha önce online alış veriş tecrübeleri hakkındaki psikolojik
durumları, tutumları ve davranışlarıyla oluşan müşteri e-sadakatini ve e-tatminini etkileyen
websitenin teknoloji faktörlerinin ve hizmet kalitesinin rolünün çok önemli olduğu belirlendi
(Szymanski ve Hise, 2000; Devaraj vd., 2002; Anderson ve Srinivasan, 2003; Ribbink vd.,
2004; Shih, 2004; Flavian vd., 2006) ve aynı zamanda Oliveira (2007) yapısal eşitlik modeli
kullanarak web sitesinin hizmet kalitesi ile müşteri sadakati arasında bir bağlantı olduğunu
belirlemiştir. Bir web sitesinin kullanılabilirliği, kullanıcının sistemi nasıl yöneteceğini
öğrenebilmesi, basit fonksiyonları aklında tutabilmesi, web sitesinin etkili dizaynı, hatadan
kaçınmanın seviyesi ve kullanıcıların tatmini ile ilişkilidir (Nielsen, 1994). Bu noktada,
kullanıcıların teknolojiye olan ilişkilerini ne olduğunun belirlenmesi için Davis(1989)
tarafından geliştirilen Teknoloji Kabul Modeli (Technology Acceptance Model) olarak
adlandırılan teori ve ölçeğin, bireylerin genel olarak davranışlarını ve özel olarak teknoloji
kullanma veya kullanmama konusundaki davranışlarını açıklamak ve daha önemlisi tahmin
etmek sürecinde araştırmacılara ve uygulayıcılara önemli fikirler verebilmektedir (Liao ve
Cheung, 2001: 299-306). Bilgi teknolojilerine olan adaptasyonun ve kullanımı özerine çok
geniş araştırmalar olmasına rağmen (Davis, 1989; Jeyaraj, Rottman, ve Lacity, 2006;
Venkatesh ve Davis, 1996; Venkatesh, 2000; Venkatesh, Davis, ve Morris, 2007; Venkatesh,
Morris ve Davis, 2003), global müşterilerin online alış veriş aktiviteleri ve web siteleri
kullanımlarına yönelik literatürde çok az çalışma bulunmaktadır (Heijden vd, 2003; Pavlou ve
Chai, 2002; Pau ve Poon, 2000; Simon, 2001).
2. TEKNOLOJİ KABUL MODELİ
İlk defa 1986'da Davis tarafından geliştirilen TKM, kişilerin bilgisayar kullanımına karşı
tutumları, bilgi teknolojisinin işlerinde kullanımını, kullanıcı davranışlarını belirleyebilme ve
gelecek için teknolojinin insan hayatındaki yerinin tahmin edilmesi için geliştirilmiş bir
modeldir. İl olarak teorik temeli 1980'de Ajzen ve Fishbein tarafından ortaya atılan MET’ne
dayanmaktadır. MET planlanmış olan kişi davranış ve tutumlarından algılanan belirtilerle ve
sosyal psikoloji unsurlarından oluşan genişçe incelenmiş bir modeldir. TKM, kişilerin
teknoloji tercihlerini belirlemek, değişim içinde olan ortamda kişilerin değişime nasıl tepki
verebileceklerini belirlemek ve insanların niçin bilgisayar kullanımına dirençli olduğunu,
değişimin gerçeklerine nasıl cevap vereceklerini tahmin etmek ve sistemin doğasının
değişmesiyle kullanımdaki gelişmeyi incelemektedir. Bilgi teknolojisi kullanımı ve kabulü
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araştırmaları,
tırmaları, bilgi sistemini odak noktası olarak almaktadır.
almaktadır. Özellikle çoğu
ço çabalar, bilgi
teknoloji kabulünü etkileyen faktörleri tahmin edebilen teorilerin
teorilerin kurulmasını içermektedir.

Davis (1989) tarafından geliştirilmiş
geliş
TAM (Technology Acceptance Model), teknoloji
uygulamalarının kabulü teorileri uygulamalarında teorik altyapı olarak yaygın bir şekilde
kullanılmıştır. TAM, bilişim
şim teknolojilerinin kabulünü bireyin algıları, eeğilimleri,
ğilimleri, niyetleri ve
davranışları
ları arasındaki nedensel bağları
ba
açıklamaktadır. Ek olarak, Teknoloji Kabul Modeli
teknolojiyi kabullenmiş olan sektörlerde bilgi teknolojisinin yerleştirilmesine
yerleştirilmesine engel veya
kolaylaştırıcı
tırıcı nedenleri görmeyi sa
sağlayan,
layan, bunun nedenlerini ortaya koyabilen ve böylece
çalışanları
anları teknolojiyi rahatlıkla kullanıma yönelten çe
çeşitli
itli faktörleri tanıtmak ve tanımlamak
için kullanılmakta olan bir modeldir.

Şekil 1. Davis’in Geliştirdiğ
tirdiği Teknoloji Kabul Modeli
Kaynak: Davis, F. (1989). A Technology acceptance model for empirically testing new and user information
systems: theory and results. Doctoral Dissertation, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA

Algılanan kullanışlılık, "kişinin
şinin belirli sistemi kullanmanın iiş performansını artıraca
artıracağına olan
inancının derecesi" olarak tanımlanmıştır.
tanımlanmı
Algılanan kullanım kolaylığı
kolaylığ , "kişinin belirli
sistemi kullanmasının çaba gerektirmeyeceğii yönündeki inancının derecesi" olarak
tanımlanmıştır. Yapılan Araştırmalar
da, Algılanan Kullanışlılığın ve Algılanan Kullanım
aş
Kolaylığının iş yerinde veya işler
işler için bilgi teknolojilerin kabul edilmesini direk ve pozitif
etkilediği bulunmuştur (Dishaw ve Strong, 1999; Gefen ve Straub, 2000; Venkatesh ve Davis,
2000) ve Shih (2004) e-alışveriş
alışveri yönelik bireysel tutumların Kullanıcı kabulü ile pozitif
korelasyoa sahip olduğunu şiddetle savunmuş ve yapmış olduğuu çalı
çalışmada, algılanan
faydanın ve algılanan kolaylığı
kolaylı nın, e-alışverişe yönelik bireysel sadakati önemli ölçüde
belirlediğini ortaya koymuştur.
ştur. Shanker vd., (2003), kullanıcıların bir sistemi kullanırken
algıladıkları kullanım kolaylığı,
kolaylı
ilgili işlem maliyetlerini etkileyeebileceğini ortaya
koymuşlardır. Davranışsal
sal Niyet, bir davranışı gerçekleştirmek
tirmek için bireyin istemlerinin ve
çabalarının göstergesidir. Tutum, olumlu ya da olumsuz biçimde tepkide bulunma eğilimidir
e
ve bilgisayar kullanma ile bilgisayar kullanma niyetini belirleyen
belirleyen önemli bir değişkendir.
Gerçek Kullanım, bireyin çalışmalarında
çalı
bilişim
im teknolojilerini kullanım sıklı
sıklığının ve
yoğunluğunun derecesidir (Davis, 1989).
TAM, bireyin bilişim
im teknolojilerini kullanmayı kabul etmesini veya reddetmesini, diğer
di
bir
deyişle
le gerçek kullanımı belirleyen birincil faktörün bireyin davranışsal
davranışsal niyeti oldu
olduğunu ve
bireyin davranışsal
sal niyetinin ise bireyin kullanıma doğru olan eğilimleri
ilimleri üzerinde önemli bir
rolü olduğunu
unu ileri sürmektedir. TAM, bireyin bilgi ve iletişim
im teknolojilerini kullanmaya
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olan eğilimlerinin oluşmasında, bireyin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik olan kullanım
yararlılığı ve kullanım kolaylığı algılarının önemli etkileri olduğunu belirtmektedir. Kullanım
yararlılığı ve kullanım kolaylığı algılarından, bireyin davranışsal niyeti dolaylı olarak
etkilemekte ve bu dolaylı etkiler bireyin kullanıma doğru olan eğilim faktörü üzerinden
olmaktadır.
3. E-HİZMET KALİTESİ
Algılanan e-hizmet kalitesi, İnternet (web) sitesi üzerinden önerilen hizmetin satısı ve
dağıtılması işlemlerinin, firma tarafından ne ölçüde verimli ve etkin bir biçimde
gerçekleştirdiği ile meydana getirilenhizmet çıktısının, ne ölçüde istek ve ihtiyaçlarını
karşıladığının müşteri tarafından değerlendirilmesidir (Grönroos vd., 2000:245; Zeithaml vd.,
2000). Ayrıca, hizmet kalitesi, genel müşteri değerlendirmesi, mükemmelliğe ilişkin yargılar
veya sanal pazarda hizmet sunumundaki kalite olarak tanımlanabilir (Santos, 2003).Bazı
araştırmacılarda, hizmet kalitesini, güven, yanıt verme ve kişiselleştirme tarafından açıklanan
bir olgu olduğunu söylemişlerdir (Lee ve Lin, 2005). DeLone ve McLean (2003), bilgi
kalitesini, sistem kalitesini ve hizmet kalitesini, e-ticaret etkinliğini ölçmek için anahtar online
kalite faktörleri olduğunu belirmişlerdir.
Zeithaml (vd., 2000) çalışmasında, müşterinin e-hizmet kalite beklentilerinin geleneksel
Servqual ölçeği ile karşılaştırma standardı olacak kadar kuvvetli olmadığını ve müşteri
tarafından tam olarak ifade edilemediğini vurgulamaktadırlar. Dolayısıyla, geleneksel
hizmetler alanında yaygın olarak kullanılan, beklenti performans karşılaştırmasını öngören ve
benimsediği beklenti standartları bakımından geçmişte sıkça eleştirilen SERVQUAL
modelinin ve ölçeğinin, algılanan e-hizmet kalitesini açıklamak için teorik bir zemin
oluşturamayacağı ve algılanan e-hizmet kalitesini ölçmede kullanılamayacağı ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca yapılan bazı araştırmalar, SERVQUAL’dan türetilen model ve ölçeklerin
de, tüm kalite boyutlarını yakalayamadığının ve müşterilerin önerilen boyutlara ilişkin
beklentilerini yüksek ifade etme eğiliminde olduğunun altını çizerek, e-hizmet kalitesinin
yanlış değerlendirilmesine neden olacaklarını belirtmektedirler (Cox ve Dale, 2001:123; Liu
vd., 2001:72; Szymansky ve Hise, 2000:309; Van Dyke vd., 1997:196).
Uygulayıcılar, ticari internet sitelerinin kalitesi ve verimliliğini ölçmek için değişik
yaklaşımlar benimsenmiştir. Yaklaşımlar alış verişi tamamladıktan sonra müşteriyi
sorgulamakla (bizrate.com, directpanel.com) ve sitelerin profesyonel uzmanlarca
değerlendirilmesi arasında değişim gösterir (gomez.com). Uygulanan yaklaşımlardaki
farklılığa rağmen, öncülerden yalnızca biri, bilgi araştırmasından sipariş yerleştirilmesi,
teslimatla ve satış sonrasıyla ilgili sorunlara varıncaya kadar bütün çevrimiçi işlemi
kapsamaz. Çevrimiçi alışverişin önemli niteliklerinin resmini ortaya çıkarmada yardımcı
olurken, uygulayıcıların çalışmaları ne kavramlaştırma yapısına yardım ederler ne de
kullanılan ölçülerin güvenirliğini kontrol eder ya da onu geçerli kılarlar. Bu boşluğu
doldurmak ve çevrimiçi alışveriş esnasında tüketicilerin ne istediğini anlayabilmek için
pazarlama ve bilgisayar bilimi uzmanları elektronik hizmet kalitesini ölçmek için geçerli
gereçler geliştirmek için girişimde bulundular.
Şu ana kadar gerçekleştirilmiş, gerek teori gerek uygulama açışından en anlamlı ve tutarlı
olarak kabul edilebilecek yine geleneksel hizmet kalitesinde olduğu gibi Parasuraman vd.
(2004) tarafından gerçekleştirilmiştir. Marketing Institute tarafından desteklenmiş olan bu
8
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çalışma ilk defa 2004 yılı sonunda Marketing Science Institute tarafından yayımlanmış bir
makale ile bilime sunulmuştur. Kısa bir zaman sonra aynı çalışma Journal of Service
Research dergisinin 2005 yılı ilk sayısında yayınlanmıştır. Zeithaml, Parasuraman ve
Malhotra’nın 2000 yılında gerçekleştirdikleri elektronik hizmet kalitesiyle ilgili kapsamlı
literatür taraması ve sonuçlarınca ortaya çıkan teorik çerçevenin operasyonel anlamda bir
uygulaması olan çalışmanın, Wolfinbarger ve Gilly’nin (2003) eTail çalışmasından sonra
elektronik hizmet kalitesinin ölçümüne yönelik ilk ciddi araştırma olduğu düşünülmektedir.
Üç aşamalı bir çalışma sonucunda eTail ismini verdikleri son ölçeğe ulaşmışlardır.
Öncelikli olarak Elektronik Hizmet Kalitesinin tanımı ve yeri ile yola çıkan araştırmacılar,
tüketicilerin web sitelerinin kalitesinin değerlendirirken, sadece web siteleriyle etkileşim
sırasındaki deneyimleri değil aynı zamanda etkileşim sonrası safhalardaki (işlemi
gerçekleştirme, iadeler gibi) konuları da temel aldığını belirtmişlerdir. Buradan hareketle
Elektronik Hizmet Kalitesinin müşterilerin web siteleri ile etkileşiminin tüm safhalarını
kapsayan geniş bir tanımını şu şekilde belirlemişlerdir. “Bir web sitesinin, ne oranda etkin ve
etkili alışveriş, satın alma ve dağıtımı kolaylaştırdığıdır” (Parasuraman vd., 2004).
Parasuraman vd. (2004) elde ettikleri bu ölçeği bir pazarlama araştırması firması aracılıyla
tüketicilere online olarak uygulamaları sonucu elde ettikleri 549 kullanılabilir ankete bilinen
yöntemleri uygulayarak saflaştırma işlemi gerçekleştirmişlerdir. Elde ettikleri boyutlar;
1- Etkinlik: Site hızlı ve kolay bir şekilde kullanılabilir,
2- İşlemi Gerçekleştirme (Fulfillment): Ürün bulunurluğu ve sipariş dağıtımı site
söz verdiği şekilde gerçekleştirir,
3- Sistem Uygunluğu (System Availability): Site fonksiyonlarını düzgün olarak
yerine getirir.
4- Gizlilik: Site güvenlidir ve müşteri bilgilerini korur,
olarak belirlenmiştir.
4. ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu çalışmanın amacı, katılımcıların, teknoloji kullanımında gerçekleşen davranışları ile alış
veriş yapmış oldukları sanal sitelerce sunulan hizmeti arasında bir ilişkinin var olup
olmadığının, eğer var ise hangi düzeyde olduğunun bulunması amaçlanmıştır.
4.1. Araştırma Modeli ve Hipotezi
Araştırma Modeli
Model; Katılımcıların, Teknoloji kullanımında Gerçekleşen Davranışları ile alış veriş yapmış
oldukları sanal sitelerce sunulan hizmeti algılamalarındaki etkisinin olup olmadığı, eğer var
ise hangi düzeyde olduğunun bulunması amaçlı oluşturulmuştur. Oluşturulan bu model, Ajzen
ve Fishbein tarafından geliştirilmiş Mantıklı Eylem Teorisine dayanmaktadır ve Davis’in
çalışmaları dikkate alınarak oluşturulmuştur.
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Şekil. 2. Araştırmanın modeli
Araştırmanın hipotezleri:
H1:Sanal alış veriş sitelerinin elektronik ortamda sundukları hizmetin kalitesi ile
kullanıcılarının bilişim
im teknolojilerini kullanmalarında Gerçekleştirdikleri
ştirdikleri Davranı
Davranışları
arasında, istatistiksel olarak %5 anlamlılık düzeyinde pozitif bir ilişki
ki vardır.
H2: Sanal alış veriş sitelerinden alı
alış veriş yapanların teknoloji kullanma Niyetleri ile,
Teknoloji Kabulleri arasında istatistiksel olarak %5 anlamlılık düzeyinde pozitif bir ilişki
vardır.
H3:Sanal alış veriş sitelerinden alı
alış veriş yapanların teknoloji kullanmadaki Tutumları ile
teknoloji kullanma Niyetleri arasında istatistiksel olarak %5 anlamlılık düzeyinde
düzeyinde pozitif bir
ilişki vardır.
H4:Sanal alış veriş sitelerinden alı
alış veriş yapanların teknoloji kullanmanın sağlayacağı
sa
fayda
algısı ile teknoloji kullanma Niyetleri arasında istatistiksel olarak %5 anlamlılık düzeyinde
pozitif bir ilişki vardır.
H5:Sanal alış veriş sitelerinden alı
alış veriş yapanların teknoloji kullanmanın sa
sağlayacağı fayda
algısı ile teknoloji kullanma Tutumları arasında istatistiksel olarak %5 anlamlılık düzeyinde
pozitif bir ilişki vardır.
H6:Sanal alış veriş sitelerinden alış
alı veriş yapanların kolay teknoloji kullanma algısı ile
teknoloji kullanma Tutumları arasında istatistiksel olarak %5 anlamlılık düzeyinde pozitif bir
ilişki vardır.
H7:Sanal alış veriş sitelerinin elektronik ortamda sundukları hizmetin kalitesi ile alış
alı veriş
yapılan sitelerin sistem uyguluğu
uyguluğu algısı arasında istatistiksel olarak %5 anlamlılık düzeyinde
pozitif bir ilişki vardır.
H8:Sanal alış veriş sitelerinin elektronik ortamda sundukları hizmetin kalitesi ile alış
alı veriş
yapılan sitelerin Etkinlik algısı arasında istatistiksel olarak %5 anlamlılık düzeyinde pozitif
bir ilişki vardır.
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H9:Sanal alış veriş sitelerinin elektronik ortamda sundukları hizmetin kalitesi ile alış veriş
yapılan sitelerin İşlemi Gerçekleştirme algısı arasında istatistiksel olarak %5 anlamlılık
düzeyinde pozitif bir ilişki vardır.
H10:Sanal alış veriş sitelerinin elektronik ortamda sundukları hizmetin kalitesi ile alış veriş
yapılan sitelerin Gizlilik algısı arasında istatistiksel olarak %5 anlamlılık düzeyinde pozitif bir
ilişki vardır.
4.2. Araştırma Metodolojisi
4.2.1. Araştırma örneklemi
Araştırmanın örneklemi, Türkiye yapısını temsil ettiği düşünülen beş büyük ilde (İstanbul,
Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa) sanal organizasyonlardan en az 3 defa sanal alış veriş yapmış
olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 415 adet müşteri tarafından oluşturulmuştur.
4.3.Veri Toplama Aracı
Araştırma için veri toplama aracı olarak kullanılan anket 4 bölümden oluşturulmuştur. İlk
bölüm katılımcıların demografik özelliklerini belirleyebilmek için katılımcıların cinsiyetleri,
yaşları, yaşanan coğrafi bölge, eğitim durumları ve medeni durumları hakkında bilgi
edinilmesi amaçlı hazırlanmıştır.
İkinci bölümde ise, kullanıcıların internet kullanımı, evlerindeki bilgisayar durumları, iş
yerindeki bilgisayarının olup olmadığı, internet üzerinde daha önce kaç defa alış veriş
yaptıkları ve bu soruya evet yanıtı alındığında internet üzerinden alış verişlerinde verilen
online organizasyonlardan hangilerini veya hangisini en sık kullandıkları, interneti genelde
hangi amaçla kullandıkları ve online alış veriş sitelerinin çok sık kullanılmamasının verilen
nedenlerinden hangisi olabilir gibi teknolojiyi takip eden ve kullanan katılımcıları belirlemek
için hazırlanan sorulardır.
Üçüncü bölümde, Davis (1989)’e ait olan ve Algılanan kullanışlık, Algılanan Kullanım
Kolaylığı, Davranışsal Niyet, Tutum ve Kişisel norm olarak 5 boyuttan oluşan, katılımcıların
Teknoloji Kabulünü araştıran ölçeğinden uyarlanmış 32 adet soru hazırlanmıştır.
Dördüncü bölümde, eğer katılımcılar online bir alış veriş sitesi kullandıysalar, Parasuraman
vd. (2004)’nın hazırlamış oldukları Etkinlik, Gerçekleştirme, Sistem Uygunluğu ve Gizlilik
olarak 4 boyuttan oluşan, katılımcıların kullandıkları online alış veriş sitesinin hizmet
kalitesini ölçecek olan, e-hizmet kalitesi ölçeğinden uyarlanarak 17 adet soru oluşturulmuştur.
Hazırlanan anket ile kullanıcıların Teknoloji kullanımında Gerçekleşen Davranışı ve
kullandıkları online alış veriş sitelerinin hizmet kalitesini ölçmeğe yönelik cevaplar (1Kesinlikle Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle
Katılmıyorum) 5’li Likert olarak hazırlanmıştır.
4.4. Verilerin Analizi
Elde edilen veriler öncelikle SPSS 16.0 (Statistical Program for Social Sciences) paket
programına girilmiştir. Daha sonra Bulanık Mantık uygulanarak durulaştırma sonucunda elde
edilen verilere göre çalışma sürdürülmüştür. Öncelikle durulaştırılmış olan verilere
Açıklayımcı Faktör Analizi yapılmıştır. Güvenilirlik analizi için Cronbach Alpha Katsayısına
bakılmıştır. Ayrıca Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılarak Yapısal Eşitlik Modeli kurulmuştur.
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5. BULGULAR VE ANALİZLER
5.1.Demografik Özellikler
Çalışmaya katılmayı kabul eden 415 müşterinin demografik özellikleri Tablo 1 de verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Demografik Özellikler
ITEMS
Cinsiyet
Yaş

Medeni Hal
Eğitim

Yaşanan Coğrafi
Bölge

Kadın
Erkek
18-25
26-33
34-41
42-49
50 ve üstü+
Evli
Evli Değil
Okur Yazar
İlköğretim Mezunu
Lise Mezunu
Üniversite Öğrencisi
Üniversite Mezunu
Yüksek Lisans ve Üstü
Marmara Bölgesi

Sıklı
k
207
208
378
29
3
1
3
27
388
4
5
13
325
60
8
102

%
%49,9
%50,1
%91,1
%7,0
%0,2
%0,2
%1,2
%6,5
%93,5
%1,0
%1,2
%3,1
%78,3
%14,5
%1,9
%24,6

İç Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Akdeniz Bölgesi

121
53
34
71
17
17

%29,2
%12,8
%8,2
%17,1
%4,1
%4,1

5.2. Güvenilirlik Analizleri
İlk olarak anketleri tüm katılımcılara doldurtulmadan önce, hipotezlerin güvenirliği için 40
kişi ile bir pilot çalışma yapıldı. Bu yapılan pilot çalışma ile anketin güvenirliği (Cronbach’s
Alpha Based on Standardized Items) 0.710 bulundu ve böylece ölçeğin güvenilir olduğu
belirlendi. Ardından 415 kişinin doldurmuş olduğu ölçekler üzerinden güvenirlik testi yapıldı
ve alınan sonuç 0.815 olarak belirlendi ve güvenirliği bir defa daha test edilmiş oldu.
5.3. Bulanık Mantık
Gerçek dünya karmaşıktır. Bu karmaşıklık genel olarak belirsizlik, kesin düşünceden
yoksunluk ve karar verilemeyişten kaynaklanır. Birçok sosyal, iktisadi ve teknik konuda insan
düşüncesinin tam anlamı ile olgunlaşmamış oluşundan dolayı belirsizlikler her zaman
bulunur. Bu noktada bulanık mantık kişiye daha niteliksel bir tanımlama olanağı ve insani
değerlendirmeleri kullanabilme imkanı sağlar. Daha öncede bahsedildiği gibi veri toplama
aşamasında dilsel değişkenlere yer verilen Likert tipi beşli veri toplama ölçeği kullanılmıştır.
Araştırmada kullanılan dilsel terimler; 1-kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3-kısmen
katılıyorum, 4-katılıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum şeklindedir. Bu dilsel terimlerin bulanık
olarak gösterimi üyelik fonksiyonuna göre belirlenir. Değişik türlerde üyelik fonksiyonu
12
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kullanılmakta olup en yaygın olarak kullanılan üçgen tipinde üyelik fonksiyonudur. Dilsel
değişkenlerin
kenlerin sayısal olarak ifade edilebilmesine imkan sa
sağlayan
layan bulanık uzman sistemler,
bulanıklaştırma,
tırma, bilgi tabanı, çıkarım ve durula
durulaştırma aşamalarından oluşur
şur (Dweiri, F.T., ve
Kaplan, M.M., 2006:716).

• Bulanıklaştırma: Girdi değerleri
de erleri belirlenen üyelik fonksiyonuna göre bulanık
değerlere dönüştürülür.
türülür.
• Bilgi Tabanı: Uygulama alanındaki uzman bilgisi ile oluşur.
olu
Girdi ve çıktı
değerleri
erleri arasındaki iliş
ilişkiler belirlenir
• Çıkarım: Uzman bilgisine dayalı kurallara göre eldeki bilgilerden çıkarım yapılır.
En çok kullanılan çıkarım yöntemlerinden birisi Mambami stili çıkarımdır. Çünkü
daha sezgisel ve insan davranışına
davranı
uygundur.
• Durulaştırma: Bulanık çıktı durulaştırılarak
durula
sayısal değerlere
erlere çevrilir. Bunun için
en çok kullanılan yöntem ağırlıklı
a
ortalamam yöntemidir.
Çalışmada
mada kullanılan dilsel terimler üyelik fonksiyonu ve ağırlık
a ırlık merkezi metodu kullanılarak
durulaştırılmıştır. Dilsel değişkenlerin
ğişkenlerin durula
durulaştırılması
tırılması için kullanılan üyelik fonksiyonu Şekil
2’de gösterilmiştir (Chen, S,1997:.265).

Şekil 3. Üyelik fonksiyonu
Şekil 3’de üçgen şeklindeki
eklindeki bir sayının durula
durulaştırılması
tırılması bir örnekle açıklanmı
açıklanmıştır.

4. Örnek durulaştırma işlemi
Ş
Şekil
Dilsel değişkenlere karşılık
şılık gelen durula
durulaştırılmış sayılar ve beşli
şli Likert ölçe
ölçeğindeki
karşılıkları aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir.
verilmi
Tablo 2. Durulaştırılmış dilsel değişkenler
Dilsel Değişkenler
kenler

1-Kesinlikle Katılmıyorum
2-Katılmıyorum
3-Kararsızım
4-Katılıyorum
5-Kesinlikle Katılıyorum

Durulaştırılmış
Sayı
0,15
0,25
0,50
0,75
0,85

Beşli
li
Sistem
Karşılığı
0,75
1,25
2,5
3,75
4,25

Durulaştırma
tırma sonucunda elde edilen verilere göre çalı
çalışma sürdürülmüştür.
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5.4. Açıklayımcı Faktör Analizi
Açıklayımcı Faktör Analizine tabi tutulan teknoloji kabulünü oluşturan beş boyuta ait 30 adet
soru ve E-Hizmet Kalitesini Oluşturan dört ana boyuta ait 17 soru Faktör Analizine tabi
tutulmuştur. Burada amaç 0.50 faktör yükünün altında kalan değerler belirlenerek(Faktör
yükleri 0.05’in üstünde olması gerekir (Hair vd., 1998), birbirinden tamamen ayrık faktör
boyutları elde edilmesidir. Yapılan Faktör Analizi doğrultusunda toplam 49 adet sorudan
sadece 0.50 faktör puanının üstünü sağlayan 32 soru belirlenmiştir ve on ayrı ayrı faktör
grubu ortaya çıkmıştır.(Tablo 3)
Tablo 3. Faktör Analizi
N2
N3
N44
T2
T4
T5
GD3
GD6
GD7
AF3
AF7
AF8
AF9
AKK1
AKK3
AKK4
E2
E6
E8
SU1
SU2
SU3
İG2
İG3
G2
G3
HK1
HK2

1
,902
,907
,847

2

3

4

BİLEŞENLER
5
6
7

8

9

10

,888
,867
,835
,873
,915
,784
,660
,666
,704
,800
,720
,729
,675
,876
,831
,788
,885
,851
,829
,897
,885
850
,889
,940
,928

5.5. Doğrulayıcı Faktör Analizi
İki aşamalı yaklaşımda öncelikle ölçme modeli test edilir ve bu modelde bir sorun olmadığı
anlaşıldıktan sonra yapısal model test edilir. Ölçme modelinde tüm örtük değişkenler arası
ilişkiler serbest bırakılır ve program tüm bu değerleri tahmin eder. Dolayısıyla bu model aynı
zamanda bir doğrulayıcı faktör analizidir. İki aşamalı yaklaşımda öncelikle ölçme modelinin
kabul edilebilir uyum değerleri üretmesi beklenir. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse,
ölçme modeli kabul edilebilir uyum değerleri üretecek şekilde değiştirilir. Ondan sonra
yapısal modelin test edilmesi için ikinci aşamaya geçilir. Ölçme modeline ilişkin kesin
kararlar verildikten sonra, bu model yapısal model içerisinde temel alınır ve yapılar arasındaki
ilişkiler böylece ikinci aşamada değerlendirilir. Bu çalışmada Teknoloji Kabulü ve E-Hizmet
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Kalitesi için ölçüm modelleri kurulmuştur. Bu modellere ait uyum değerleri tablo 4 de yer
almaktadır.
Tablo 4. Teknoloji Kabul Modeli Yapısal Modelin Uyum İyiliği Sonuçları
UYUM ÖLÇÜSÜ
RMSEA
Yakın uyum testi için p değeri
RMR
NFI
NNFI
CFI
GFI
AGFI

İYİ UYUM
0≤RMSEA≤0.0
5
0.01≤p≤1.00
0≤SRMR≤0.05
0.95≤NFI≤1.00
a

0.97≤NNFI≤1.0
0b
0.97≤CFI≤1.00
0.95≤GFI≤1.00
0.90≤AGFI≤1.0
0

KABUL
EDİLEBİLİR
UYUM
0.05≤RMSEA≤0.08

ÇALIŞMANIN
UYUM
DEĞERLERİ
0.044

0.05≤p≤0.10
0.05≤SRMR≤0.10
0.90≤NFI≤0.95

0.96
0.060
0.91

0.95≤NFI≤0.97

0.95

0.95≤CFI≤0.97
0.90≤GFI≤0.95
0.85≤AGFI≤0.90

0.96
0.91
0.89

Bu sonuçlar modellin istatistiksel olarak anlamlı, geçerli olduğunu göstermektedir.
5.6. Yapısal Eşitlik Modeli
E-Hizmet Kalitesi ile Teknoloji kabul modelleri arasındaki direkt ve endirekt ilişkinin
belirlenenbilmesi için Yapısal Eşitlik Modeli Kurulmuştur. Yapısal Eşitlik Modeli, yapılara
ölçüm hataları ve hataları arasındaki ilişkiler ekleyerek, lineer regresyon analizi ve bu
modellerin kurumsal yapılar arasındaki etkileşimleri benzer bir çok değişkenli istatistiksel bir
yaklaşımdır. TAM ve e-hizmet kalitesi göre kurulan bu yapının öğeleri formüle edildiğinde,
katılımcıların veri kümesi Şekil 2'de verilmiştir ve bu tespit edilip ilgili doğrulayıcı faktör
analizi sonuçları için tüm korelasyonlar bu veri setinde anlamlıdır.
Bu doğrudan veya dolaylı etkiyi bulabilmek için ilk olarak kurulacak olan Yapısal Modelin
uygunluğunun değerlendirilmesinde kullanılan birbirinden farklı uyum iyiliği indeksleri ve bu
indekslerin sahip olduğu istatistiksel fonksiyonlar vardır. Önerilen indeksler arasında en çok
kullanılanları benzerlik oranı ki-kare istatistiği, RMSEA (Ortalama hata karekök yaklaşımı Root-mean-square error approximation), GFI (Uyum iyiliği indeksi – Goodness of fit index)
ve AGFI (Uyarlanmış uyum iyiliği indeksi -Adjusted Goodness-of-fit index ) dir (Joreskog ve
Sorbom, 1989). Diğer uygunluk ölçüleri, CFI (Karşılaştırmalı uyum indeksi- Comparative Fit
Index), NFI (Normlandırılmış uyum indeksi-The Normed Fit Index) dir. Bu ölçütler 0 ile 1
aralığında değişen değerler alır (Cheng, 2001). LISREL kullanan araştırmacılar yayınlarında
genellikle ki-kare değeri yanında sıklıkla GFI, AGFI, RMSEA, CFI ve NNFI ölçütlerini
kullanmaktadır.
Yapılan araştırmanın Yapısal Modelin ilk olarak bakılan uyum indeksi sonuçları Tablo 5 da
verilmiş olup elde eldilen sonuçlar kabul edilebilir değerler arasında olduğu gözlenmiş ve
kurulan modelin tutarlı olduğu belirlenmiştir.
Araştırma modelinin iyi uyum indeksleri, modelin parametreleri ve uyguluğu durumları tablo
5 de verilmiştir. Tüm modelin uyum parametreleri kabul edilebilir sınır değerleri açısından
yeterlidir (Schermelleh ve Engel vd., 2003).
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Şekil 5. Araştırma Modelinin Sonuçları

Şekil 6. Araştırma Modeli T Testi (Anlamlılık Testi) Sonuçları
Her bir hipotez için kabul durumları, path katsayıları ve t-değerleri de dahil olmak üzere tablo
5 de verilmiştir. Beklendiği gibi, H1 hipotezi, Sanal alış veriş sitelerinin sundukları hizmetin
müşterilerce kalite algısı ile, bilişim teknolojilerini kullanmalarında Gerçekleştirdikleri
Davranışları arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur.
Tablo 5.Hipotezlerin Testi
Hipotezler
E-Hizmet Kalitesi
Gerçekleşen
Davranış
Niyet
Gerçekleşen
Davranış
Tutum
Niyet
Algılanan Fayda
Niyet
Algılanan Fayda
Tutum
Algılanan Kullanım
Tutum
Kolaylığı
Sistem Uygunluğu
E-Hizmet Kalitesi
Etkinlik
E-Hizmet Kalitesi
İşlemi Gerçekleştirme
E-Hizmet Kalitesi
Gizlilik
E-Hizmet Kalitesi
Not: **β<0.01, ***β<0.001

Path coefficient
0.17**

t-value
3.29

KABUL/RED
KABUL

0.18**

3.34

KABUL

0.13**
0.47***
0.16**
0.29***

2.63
8.22
2.64
4.27

KABUL
KABUL
KABUL
KABUL

0.17**
0.00
0.12**
-0.15**

2.65
0.02
2.08
-2.85

KABUL
RED
KABUL
RED
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H2, H3, H4, H5, H6, H7, H9 hipotezleri kabul edilip modeli desteklerken, H8 hipotezi
anlamlılık testinde (t-değeri) 2.0 altında kalmasından dolayı RED edilmiştir. Diğer yandan
H10 hipotezi anlamlılık testinde (t-değeri) 2.0 geçmesine rağmen negatif değer alması
hipotezin RED edilmesini sağlamıştır.
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sanal organizasyonların teknolojilere olan yatırımlarının geri dönebilmesi için, kullanıcıların
tam anlamıyla teknolojiyi kabul etmiş olmaları gerekliliğinin (Agarwal ve Prasad, 1997;
Devaraj ve Kohli, 2003) ne kadar etkili olduğunu belirlemek için yapılan bu çalışmada,
belirsizliğin ölçülmesinde güçlü ve anlamlı araçlar sunan, doğal dilde ifade edilen belirsiz
kavramların anlamlı bir şekilde temsil edilebilmesini sağlayan Bulanık Mantık Teorisi ve
kurumsal yapılar arasındaki etkileşimleri, yapılara ölçme hatalarını ve hatalar arasındaki
ilişkileri dahil ederek modelleyen çok değişkenli bir istatistiksel bir yöntem olan Yapısal
Eşitlik Modeli ile belirlenmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların teknolojik araçların kullanımlarının iş
performanslarını artıracağı yönündeki düşünceleri, oluşturacakları tutumlardan daha çok
kullanma niyetlerinin etkilediği, diğer yandan teknolojik araçların kullanımının kolay
olmasının da tutumlarını etkilediği anlaşılmıştır.
Buradan sonuç ile, TAM modeline göre ilk olarak kullanıcıların tutumlarının niyetlerini ve
niyetlerinde kullanımı gerçekleştirmeyi etkilediği düşünüldüğünde kullanıcıların henüz
teknoloji araçların kullanımlarında zorluklar çektiği ve bununda teknolojinin kullanımının
sağlayacağı faydaları göremedikleri anlaşılmıştır. Böylece, katılımcıların teknolojiyi her
alanda kullanabilme düşüncelerinin henüz olgunlaşmadığı anlaşılmıştır. Toplumunda
teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması için, ilk olarak teknolojinin nasıl daha kolay
kullanılabilirliği konusunda eğitimlerin bireylere, ilk eğitim gününden, son eğitim gününe
kadar olan süreçte verilmesi gerekmektedir.
Kişilerin sanal ortamda alış veriş yapmak için kullandıkları sitelerin sundukları hizmetlerin
durumlarının müşterilerinin algılarına göre incelendiği yine bu araştırmada, sitenin
fonksiyonlarını düzgün olarak yerine getirmede diğer sundukları hizmetlere göre
hizmetlerinin kalitelerini artıran en iyisi olduğu fakat yine de yetersiz ve geliştirilmeye ihtiyaç
duyulan hizmet olduğu görülmüştür. Ayrıca, sitelerin ürün bulunurluğu ve sipariş dağıtımı söz
verdiği şekilde gerçekleştirerek sundukları hizmetlerin bir etkisinin olduğu, fakat yine çok
yetersiz olduğu belirlendi. Diğer yandan, sitenin güvenliği ve müşterilerin bilgileri koruması
noktasında sunulan hizmetin kalitesini düşürücü bir etkiye neden olduğu belirlenmiştir.
Güvenin rolü elektronik ticarette başarı için çok önemli (Gefen, Karahanna ve Straub,
2003:21) olması ve bunun oluşmaması, verilen hizmetin müşteri kabulünü düşürecektir (Tim,
ve Tadisina, 2010:420). Bu noktada, bu çalışma ile belirlenen bireylerin sanal alış veriş
sitelerine karşı olan güvensizliklerinin giderilmesi için yatırımların yapılması ve bunların
anlatılması sunulan hizmetin kalitesini artırıcı en önemli adım olacaktır. Araştırmanın ana
amacı olan sanal organizasyonların sundukları hizmetlerin kaliteleri ile bireylerin teknoloji
kabulleri arasında bir ilişki var olup olmadığının ortaya konulmasında, ilişkinin varlığı
belirlenmiş olup, bu ilişkinin hiç de azımsanmayacak bir orana sahip olduğu belirlenmiştir.
Araştırmanın tüm sonuçları incelendiğinde, bireylerin (müşterilerin) bilgi toplumuna geçişi
sağlayan yeni iş ve yaşam biçimi olarak alış verişlerinde e-ticareti kullanmalarının
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artırılabilmesinin sitelere olan güvensizliklerinin giderilmesine bağlı olduğu ve bu
güvensizliğin düşürülebilmesi için gereken teknolojik yatırımların gerçekleştirilmesi ve bunun
müşterilere anlatılması e-ticaretin bugünden daha fazla yaygınlaşabileceği belirlenmiştir.
Kaynakça
Agarwal, R.,ve Prasad, J. (1998). A conceptual and operational definition of personal innovativeness
in the domain of information technology. Information Systems Research, 9 (2), 204-215.
Ahn, T., Ryu, S. ve Han, I. (2004), “The impact of the online and offline features on the user
acceptance of Internet shopping malls”, Electronic Commerce Research and Applications, Vol. 3
No. 4, pp. 405-20.
Ajzen, I.,ve Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood
Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Alden, Dana L. Jan-Benedict E.M. Steenkamp, ve Rajeev Batra (2006), “Consumer Attitudes Toward
Marketplace Globalization: Structure, Antecedents, and Consequences,” International Journal of
Research in Marketing, 23 (September), 227-239. [lead article; finalist for the IJRM Best Article
Award]
Anderson, R. E., ve Srinivasan, S. C.,(2003). E-Satisfaction and E-Loyalty: A Contingency
Framework. Psychology and Marketing. 20 (2), 123-38.
Applegate. L. M, Holsapple. C. W, Kalakota. R, Radermecher. F. J ve Whinston.A. B, (1996).
Electronic commerce: Buildings bloks of new business opportunity. Journal of Organisational
Computing and Electronic Commerce, 6(1), 1-10.
Brynjolfsson, E ve Hitt, L., (2000). Beyond Computation: Information Technology, Organizational
Transformation and Business Performance, (pdf 201K)Journal of Economic Perspectives, Vol. 14,
No. 4, pp. 23-48.
Chen, S.,(1997)., A new method for tool stell materials selection under fuzzy environment, Fuzzy Set
and System 92: 265-274.
Cox, J. ve Dale, B.G. (2001). Service quality and ecommerce:An exploratory analysis. Managing
Service Quality, 11(2), 121-131.
Davis, F. D. (1986) A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User
Information Systems: Theory and Results, Unpublished Doctoral dissertation, Sloan School of
Management, Massachusetts Institute of Technology.
Davis, F.D. (1989), “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information
technology”, MIS Quarterly, Vol. 13 No. 3, pp. 319-40.
DeLone, W. ve McLean, E., (2003), “The DeLone and McLean model of Information Systems
Success: A Ten-Year Update”, Journal of Management Information Systems, Vol. 19, No. 4, 9-30.
Devaraj, S., Kohli, R.,(2003). "Performance Impacts of Information Technology: Is Actual Usage the
Missing Link?", Management Science, 49(3), 273-289.
Devaraj, S., Fan, M. ve Kohli, R. (2002), “Antecedents of B2C channel satisfaction and preference:
validating e-commerce metrics”, Information Systems Research, Vol. 13 No. 3, 316-33.
Dishaw, M.T. ve Strong, D.M.(1999). Extending the Technology Acceptance Model with TaskTechnology Fit Constructs, Information and Management (36:1), 1999, 9-21.
Dweiri, F.T. ve Kablan, M. M., 2006, “Using fuzzy decision making for the evaluation of the project
management internal efficiency,” Decision Support System, Vol. 42, 712-726.
Flavian, C., M. Guinaliu ve R. Gurrea (2006). The role played by perceived usability, satisfaction and
consumer trust on website loyalty. Information & Management, 43(1), 1-14.
Forsythe, Sandra M., Shi Bo. (2003). Consumer patronage and risk perceptions in Internet shopping.
Journal of Business Research Vol. 56 No. 11, 867-875
Gefen, D ve Straub, D. (2000). “Relative importance of perceived ease of use in IS adoption: A study
of e-commerce adoption, “Jounal of the Association for Information System (1:8), pp 1-28.
Gefen, D. ve Straub, D., (2003).“Managing User Trust in B2C e-Services,” e-Service Journal, 2 (2), 718

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

23.
Grönroos, C. (2000). Service Management and Marketing: a customer Relationship Management
Approach, 2nd Ed. England: John Wiley & Sons, ltd.
Hair, J.F. Jr. , Anderson, R.E., Tatham, R.L., ve Black, W.C. (1998). Multivariate Data Analysis, (5th
Edition). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Heijden, H., Verhagen, T., ve Creemers, M. (2003). Understanding online purchase intentions:
contributions from technology and trust perspectives. European Journal of Information Systems,
12, 41-48.
Jeyaraj, A., Rottman, J. W., ve Lacity, M. C. (2006). A review of the predictors, linkages, and biases
in IT innovation adoption research. Journal of Information Technology, 21, 1-23.
Jones, S., Wilkens, M., Morris, P., ve Masera,, M. (2000). Trust Requirements in E-Business.
Communications of the ACM, 43(12), 80-87.
Joreskog, K.G. ve Sörbom, D., (1993)., LĠSREL 8 user‟s Reference guide; PRELIS2 User‟s
Reference Guide, Scientific Software International /Aktaran:Veysel Yılmaz-H.Eray Çelik Lisrel ile
Yapısal Eşitlik Modellemesi-1
Kim, W.G., Lee, C. ve Hiemstra, S.J. (2004), “Effects of an online virtual community on customer
loyalty and travel product purchases”, Tourism Management, Vol. 25 No. 2, pp. 343-55.
Lee, G. ve Lin, H. (2005). Customer perceptions of e-service quality in online shopping. International
Journal of Retail & Distribution Management, 33(2), 161-176
Liao, Z. ve Cheung, M. T., (2001), "Internet-Based E-Shopping and Consumer Attitudes an Empirical
Study," Information & Management Vol. 38, No. 5: 299-306.
Lin, H. (2007), Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge sharing
intentions, Journal of Information Science, Volume 33, 135-149
Liu, C., Arnett, K.P., Capella, L.M., ve Taylor, R.D., (2001). ‘Key Dimensions of Web Site Design
Quality as Related to Consumer Response’, Journal of Computer Information Systems, 42(1), 7082.
Nielsen, J. (1994). Heuristic evaluation. In Nielsen, J., and Mack, R.L. (Eds.), Usability Inspection
Methods. John Wiley & Sons, New York.
Parasuraman, A., Grewal, D. ve Krishnan, R. 2004. Marketing research. Boston: Houghton Mifflin.
Pavlou P. Chai L. What drives electronic commerce across cultures? A cross-cultural empirical
investigation of the theory of planned behavior. Journal of Electronic Commerce Research 2002; 3
:240-253.
Phau, I ve Poon, S. M. (2000), “Factors influencing the types of products and services purchased over
the internet”. Internet Research, Vol. 10 No.2, pp.102-103.
Preece, J. (2001), “Sociability and usability in online communities: determining and Measuring
success”, Behaviour and Information Technology, Vol. 20 No. 5, pp. 347-356.
Ridings, C.M., Gefen, D. ve Arinze, B. (2002), “Some antecedents and effects of trust in virtual
communities”, Journal of Strategic Information Systems, Vol. 11 No. 3, pp. 271-95.
Ribbink, D., van Riel, A., Liljander, V., ve Streukens, S. (2004). Comfort your online customer:
Quality, trust and loyalty on the Internet. Managing Service Quality, 14(6), 446–456.
Rodgers, W., Negash, S. ve Suk, K. (2005), “The moderating effect of on-line experience on the
antecedents and consequences of on-line satisfaction”, Psychology and Marketing, Vol. 22 No. 4,
pp. 313-31.
Rotchanakitumnuai S, Speece M. (2004) .Balancing Business Value of Thai Internet Banking
Services: The Corporate Customers' Perspectives. PACIS 2004 Proceedings. Paper 4.
Santos, J. (2003). E-service quality: a model of virtual service quality dimensions.Management
Service Quality, Vol. 13, No. 3, pp. 233-46.
Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., ve Müller, H. (2003).Evaluating the fit of structural
equation models: Tests ofsignificance and descriptive goodness-of-fit measures. Methodsof
psychological research online, 8, 23-74.
Shankar, D., V. V. Gopalakrishna, S. S. C. Shenoi, S. R. Shetye, C. K. Rajan, J. Zacharia, N.
19

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Araligidad, ve G. S. Michael. (2003). “Observational evidence for westward propagation of
temperature inversions in the southeastern Arabian Sea”. paper presented at ARMEX workshop on
data analysis and initial scientic results, Chennai, India.
Shih, J. (2004). Building the mathematics and literature connection through children's responses.
Teaching Children Mathematics. 328-333.
Szymanski, D.M.,ve Hise, R.T. (2000). E-satisfaction: An initial examination. Journal of Retailing,
76(3), 309–322.
Simon, S. J. (2001). “ The impact of culture and gender on web sites: an empirical study” Database
for Advances in information Systems, Vol.32 No.1, pp. 18-37.
Singh, N., Fassott, G., Chao, M.C. H., ve Hoffmann, J.A.(2006), Understanding International Web
Site Usage: A Cross-National Study of German, Brazilian, and Taiwanese Online Consumers,
International Marketing Review, Vol. 23:1, pp.83.
Soopramanien DGR ve Robertson A, (2007). 'Adoption and usage of online shopping: an empirical
analysis of the characteristics of ‘‘buyers’’ ‘‘browsers’’ and ‘‘non-internet shoppers’’', Journal of
Retailing and Consumer Services, vol 14(1), pp 73-82
Sproull, L. ve Faraj, S. (1997), “Atheism, sex and databases: the net as a social technology”, in
Kiesler, S. (Ed.), Culture of the Internet, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, pp. 35-51.
Szymanski, D.M., Hise, R.T. (2000). ‘E-Satisfaction: An Initial Examination’, Journal of
Retailing,76(2), 309-322.
Teo, S., Lim, V., ve Lai, R. (1996)."Intrinsic and Extrinsic Motivation in Internet Usage," Omega
International Journal of Management Studies, 27, pp. 25-37.
Van Dyke, T.P., Kappelman, L.A., V.R. Prybutok (1997). ‘Measuring Information Systems Service
Quality: Concerns on the Use of the Servqual Questionnaire’, MIS Quarterly, 21(2), 195-208.
Venkatesh, V.,ve Davis, F. D. (1996). A model of the antecedents of perceived ease of use:
Development and test. Decision Sciences, 27(3), 451-481.
Venkatesh, V.,ve Davis, F. D. (2000). “A Theoretical Extension of The Technology Acceptance
Model: Four Longitudinal Field Studies”, Management Science (46:2), pp.186-204.
Venkatesh, V. (2000). Determinants of perceived ease of use: Integrating control, intrinsic motivation,
and emotion into the technology acceptance model. Information Systems Research, 11(4), 342-365.
Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., ve Davis, F. D (2003). User acceptance of information
technology: Toward a unified view1. MIS Quarterly, 27(3), 425-478.
Venkatesh, V., Davis, F. D., ve Morris, M. G. (2007). Dead or alive? The development,trajectory and
future of technology adoption research. Journal of the Association for Information Systems, 8(4),
267-286.
Vijayasarathy, L.R. (2004), “Predicting consumer intentions to use on-line shopping: the case for an
augmented technology acceptance model”, Information and Management, Vol. 41 No. 6, 747-62.
Wang, Y., Yu, Q. ve Fesenmaier, D.R. (2002), “Defining the virtual tourist community: implications
for tourism marketing”, Tourism Management, Vol. 23 No. 4, pp. 407-17.
Wolfinbarger, M., Gilly, M.C. (2003). ‘eTailQ: Dimensionalizing, Measuring and Predicting Etail
Quality’, Journal of Retailing, 79(4), 183-198.
Zeithaml, V.A., Parasuraman, A. ve Malhotra, A. (2000). A Conceptual Framework for Understanding
E-Service Quality: Implications for Future Research and Managerial Practice. Marketing Science
Institute, Working paper, Report Number 00-115.
Zeithaml, V.A., Parasuraman, A., A. Malhotra (2000). ‘e-Service Quality: Definition, Dimensionsand
Conceptual Model’, Working Paper, Marketing Science Institute Working Paper Series:Cambridge.

20

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

MEHMET RAUF’UN KARANFİL VE YASEMİN ROMANINDA MEKÂN*

Nergiz GAHRAMANLI∗ ∗
Öz
Tanzimat döneminde gelişme gösteren Türk romanı esas olarak Servet-i Fünûn
devrinde yazılır. Bu devir yazarların eserlerinde olaylar, mekânlar ve kişiler gerçekçi bir
biçimde verilir. Teknik sağlam ve başarılıdır. Psikolojik romanın ilk örnekleri bu devirde
görülür. Servet-i Fünûn devri yazarlarından Mehmet Rauf, romanlarında İstanbul’un birçok
semtine yer verir. Romanlarındaki olaylar çeşitli semtlerde yer alan yalı, köşk, konak ve
apartmanlarda geçer ve burada yaşanan hayatlar ele alınır. Alafranga bir yaşam tarzıyla
düzenlenen, Batılılaşma hareketinden etkilenen bu mekânlar, değişimleriyle yazarın Karanfil
ve Yasemin romanında ayrıntılı bir şekilde gösterilir. Batı tarzı yaşam bu mekanlarda çeşitli
yönleriyle işlenir. Yazarın Karanfil ve Yasemin romanında içinde yaşanılan mekanlar; köşk,
konak, ve apartman daireleri yer alır. Bu makalede, Mehmet Rauf’un Karanfil ve Yasemin
romanında tespit edilen mekânlar üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Servet-i Fünûn, mekân, roman, batılılaşma, köşk, konak, yalı,
apartman.
SPACE IN KARANFIL AND YASEMIN NOVELS OF MEHMET RAUF
Abstract
Turkish novel showing development in the age of the Tanzimat is actually written in
the age of Servet-i Fünun. In works of authors of this age, events, spaces and people are given
realistically. The technique is strong and successful. The first examples of psychological
novel are seen in this age. Mehmet Rauf being one of authors of the age of Servet-i Fünun
gives place to many districts of İstanbul in his novels. Events in his novels pass in the
waterside mansions, villas, courts and apartments, and lives in these houses are handled.
These spaces, which are arranged with a European lifestyle and affected by the movement of
Westernization, are shown in detail with their changes in Karanfil and Yasemin novels of the
author. Western style of life is treated in these spaces with its various sides. In Karanfil and
Yasemin novels of the author, spaces in which people live, manors, mansions and apartments
take place. In this article, spaces identified in Karanfil and Yasemin novels of Mehmet Rauf
will be handled.
Key Words: Servet-i Fünun, space, novel, westernization, manor, mansion, waterside
mansion, apartment.
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1. GİRİŞ
“Tanzimat, doğu medeniyetinden batı medeniyetine geçiş devresidir. Gene bu yolda
bir başka hüküm, Tanzimat’ın sadece ilân edilen bir ferman ile sınırlı kalmadığı, onun
geçmişe doğru uzun yıllara dayalı reform hareketlerinin sonucu olduğudur. Tanzimat
düşüncesini yaratan bu reform hareketlerinin kaynağını batı olarak görüyoruz. Bir millet yeni
bir medeniyete, yeni bir kültüre yönelirken önce oranın bilim hayatını, dolayısıyla düşünce
dünyasını tanıma eğilimine girer. Daha sonra bu eğilim edebiyat hayatını etkiler. Bundan
dolayı edebiyat dünyamızın batı düşünce ve kültür hayatından etkilenmesi biraz geç olmuştur.
Daha doğrusu bir tanıma dönemi geçirmiştir. Tanzimat’ın ilanından yaklaşık yirmi yıl sonra
da ilk örneklerini veya ürünlerini vermeye başlamıştır.” (Parlatır, 1994:553) Bu dönemde
cemiyet hayatında yapılan bir takım değişiklikler bir süre sonra edebiyata da yansımıştır.
Mehmet Kaplan’a göre, “Tanzimat edebiyatı, Divan edebiyatına karşı bir tepki olarak doğar.”
(Kaplan, 1997:17) “(B)u edebiyat, sosyal kaynaşma ve hareketlerin akisleriyle dolu ve günlük
hayatın basit kayıtlarından ibaret olan gazete ile başlamış, zihniyet ve üslûbu, uzun müddet
onun tesiri altında kalmıştır. Divan edebiyatı, sosyal hareketleri ve ferdin hususî yaşayış ve
mizacını içine kabul etmeyen bir duvarla çevrili olduğu halde, Tanzimat edebiyatı, hayatın her
nevi tezahürüne kapılarını açar.” (Kaplan, 1997:17)
Mehmet Kaplan’ın bu tespitleri, bazı edebiyat tarihçileri tarafından tartışılmış,
özellikle yeni bir hayat anlayışı olduğu tespiti kabul görmüştür.
Hasan Akay, Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Yeni Fikirler adlı kitabında
Tanzimat’ın zihniyetle ilişkisine dair paralel tespitlerde bulunmakta yeni edebiyatın bu
bağlamdaki temellerine işaret etmektedir. Ona göre, “Osmanlı Devleti’nin ardı ardına
yenilişlerine bir son vermek maksadıyla yaptığı teşebbüslerin sonuncusu olan Tanzimat,
edebî, sosyal, fikrî, askerî ve siyasî açıdan büyük ve zorunlu bir değişimin başlangıcı
olmuştur. Tanzimat’ın getirdiği fikirlerin ve gerçekleştirdiği değişmelerin temelinde hiç
kuşkusuz bütün bir medeniyet anlayışı ve yeni bir zihniyet yatmaktadır. Sorumluluğu
üstlenen yeni zihniyet sahibi aydınlar vasıtasıyla Tanzimat ruhu, devletten halka doğru
Batılılaşma hareketi yönünde yayılmış ve devlet zihniyetinden aile ilişkilerine varıncaya
kadar toplumun bütün geleneksel kurumlarında değişmeye sebep olmuştur. Fakat asıl çaplı
değişme, edebî ve siyasî düşünce alanında kendini göstermiş ve yeni edebiyatın temelleri
atılmıştır.” (Akay, 1998:257)
“Tanzimat’tan sonra yetişen neslin kendilerine has bir dünya görüşüne, hayata bakış
tarzına ve şahsiyetlerinin mührünü taşıyan bir üslûba sahip olmaları, en önemli özelliği olarak
görülmüştür. Bu durum (...) Servet-i Fünûn nesli için de geçerlidir. Onlar da öncekilerden
farklı olmakla birlikte kendilerine has renkler taşıyan bir dünya görüşüne, hayata bakış tarzına
ve üslûba sahiptirler. (...) Tanzimat nesli çoğunlukla yeni kurulmuş “kalem”lere devam etmiş
ve kendi kendini yetiştirmiş insanlardan oluştuğu halde, Servet-i Fünûn nesli düzenli biçimde
eğitim ve öğretim görmüş, özellikle küçük yaştan itibaren bir Batı dilini öğrenmiş kimselerdir,
yani Servet-i Fünûn neslinde zihnî terbiye de hemen hemen aynıdır.” (Akay, 2006:454)
Servet-i Fünûn yazarları farklı edebî türlerde yeni eserler yazsalar da, roman, bu
devrin yazarlarının yoğunlaştığı edebî türlerden biridir. Şiirle birlikte roman ve hikâye,
Servet-i Fünûn edebiyatının en kuvvetli türleridir. Önceleri çevirilerle başlayan, yazarların
yazdığı örneklerle tanınan bu tür, anlatım teknikleri ile dikkatleri üzerinde toplamıştır. İnci
Enginün’ün verdiği bilgiye göre, “Türk edebiyatında gerçek roman Servet-i Fünûn ile
2
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başlar.” (Enginün, 2006:327) “Türkiye’ye Tanzimat Edebiyatı’yla giren hikâye ve roman
çeşidi, Edebiyat-ı Cedide devrinde (1896-1901) olgunlaşmış ve ilk usta romancılar bu
devirde yetişmiştir.” (Kudret, 1998:161)
Devrin siyasî ve sosyal şartların etkisiyle içine kapanan bu edebiyatın ortak özellikleri
hikâye ve romanda daha fazla görülür. Tanzimat hareketiyle başlayan edebiyatta batılılaşma,
Servet-i Fünûn’da en üst seviyeye çıkar. Servet-i Fünûn devrinde yetişen özellikle hikâye ve
roman dalında Halid Ziya ve Mehmet Rauf dikkat çekmektedir. Mehmet Rauf, Servet-i Fünûn
devrinin önemli romancılarından biridir. Yazarın çalışmamızda ele aldığımız Karanfil ve
Yasemin adlı romanı 1923 yılında önce Tanin’de tefrika edilir, 1924 yılında kitap olarak
basılır. Romanda Samim’in Avrupa’dan döndükten sonra arkadaşı Pertev sayesinde Kadri
Paşa’nın sosyetesine girmesi ve bu ailede önce Nevhiz’le ilişki kurması sonra Kadri Paşa’nın
kızı Pervin’le yakınlaşması, sonunda Nevhiz’in Avrupa’ya kaçması, Nevhiz’le Samim’i
birlikte gören Pervin’in hastalanıp ölmesi işlenmektedir.
2. SERVET-İ FÜNÛN ROMANLARINDAKİ MEKAN UNSURLARI
Eserlerde yer alan mekânlar olaylardan, zamandan, roman kişilerinden bağımsız olarak
düşünülemez. Romandaki kişilerin varlığı, onların mekânları algılaması, bu mekânları anlamlı
hale getirir. Romanı meydana getiren diğer öğeler gibi mekân da, roman da bir kurgudur.
Yazarın eserinde tasvir ettiği mekân hem gerçek, hem de kurmaca olabilir. Romanın olay
örgüsü ve yazarın bakış açısı mekânı anlatmada büyük öneme sahiptir.
Romanlarda mekânı tanımamızı sağlayan unsur “tasvir”dir. Bourneur’a göre tasvir,
“mekânda yan yana bulunan ve aynı zaman içinde varolan simultane objelerin gösterilmesi”
dir. (Bourneur ve Quellet, 1989:99) Tasvir aynı zamanda “yazardan okuyucuya, dolayısıyla
hikâyenin içinde, bir konuda bilgisi olan bir kişiden, bilgisi olmayan bir kişiye haber verme
görevini yükle(mektedir).” (Bourneur ve Quellet, 1989:110) Tasvirin yapılma sebebi hikâyeye
ritm vermektir. Bourneur bu durumu şöyle ifade eder: “Bakışı dış çevreye yöneltmek suretiyle
tasvir, aksiyonun arkasından gevşeme veya kritik bir anda hikâyeyi kestiğinde okuyucuya
sabırsızlık getirir; müzikal anlamda, zaman zaman esere ton ve hareket veren bir üvertür
durumundadır.” (Bourneur ve Quellet, 1989:108) Tasvir, romandaki olayları gözlerimiz
önüne sermek iddiasında bulunduğu için gerçek ile ilgilenmemizi sağlamaktadır. (Bourneur
ve Quellet, 1989:114) Şerif Aktaş, “mekânın panorama, peyzaj, dekor oluşu, yine hem bakış
açısı, hem de nakledilen vak’a zincirinin mahiyeti ile ilgili bir problem” (Aktaş, 2000:132)
olduğunu söylemektedir. “Tasviri yapılacak objenin, hangi özelliklerinin gösterileceği,
özelliklerin hangi etkiyi doğuracağı, bu bakış açısına bağlıdır.” (Narlı, 2002:102) Narlı ise
tasviri, “anlatıcının, okuyucunun veya romandaki bir şahsın bilmediği bir şeyi, anlatma
gösterme gayreti olarak” tanımlamaktadır.
Mehmet Tekin’e göre romanlarda yer alan “mekân, romanın ayağını yere basmasını
sağlar.” Metinlerde olayların geçtiği yerlerin tasvir edilmesi, “sadece anlatı sisteminin ‘inşa’
edilmesi bakımından değil, okuyucu açısından da gereklidir. Okuyucu bu imkânla olayların
mahiyetini anlatmakta” güçlük çekmez. “Anlatılacak hikâye bir köyde, şehirde, çölde; evde,
apartman dairesinde, odada; kahvede, parkta, caddede… geçecekse, okuyucu, ona göre bir
tutum takınır; hayal gücünü o yönde harekete geçirir.” (Tekin, 2001:129-130) “Mekân unsuru
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kahramanların çiziminde” de önemlidir. Bazı eserlerde kişiler, “kişisel özelliklerinden çok,
yaşadıkları çevreyle” özdeşleştirilmektedir. (Tekin, 2001:130)
Stevick’e göre, romanda ele alınan mekân “olaylar dizisini ve karakteri etkilediği
ölçüde bütünün bir parçası”dır. (Stevick, 2004:264) Gerçek hayatta görülen mekânların etkisi
eserlere de yansımaktadır. Bazı romanlarda geniş olarak ele alınan mekân, bazı romanlarda
daralır. Korkmaz’a göre, “Açık ve geniş mekânlar içtenlik mekanlarıdır. İçtenlik, mekanı
içten dışa doğru çeviren ve açan bir niteliktir. Bu mekanlarda karakter kendisiyle, çevresi ve
bütün evrenle uyum içindedir.” (Korkmaz, 2007:411) Dar mekanlar kişiler üzerinde kötü
etkiler bırakır. “Bu mekanlarda kişi zaman, mekan ve onun tüm elemanları ile çatışma
durumundadır. Mekan, kum saati gibi dıştan içe doğru tüketici bir nitelikte akmaktadır.”
(Korkmaz, 2007:410) Bu tür mekânlarda yer alan kişiler üzerinde çevrenin etkisi
kaçınılmazdır. Çetin’in verdiği bilgiye göre, “Türk romanında özellikle yalı, köşk, konak,
apartman, yazlık gibi kapalı mekânlar, genellikle sosyal değişimlerin, kültür farklılıklarının,
ekonomik durumların simgesi olarak kullanılmış ve işlevsel unsurlar olarak işlenmiştir.”
(Çetin, 2006:137)
Kâzım Yetiş, Cumhuriyet Devri Türk Romanında Beyoğlu adlı kitabın “Takdim”
kısmında “mekân bazen dar anlamda barınılan yer, ev, oda; bazen geniş anlamda mahalle,
şehir, ülke veya vatandır.” der. (Çoruk, 1995:7) Gerçekten de şehir, insanlar arasındaki
ilişkilere biçim veren, sosyal mesafelerin azaldığı ilişkilerin yoğunluk kazandığı bir yerdir.
İnsanın, hayatını düzenlemek için oluşturduğu en önemli, en büyük fizikî üründür. “Bu yapıya
biçim veren tercihleri ise insanlar ve toplumlar, inançlarından, dinden hareket ederek
belirlerler.” (Cansever, 2010:17) Cansever’e göre, her ev kendi yerel gerçeklerine göre
oluşturulmuştur. “merkezi(yetçiliğin) kısıtlayıcı, bireyi yok eden belirtileri, Batı şehirlerinde”
açık olarak görülmektedir. (Cansever, 1992:92)
2.1. Ev: Bachelard’a göre “evimiz, bizim dünya köşemizdir. (…) Bizim ilk evrenimizdir. Ev,
gerçek bir kozmostur.” (Bachelard, 1996:32) “İçinde gerçek anlamda oturulan her mekân, ev
kavramının özünü içinde barındırır.” (Bachelard, 1996:32-33) Evin en çok değer verilen iyi
yanı dinginlik içinde düş kurmamızı sağlamasıdır. “Ev, düşü barındırır, düş kuranı korur, ev
dinginlik içinde düş kurmamızı sağlar.” (Bachelard, 1996:34) “Ev bu anlamda sadece
sığınma, korunma, barınma mekânı değil, içinde yaşayanların dünyalarını da veren kimi
zaman hatıralara açılan kimi zaman da düş yolculuğuna çıkılan bir yerdir.” (Daşcıoğlu ve
Koç, 2009:872) Yaşadığımız yer, yani ev bizi barındırmanın dışında düşlerimizi,
hayallerimizi de barındırır. Böylece bu mekân insanlar için “soyut düşsel” (Bachelard,
1996:44) bir değer kazanır. Bir mekânın ev, yuva olabilmesi için orada oturulması lazım. Her
evde birçok hayat gizlidir. Oturduğumuz evler “yaşam öykümüzü çağrıştıran katı ve değişmez
belgelerdir.” (Bachelard, 1996:74)
Rene Wellek’e göre ev, bir insanın parçasıdır ve evini tasvir etmekle o insanı tasvir
etmiş oluruz. “(E)vler sahiplerini ifade ederler, buralarda yaşamak zorunda olan diğer kişileri
de atmosfer olarak etkilerler.” (Wellek, 1993:196) Şerif Aktaş da, Roman Sanatı Roman
İncelemesine Giriş adlı kitabında, bir odanın döşeme tarzı ve eşyalarının durumu, orada
yaşayan insan hakkında bilgi verdiğini söylemektedir. “Mekân tasvirleri, eserdeki
kahramanların bazı hususiyetlerini dikkatlere sunmaya yardım eder. Bir odanın tefriş tarzı,
orada günlerini geçiren insan hakkında bilgi verir.” (Aktaş, 2000:131)
4
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Handan İnci Elçi, evin “insanın iç dünyasını ve yetiştiği kültürü birebir yansıtan
önemli bir yaşama alanı” (Elçi, 2003:17) olduğunu belirtir. “Bu açıdan ev, psikolojik ve
sosyolojik çözümlemeler için verimli bir labaratuvar işlevi görür. Romancı ele aldığı kişiyi ev
ortamında göstererek onun kimliğini oluşturan unsurları da açığa çıkarmış olur.” (Elçi,
2003:17) Bachelard’a göre “ev olmasaydı insan dağılıp giderdi”, çünkü “ev, insan yaşamında,
kazanılmış şeylerin korunmasını sağlar, bunları sürekli kılar. Ev insanı gökten inen fırtınalara
karşı olduğu gibi, yaşamında yaşadığı fırtınalara karşı da ayakta tutar.” (…) “Ev hem beden,
hem ruhtur. İnsan varlığının ilk evrenidir.” (Bachelard, 1996:34-35) Bu bakımdan ev, insanın
yaşamındaki bir takım işlevleri yerine getirir.
Ev, gündelik hayatın aile yaşantısı için düşünülen, bu yaşantı biçiminin gereklerine
uygun olarak inşa edilen bir yapıdır. “Yaşanılan çevrenin farkına varıldıkça yeni bir mekân
anlayışı ortaya çıkmaya başlar. Her bir mekân beraberinde kendine uygun anlayışı da ortaya
çıkarmaya başlar, yeni hayat tarzı kendine uygun mekânlarda gelişir. Ev bunların en önde
gelenidir.” (Daşcıoğlu, Koç, 2009:872)
Cansever, şehrin ilk yapı taşının ev olduğunu söylemektedir. Ona göre ev, insanın
barınmasını sağlayan, insan ve aile ilişkilerinin oluşması yolundaki gelişmenin de ilk
aşamasıdır. “Türk evi mimari ölçekte alt kattan üst kata, yerelden evrensele geçişin
dinamizmi, hareketi ile özel değere ulaşır.” (Cansever, 1992:94) Türk evlerinde odalar birçok
maksat için kullanılmaktadır. Eşyalar da değişebilecek niteliktedir. Ancak Batı etkisinde
gerçekleştirilen apartman ve evlerde, Türk evinin bu özellikleri terk edilir, evin her odası
sadece tek bir maksada hizmet edilecek şekilde düzenlenir. “Türk-Osmanlı evi genellikle
zemin katı toprağı bağlı kalıcı, taş, kâgir bir yapı iken, üst katları zemin katın yönelişlerinden,
ölçülerinden bağımsız yukarıdan aşağıya doğru düşünülmüş ve çözümlenmiş atektonik hafif
bir strüktürdür.” (Cansever, 1992:93)
Geçmişte belli bir zevkin ürünü olan, içinde yaşayanlar için manevi değeri bulunan
evler vardı. A. Şinasi Hisar’ın verdiği bilgiye göre, o zamanlarda İstanbul evleri üçe ayrılırdı.
“Bunların Boğaziçi’nde su kıyılarında ve ahşap olanlarına yalı; İstanbul’un sayfiye
semtlerinde, bahçe içinde ve yine ahşap olanlarına köşk; şehirde, ayrı harem ve selamlık
daireli ve çokları kâgir olanlarına konak denilirdi.” Bu evlerin en güzeli yalılardı. Boğaziçi de
yalıların en doğal “muhitini” teşkil ederdi. (Hisar, 2010:7)
2.2. Yalı: Reşad Ekrem Koçu’nun verdiği bilgiye göre, “Yalının ilk hüviyeti bir ahşab yapı
oluşudur, çoğu denizle iki türlü sarmaş dolaş olmuştur, bina ya alt katından başlayarak,
kısmen denize çakılmış kazıklar üstünde yükselmiş veyâ cephe temeli hemen rıhtımı
kenarından yükselerek, birinci katı eli böğründeler üstünde denize doğru bir çıkıntı, şahnişin
yapmıştır; ve çoğunun altında kayıkhâneleri vardır, deniz de bu kayıkhânelerde, binânın içine
girmiştir.” (Koçu, 1963:2903)
Doğan Kuban’a göre, yalı, İstanbul’a Türkler’in getirdiği bir yaşamın, aynı zamanda
denizle iç içe yaşamanın konuta yansıyan simgesidir. Yalılar, İstanbul’da bir sultan konutu,
kıyı kasrı ve bir sahilsaray olarak ortaya çıkmıştır. Yalının içerdiği bir başka nitelik, geçici
konut olmasıdır. Ahşap olarak yapılan bu sayfiye konutu, imparatorluğun son dönemlerine
kadar geçici (yazlık) olarak kullanılmıştır. Kıyılarda yalılardan önce “hasbahçeler”
kurulmuştur. Daha sonra sultanlar kıyılara kasırlar yaptırmışlardır. Buralarda yapılan ilk
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kasırlar kâgir yapılardır. Sultan ve devlet adamları yazlık konutları ağırlıklı olarak deniz
kenarına inşa etmişlerdir. Özellikle “Damat İbrahim paşa, birçok yalı kasrının kurucusudur.”
(Kuban, 1995:418-419)
Ruşen Eşref Ünaydın’a göre, yalılar, “Her mevsimi başka bir semtte geçirmeye alışkın
eski İstanbul zenginlerinin, vükelasının birkaç ay deniz ve koru sefası sürmek için kurdurmuş
oldukları su kenarı konakları”dır. Yalılar, aynı zamanda Boğaziçi’nin kendine has
güzelliklerinden biridir. “Kimi taşdan, kimi tahtadan; kimi taze renkli, kimi yorgun yüzlü, bin
bir biçimli yalılar!.. Bunlar iki kıyı boyunca kâh denizin tâ üstündeler; kâh kendi rıhtımlarının
kenarındalar ve kâh dar bir caddenin berisindeler...” (Ünaydın, 1938:39)
Doğan Kuban’a göre, yalı bahçelerinin kendilerine özgü ağaçları vardır. Bu ağaçların
bir bölümü yereldir. Örneğin defne, şimşir ve erguvan, çınar, servi, ceviz, incir ve ıhlamur
Boğaz ikliminin ağaçlarıdır. Yalı ve köşklere sonradan getirilen ağaçlar ise manolya ve
fıstıkçamıdır. Bütün bahçelerde dut, ayva, incir bulunmaktadır. Yalıya yakın olan bahçeye
mor salkım ve asma dikilirdi. (Kuban, 1995:421)
2.3. Konak: Konak ise büyük ve gösterişli ev anlamındadır. “Konaklar, geleneksel Osmanlı
aile yapısının ortaya çıkardığı mesken tiplerindendir.” Konağın evden farkı, “çok odalı büyük
ve süslü” olmasıdır. Konağın harem ve selamlık denilen iki bölümü bulunmaktadır. Bu
bölümler duvarla ayrılmakta ve bir kapıyla birbirlerine bağlanmaktadır. Bazılarında kapı
yerine “dönme dolap”, yani döner kapı bulunmaktadır. Bazı konaklarda harem ve selamlık
arasında duvarlarda dolapların bulunduğu mermer holler vardır. Harem ve selamlığın da
dışarıya açılan kapıları ayrıdır. Konaklar genellikle, şehir içi binalar olduğu için taş veya
toprak döşeli avlularla çevrilidir. Konaklarda büyük ve kalabalık ailelerin yanında çalışan çok
sayıda uşak ve hizmetçi de kendilerine ayrılan odalarda veya onlar için ayrıca yapılan
binalarda otururlardı. Konaklar genellikle iki, üç katlı binalardı. Bu yapılar genellikle ahşap
olurdu ve bazen de alt katları kâgir olarak yapılırdı. (Candaş, 1972:429-430)
Osmanlı döneminde zengin kısım ve yüksek tabaka İstanbul’da otuz-kırk odalı büyük
konaklarda otururdu. “Konaklarda oturan zengin ailelerin çoğunun Boğaziçi’nde renk renk
yalıları vardı ve yaz aylarında bütün ev halkı yalılara taşınırdı.” (Kavcar, 1995:177)
2.4. Köşk: Köşk, bir sayfiye konağıdır, yani yazlık konuttur. Konaktan farkı ise bahçe içinde
olmasıdır. Bahçesiz köşk yoktur. Kent içindeki büyük konuta köşk denmez. Mesela, Aksaray
ya da Sultanahmet’te konak, Çamlıca, Erenköy ya da Boğaz koruları içinde köşk olur.
(Kuban, 1995:52-53)
Varlıklı insanlar ya bahçe içindeki köşkte, ya da deniz kıyısındaki yalıda otururlardı.
Köşk-konak hayatı ağırlığını 19.yüzyılda duyurmaya başlar. Zengin aileler geleneksel
yaşantının tekdüzeliğinden sıyrılarak zamanı farklı şekilde değerlendirmek isterler. “Üst
tabaka aile yaşantısı, 19.yüzyılda sivil konut sembolüne bağımlı olmaktan çıkarak yeni
mekânlara” yerleşmeye başlar. “Ailenin yaşadığı ana konutun dışında bir yazlık sahibi olmak
düşüncesi bu dönemde ortaya çıkar. Yabancı elçiliklerin Tarabya’daki yazlık konutları bu
yeni düşüncenin” ürünüdür. “Özellikle Boğaziçi sahilleri, Adalar ve sur dışında gelişmeye
başlayan Yeşilköy, bu yeni düşüncenin uygulandığı mekânlar arasındadırlar.” (…) “Köşk,
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konak, hayatının sayfiyeye kaymasıyla bu üslup çeşitlemesi giderek zenginleşir.” (Işın,
1985:554-555)
2.5. Apartman: Tanzimat’la birlikte değişen birçok “usûller” arasında Türk ev mimârisinin
mahiyetini teşkil eden ahşap inşaat da yavaş yavaş terk edilmeye başlanır. “Her biri
İstanbul’un büyük bir kısmını silip süpüren yangınlardan sonra umumiyetle kârgir inşaat da
yavaş yavaş terk edilmeye başlamıştı. Böylece İstanbul evlerinin mimâri özelliğinde nisbî bir
değişme başlamıştı.” (Okay, 1975:93)
Handan İnci Elçi, Batılılaşma modasının semtler gibi ev tiplerini de değiştir(diğini)
söylemektedir: “Avrupaî yaşamak isteyenler işe evlerinin malzemesinden başlar. Ahşap ev
gelenekselin, taş konak ise batılılığın göstergesi olur. Ancak mimaride ahşaptan kâgire geçişi
sadece Avrupaî olmak hevesiyle açıklamak yetersiz kalır. Bu değişim özellikle İstanbul’u sık
sık tehdit eden ve şehri “nice yazmanın, elişinin, sanat eserinin eridiği bir fırın”a çeviren
yangın tehlikesini önlemek için gerekli görülür.” (Ortaylı, 1987:29-35; aktaran Elçi 2003:8081)
1874’de İstanbul’a gelen ünlü İtalyan yazarı Edmondo de Amicis İstanbul adlı
eserinde İstanbul’un eski ahşap evlerinin dış görünüşünü şöyle ifade etmektedir: “Her şey
tam manasıyla şarklıdır. Çeyrek dakikalık bir yol yürünür ama ne kimseye rastlanır, ne de bir
ses duyulur. Orada burada, rengârenk boyanmış, birinci katı zeminden, ikinci katı birinci
kattan taşmış küçük ahşap evler vardır; büyük evlere bağlı küçük evler görünüşündeki her
tarafı camlı ve kafesli şahnişinler sokaklara hüzün ve esrar dolu, kendine mahsus bir hava
verir. Bazı yerlerde yollar o kadar dardır ki, karşılıklı iki evin çıkma katları neredeyse
birbirine değer ve bu insan kafeslerinin gölgesinde, günün büyük bir kısmını oturdukları
yerden gökyüzünü azıcık görerek geçiren Türk kadınlarının ayaklarının tam altından yürünür.
Bütün kapılar kapalıdır, zemindeki bütün pencerelerde demir parmaklıklar vardır; her şeyde
bir itimatsızlık ve kıskançlık kokusu duyulur, insan bir manastır şehrinden geçiyormuş gibi
olur.” (Amicis, 1981:40-41)
19.yüzyılda Galata’da ve Beyoğlu’nda gayrimüslimlerin oturdukları yerlerde
apartmanlar yapılmaya başlanır. “İstanbul’da ilk apartımanlar ‘Yahudihâne’ ve ‘Müteehhilîn
Odaları’ denilen binâlardır.” (Koçu, 1971:5405) “XIX yüzyıl sonunda İkinci Abdülhamid
devrinde İstanbul tarafında yapılan ilk apartıman Şehzadebaşı’nda yarı kâgir bir binâ olan
‘Letâfet Apartımanı’dır.” (Koçu, 1971:5405) Yeni yerleşim tarzı olan apartman dairelerinde
bir süre sonra gayrimüslimler dışında İstanbullu ailelerin de oturmaya başladığı görülür.
Zamanla “apartıman yapısı büyük şehrin etrâfına da yayılmış, İstanbul’un kadimden beri
yazlık huzur, dinlenme semtlerini öylesine istilâ etmişdir ki çamlıklar, büyük büyük bağçeler
içinde eski ahşap evler ve köşklerden hemen hemen eser kalmamış, apartıman yapısı salgını
hem o binâları, hem de bağçe ve korucuklarını kalmış yeşilliğin kucakladığı o huzur semtleri,
dazlak mahallere inkılâb etmiştir. Zamanımızda yazlığa gitmek, bir apartıman katından çıkıp,
muvakkaten başka bir apartıman katına gitmek olmuştur.” (Koçu, 1971:5404)
Eski İstanbul Evleri adlı yazısında beton yapılarını eleştiren Perihan Balcı, apartman
binaları için şu yorumu yapmaktadır: “Şimdi evler yerini beton yığınlarına bırakmış, arnavut
kaldırımı asfalt olmuş, netice sokak özelliğini kaybetmiş. Artık onu gözleyene hiç bir şey
vermiyor. Buna mukabil Boğaziçi yalılarında bir yenilenme başladı son yıllarda. Apartman

7

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

yalılardan ahşap yalılara bir kayış var, gözönünde bariz, apaçık. Rütubetli iklime sahip
İstanbul’da beton yalılar ve apartmanlar içinde oturanların sıhhatini tehdit edenler oldu.
Ahşap yapı her şeyiyle sağlıklı idi. Ne yazık ki bunları yakarak yerine beton binalar yaptık.”
(Balcı, 1981:4)
“Apartmanlaşma süreci İstanbul’un Beyoğlu gibi semtlerinde aile yaşantısındaki
modernleşmenin de başladığı yerdir.” (Daşcıoğlu ve Koç, 2009:874) Bu devirde İstanbul’da
özellikle de Şişli ve Nişantaşı’nda yeni yapılan binalarda sadece bir ailenin oturabileceği ve
tüm binanın ısıtıldığı daireler insanlara daha çekici gelmeye başlar. Cansever’in de ifade ettiği
gibi, “mahalle-toplum ilişkilerinin en yoğun şekilde yaşandığı” mahremiyeti olan Türk evi,
yerini insanı yaşadığı çevreden uzaklaştıran, yabancılaştıran, apartman binalarına bırakır.
(Cansever, 1992:43) Toplumdaki “etkili aydın ve yönetici(lerin) geliştirdiği modalar özellikle
şehirlerde apartman modası, ev ve yaşama kültürünün sona ermesine yol açtı. İstanbul, İzmir,
Ankara, vs. büyük şehirlerde, insanlar ailelerinin nesillerce oturdukları semt ve mahalleleri
terk edip ışıksız, bahçesiz, zevksiz, çirkin apartmanların oluşturduğu mahallelere göç ettiler.”
(Cansever, 1992:44)
3. KARANFİL VE YASEMİN ROMANINDA YER ALAN MEKANLAR
Karanfil ve Yasemin romanında Avrupa’dan yeni dönen Samim, Pertev’le arkadaşlığı
sayesinde, Pertev’in babası Kadri Paşa’nın sosyetesine girer. Bu yaşam tarzı onu çok etkiler.
Samim ülkesine geldiği ilk günlerde çarşıda dolaşırken dikkatini çektiği ve âşık olduğu
Nevhiz’le tesadüfen bu aile vasıtasıyla tanıştırılır. Nevhiz evli bir kadındır, fakat mutsuz bir
evliliği vardır. Bu tanıştırmalarının ardından ilerleyen günlerde Samim ile Nevhiz arasında
gizli bir ilişki başlar. Samim ile Nevhiz önceleri seyrek buluşurken sonraları sık sık bir araya
gelmeye başlarlar. Daha rahat buluşabilmek ve beraber olabilmek için Samim bir ev tutar.
Orayı Nevhiz’in zevkine göre dayayıp döşer. Bu arada Kadri Paşa’nın kızı Pervin de Samim’e
ilk görüşte âşık olur. Pervin duygularını ilk zamanlarda Samim’e belli etmeye çalışır. Ancak
Samim Nevhiz’i sevdiğinden onun yaklaşımını görmezden gelir. Samim de Pervin’den
hoşlanmaktadır, fakat ona âşık değildir. Bir süre sonra Pervin, Samim’in daha önceden
tanıdığı Şeref’le evlendirilir. Samim’in arkadaşı Pertev de Yezdan’la evlenir. Evli çiftler
evlendikten sonra balayı için Avrupa’ya giderler. Bu sırada Samim ile Nevhiz’in ilişkileri
iyice ilerler ve sıradanlaşmaya başlar. Bir süre sonra Nevhiz’den sıkılan Samim başka
arayışlar içine girer. Evli çift Pervin ile Şeref balayından erken dönerler ve Samim’in yeni
tuttuğu evin yakınına taşınırlar. Samim bu haberi yolda tesadüfen karşılaştığı Şeref’ten
öğrenir ve o da Pervin’i düşünmeye, ona sahip olamaya çalışır. Kocasıyla mutsuz olan Pervin,
Samim’le yakınlaşmaya başlar. İki kadın arasında kalan Samim ikisini de idare etmeye çalışır.
Pervin’i elde edebilmek için türlü yalanlara başvuran Samim, genç kadını kendisinin olması
için zorlar. Samim’e karşı gelemeyen Pervin, ona teslim olur. Bu durumdan Pervin memnun,
Samim ise pişman olur. Nevhiz’i kaybetmek istemeyen Samim, Pervin’le olan ilişkisini
bitirmeye çalışır. Samim’den şüphelenen Pervin, bir gün kötü hava şartlarına rağmen yola
çıkar ve Nevhiz’le Samim’i evde birlikte yakalar. Gördüklerini Samim’e anlatmayan Pervin,
Nevhiz’i suçlar, daha sonra Samim’in kendisini kullandığını, Nevhiz’i tercih ettiğini anlar. Bu
durumdan habersiz olan Samim, Nevhiz ile birlikte yurt dışına yerleşip orada yaşama
hayalleri kurar. Pervin de Samim’le birlikte aynı hayalleri kurmaktadır. Ancak Nevhiz, bir
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gün kısa bir not bırakarak Avrupa’ya kaçar. Pervin, zatürreden hastalanarak ölür. Samim de
tüm olup biteni öğrendikten sonra yaptıklarından ve aldığı yanlış kararlardan pişman olur.
Romanda Kadri Paşazade Pertev, Galata’da rastladığı arkadaşı Samim’i babasının
Nişantaşı’ndaki konağında verilecek olan çaya davet eder. Pertev’in babasının Nişantaşı’nda
bir konağı vardır. Bu konak eserde şöyle anlatılır: “Holden geniş bir methal ile salona
geçiliyordu. Birbirine amud, vasi iki kanattan mürekkep olan salonun iç kısmı bir tarafı bir
sanat harikası denilecek pek mutena bir kış bahçesi ile diğer bir tarafı geniş bir teras ile
mahdut bulunuyor, sonra binanın cephesini dolaşıp bol hol hizasına gelen terastan zarif bir
pergola ile tekrar hole avdet olunuyordu. Hususi bir tertiple konulmuş iki büyük ayna
vasıtasıyla salonlar, bahçe ve teras, tek bir nazarla heyet-i mecmua halinde deraguş
olunabiliyordu.” (Rauf, 1924:3-4)
Cahit Kavcar Batılılaşma Açısından Servet-i Fünûn Romanı adlı kitabında Nişantaşı
köşkleri hakkında şunları söylemektedir. “Nişantaşı köşkleri, yeni binaları, apartmanları ve
Beyoğlu’ndan çevreye yayılan alafranga yaşayış düzeni ile dikkati çeken yerler arasındadır.
Karanfil ve Yasemin’de Kadri Paşa, Nişantaşı’ndaki köşkünde sık sık çay partileri ve
ziyafetleri düzenler. Ana kahraman Samim de, bu sayede çevresini genişletir. Aynı romandaki
Cevdet Kerim Bey, zengin ailelerin doktorluğunu yapması sayesinde Nişantaşı’nın yüksek
aileleri ve sosyete arasında özel bir değer kazanır, kendine ayrı bir yer sağlar.” (Kavcar,
1995:208)
Kavcar bu ifadesinde, Mehmet Rauf’un romanında seçtiği mekânın önemine
değinmiştir. Romanda bu özellik şöyle dile getirilir: “Gelirsen pişman olmazsın… Bizim
çaylar pek mutena, pek mükelleftir. Bütün İstanbul’un en mümtaz erkeklerini, en müstesna
hanımlarını görür tanırsın…” (Rauf, 1924:4)
Samim ülkesine geldiği ilk günlerde çarşıda dolaşırken dikkatini çektiği Nevhiz’le bu
köşkte verilen çay partisinde tesadüfen tanıştırılır ve ondan çok etkilenir.
Kadri Paşalar’ın Beykoz-Akbaba’da da bir köşkleri bulunmaktadır. Yazın bu köşkte
oturulur. Bir gün Kadri Paşa Beykoz-Akbaba köşkünde davet verir. Bu davete Samim de
çağırılır. Bütün davetliler Beykoz’daki Yuşa Tepesi’nde piknik yaparlar. Samim bu piknik
esnasında Nevhiz’in dikkatini çekmeye çalışır.
Akbaba’daki köşkün çevresi ve doğa romanda şöyle dile getirilir: “Hepsi birden
köşkün önüne, asırlık dişbudak ağaçlarının gölgesine oturdular.” (Rauf, 1924:65) Daha sonra
köşkün arka tarafındaki büyük terasa çıkılır. Buradan bakıldığında “set set ağaç kümelerinden
ibaret” bir vadi görülürdü. Bu kümelerin çizdiği dalgaların arkasında “güneşin gurub ettiği
görünüyordu.” “Bütün gurub, indifa etmiş bir bürkan halinde, cehennemi bir yangın içinde
yanıyordu. Ateşin inikasatı semayı, bütün hudut-ı afakı, hunin dumanlara boğmuş, bilhassa,
göz önünde her biri muhtelif bir yeşillikle harelenen ağaç kümelerini eflatun sislerle
yaldızlamıştı.” (Rauf, 1924:69)
Beykoz’daki köşke sık sık uğrayan Samim, Nevhiz’in dikkatini çekmeyi başarır. Bu
tanıştırılmanın ardından ilerleyen günlerde Nevhiz’le Samim’in arasında gizli bir ilişki başlar.
İki sevgili Boğaz’da gezmeye çıkarlar. Tarabya, Büyükdere ve Çengelköy gezdikleri yerler
arasındadır. Samim Saraylı Hanımefendi’den Nevhiz’in validesi ve hemşiresinin
Çengelköy’de büyük bir köşkte oturduklarını, babasının uzun süre önce öldüğünü öğrenir.
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Bir gün Nevhiz Samim’e mektup yazarak ailesinin yaşadığı Çengelköy’deki köşke
çağırır ve burada buluşurlar. Bu köşk yüksek duvarların içinde “mahfuz” bir köşktü. Binayı
uzaktan görmek mümkün değildi. (Rauf, 1924:229-230) İkinci defa yine burada buluştuktan
sonra Samim bir ev tutmayı düşünür. Önce evi Nevhiz’in rahatça gelip gidebilmesi için
Boğaz’ın Rumeli kıyısında tutma kararı alır. Burada uygun ev bulamayınca Moda’da küçük
bir ev tutar.
Samim’in Kadıköy Moda’da tuttuğu ev eserde şöyle anlatılmaktadır. Bu ev yarım bir
bodrum katı üzerine biri büyük ikisi ufak üç odalı sofalı bir yerdi. Kapıdan girince küçük bir
sofada yan yana üç kapı görünüyordu. Ortadaki kapı salona, sağındaki oda yatak odasına,
solundaki oda yemek odasına açılırdı. Bu odalardan “deminki” kapılarla tekrar sofaya
çıkılırdı. Ortadaki salon odaların en büyüğüydü. Bu salonun sağındaki ve solundaki büyük
camlı kapılar bir terasa açılırdı. Terasın ortasından “üç ayak” bir merdivenle bir bahçeye
inilirdi. Bahçe sık ağaçlarla yeşil gölgeye boğulmuş ferah ve latif bir bahçeydi. Salona girer
girmez gözler hemen bu bahçe manzarasına dalardı. Bu “manzara bir peri masalını andırırdı.
Sofadan başka bir küçük merdivenle mutfağa inilirdi.” (Rauf, 1924:270) Artık Samim ve
Nevhiz bu evde buluşacaklardı.
Samim’in tuttuğu evi merak eden Nevhiz Kadıköy’e gelir. Buradan kapalı bir faytona
binerek evin yolunu tutarlar. Eve geldiklerinde Samim anahtarı çıkarıp kapıyı açar. Sofada
yüksek geniş dallı çiçekler dikkat çekmektedir. Aşağıya bir merdivenle inilmekte,
kilitledikten sonra aşağı ile bağlantı kesilmektedir. Kendilerine ait kattaki orta salonu gören
Nevhiz, burayı çok beğenir. Samim koşarak balkon kapısını açar, balkona çıkılır, biraz etraf
seyredilir. Oradan yatak odasına geçilir. Nevhiz hayranlıkla seyretmektedir. Sonra yemek
odasına geçilir. Burada bir “sofranın” olduğu, “sofradaki” her şeyin özenle hazırlandığı
görülür. Nevhiz evi çok beğenir. Çengelköy’deki köşke gideceği için burada saat dokuza
kadar kalabilecekti. Samim onu arabayla Üsküdar’a bırakacak, son vapura bindirip evine
gönderecekti. (Rauf, 1924:271-280)
Romanda yer alan bir başka mekân, Pervin’le kocası Şeref’in oturdukları köşktür.
Kadri Paşa’nın kızı Pervin’le evlenen Şeref, balayı için gittikleri Avrupa’dan döndükten sonra
Feneryolu’nda Şakir Paşa Köşkü’nde otururlar. Bir gün Samim Kadıköy iskelesinden
Çarşıboyu’na doğru döndükten sonra yolda Şeref’i görür. Ondan Pervin Avrupa’da sıkıldığı
için İstanbul’a geri döndüklerini öğrenir. Samim’i evine davet eder. Ona Feneryolu’nda Şakir
Köşkü’nde oturduklarını söyler. (Rauf, 1924:290) Samim ertesi gün köşke gider. Bu köşk
şöyle anlatılır: “Köşk, yarı tuğla yarı parmaklık bir duvarla muhattı. Sık çam ağaçlarıyla
mestur olan bahçede ilerlerken, tarhlara ve ağaçlara büyük bir itina sarf edilmiş olduğunu
görüyordu. Yüksek ağaçlar arasında ilerleyen yol, biraz sonra sağa kıvrılarak bir meydana
sevk ediyor ve köşk bu meydana nazır bulunuyordu. Burası güneşe müstağrak olup, köşkün iki
tarafından çardak tertibi çubuklara sarılmış Japon sarmaşıklarıyla gölgeli oyuk yollar
bahçenin arka tarafına sevk ediyordu.” (Rauf, 1924:311)
Köşkün arka tarafında pek zengin çam korusunun olduğu görülür. Köşke giderken
Pervin’i üzgün gören Samim, onunla beraber köşkün arka tarafına doğru yürümeye başlar.
Büyük ağaçların altında Samim ile bir süre yürüyerek sohbet ederler. (Rauf, 1924:355)
Paşa’nın yeğenleri Yezdan ile Fahire de Feneryolu’nda köşkte oturmaktadırlar.
Karanfil ve Yasemin romanında Saraylı Hanımefendi vasıtasıyla tanıdığımız Fahri
Bey’in Beyoğlu’nda bir apartmanı vardır. Samim de Şişli’de küçük bir apartmanda hizmetçi
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bir kadınla bekar hayatı yaşamaktadır. Kendi apartmanında Nevhiz’in hoşuna gidebilecek
kıymetli ne varsa Kadıköy Moda’daki evine götürür. (Rauf, 1924:275)
Görüldüğü gibi, Karanfil ve Yasemin romanında mekân, romandaki kişilerin yaşam
düzeyi, yaşam şekli ve biçimini göstermektedir. Servet-i Fünûn yazarları kendileri de yalı,
köşk ve konakta yaşadıkları için romanlarında da olaylar genelde yalı, köşk ve konakta
geçmektedir. Eserlerinde de bu mekanlarda geçen hayat tarzlarını gösterirler. Mehmet
Rauf’un ilk dönem romanlarında olaylar köşk, konak ve yalıda, daha sonra kaleme aldığı
romanlarda olaylar apartmanda geçer.
SONUÇ
Bu çalışmada, Servet-i Fünûn romancılarından Mehmet Rauf’un Karanfil ve Yasemin
romanında mekânın ne şekilde ele alındığı, bu unsurun romanına nasıl yansıdığı tespit
edilmeye çalışılmıştır. Her eser yazıldığı dönemi yansıtır. Tekniği sağlam olan romanın olay
örgüsü de başarılı bir şekilde verilir. Olaylar, kişiler ve mekânlar realist bir biçimde anlatılır.
Mehmet Rauf’un romanlarında mekân, önemli bir unsurdur. Roman kişilerinin
karakterini ve psikolojik durumlarını belirlemede mekânın önemli işlevi vardır. Romanda
mekân olarak ev, köşk, konak ve apartman gibi yapılar yer almaktadır. Karanfil ve Yasemin
romanını mekân açısından değerlendirdiğimizde ortaya çıkan değişim çeşitli başlıklarla
gösterilmiştir. Eserde mekânla roman kişileri arasında bir ilişki olduğu görülür. Olaylarla
mekân arasında bir bütünlük dikkatimizi çeker. Mehmet Rauf, bu mekânların özelliklerini
başarılı bir şekilde kaleme almaktadır.
KAYNAKÇA
AKAY, Hasan (1998), Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Yeni Fikirler, Kitabevi
Yayınları, İstanbul.
AKAY Hasan (2006), “Servet-i Fünûn Topluluğu”, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk
Dünyası Edebiyat Tarihi, cilt 7, Atatürk Kültür Merkezi BaşkanlığıYayınları, Ankara,
s. 441-556
AKTAŞ, Şerif (2000), Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, 2.b., Akçağ Yayınları,
Ankara .
AMİCİS, Edmondo de (1981), İstanbul (1874), Çev., Prof. Dr. Beymum Akyavaş, Kültür
Bakanlığı Yayınları, Baylan Matbaası, Ankara.
BACHELARD, Gaston (1996), Mekânın Poetikası, (Çev.:Aykut Derman), Kesit Yayıncılık,
İstanbul.
BALCI, Perihan (1981), “Eski İstanbul Evleri”, Sanat Dünyamız, Yıl 7, Sayı 21, Ocak 1981,
s. 2-9.
BOURNEUR Roland ve R.Quellet (1989), Roman Dünyası ve İncelemesi, Çev., Hüseyin
11

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Gümüş, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
CANDAŞ, Ömür (1972), Büyük Lûgat ve Ansiklopedi (Meydan Larousse), Meydan
Yayınları, Cilt 7, İstanbul. s.429-431.
CANSEVER, Turgur (1992), Şehir ve Mimari, Ağaç Yayıncılık, İstanbul.
CANSEVER, Turgur (2010), Osmanlı Şehiri, Timaş Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.
ÇETİN, Nurullah (2006), Roman Çözümleme Yöntemi, Edebiyat Otağı Yayınları, Ankara.
ÇORUK, Ali Şükrü (1995), Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Beyoğlu, Kitabevi
Yayınları, İstanbul.
DAŞÇIOĞLU, Yılmaz, Okan KOÇ, Batı Tarzı Türk Hikâyesinin Doğuşu ve Tanzimat’tan
Cumhuriyet’e Ana Temalar, Turkish Studies Winter 2009
www.turkishstudies.net/sayilar/sayi 4/Cilt 1/2 %2520%. (ET:13.04.2012)

s.799-900

ELÇİ, Handan İnci (2003), Roman ve Mekân Türk Romanında Ev, Arma Yayınları, 1.Baskı,
İstanbul.
ENGİNÜN, İnci (2006), Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e(1839 – 1923),
Dergah Yayınları, İstanbul.
HİSAR, A. Şinasi (2010), Boğaziçi Yalıları, YKY. 2.baskı, İstanbul.
IŞIN, Ekrem (1985), “19. yy’da Modernleşme ve Gündelik Hayat”, Tanzimat’tan
Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 2, İletişim Yayınları, İstanbul, 538-563.
KAPLAN, Mehmet (1997), Tevfik Fikret Devir -Şahsiyet -Eser, Dergâh Yayınları, İstanbul.
KAVCAR, Cahit (1995), Batılılaşma Açısından Servet-i Fünûn Romanı, Atatürk Kültür
Merkezi Yayını, Ankara.
KOÇU, Reşad Ekrem (1971), “Ev, Apartmanlar”, İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 10, Koçu
Yayınları, İstanbul, s.5404-5405
KOÇU, Reşad Ekrem (1963), “Boğaziçi Yalıları”, İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 6, İstanbul, s.
2903-2909.
KORKMAZ, Ramazan (2007), “Romanda Mekanın Poetiği”, Edebiyat ve Dil Yazıları,
Mustafa İsen’e Armağan, s.399-415, Grafiker Yayınları, Ankara
KUBAN, Doğan (1995), “Yalılar”, Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, c.7. Kültür
Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul. s.417-422
KUBAN, Doğan (1995), “Konaklar”, Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, c.5. Kültür
Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul. s.50-55.
KUDRET, Cevdet (1998), Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
NARLI, Mehmet (2002), “Romanda Zaman ve Mekan Kavramları”, Balıkesir Üniversitesi
12

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 7, Mayıs 2002. s.91-106
OKAY, Orhan (1975), Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Mithat Efendi, Baylan Matbaası,
Ankara.
ORTAYLI İlber (1987), “Eski İstanbul Evleri”, İstanbul’dan Sayfalar, Hil Yayınları,
2.baskı, İstanbul, s. 29-35. (Aktaran), Handan İnci Elçi Roman ve Mekân Türk
Romanında Ev, Arma Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2003, s.80-81.
PARLATIR, İsmail (1994), “Tanzimat Ruhunun Edebiyata Kazandırdığı Değerler”,
Tanzimat’ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyum, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara.
RAUF, Mehmet (1340/1924), Karanfil ve Yasemin, Matbaa-i Âmedî, İstanbul.
STEVİCK, Philip (2004), Roman Teorisi, Cev., Sevim Kantarcıoğlu, Akçağ Yayınları,
Ankara.
TEKİN, Mehmet (2001), Roman Sanatı 1 Romanın Unsurları, Ötüken Yayınları, İstanbul
ÜNAYDIN, Ruşen Eşref (1938), Boğaziçi Yakından, Çituri Biraderler Basımevi, İstanbul.
WELLEK, Rene, Austın VARREN (1993), Edebiyat Teorisi, (Çev, Prof. Dr. Ömer Faruk
Huyugüzel), Akademi Kitabevi, İzmir.

13

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

TÜRKİYE’DE BANKA KREDİ KANALININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE AMPRİK BİR
ÇALIŞMA: KREDİ TAYINLAMASI

Utku ALTUNÖZ*
Öz
Para politikası reel ekonomiyi faiz oranı kanalı, döviz kuru kanalı, diğer varlık fiyatları
kanalı ve kredi kanalı olarak adlandırılan parasal aktarım kanalları aracılığıyla etkiler. Kredi
kanalı, banka kredileri kanalı ve bilanço kanalı olarak iki alt kanalı kapsamaktadır. Bu
çalışmada öncelikle parasal aktarım kanalının mantığı, keynesyen ve parasalcı yaklaşım
görüşleri ışığında anlatılmaktadır. Daha sonra kredi kanalı ayrıntılı şekilde ele alınarak
Türkiye’de ki etkinliği açıklanmaktadır.
Kredi kanalının çalışmasını engelleyen ve finansal piyasalarda çokça karşılaşılan
asimetrik bilgi sorunu, tüm dünya piyasalarında olduğu gibi ülkemiz finans piyasalarında da
kendisini göstermektedir. Bu durumun zararlı etkilerini önlemenin yollarından biri özellikle
bankalar tarafından uygulanan kredi tayınlamasıdır. Çalışmamızın son kısmında ekonometrik
analiz ile Türkiye’de kredi tayınlamasının varlığı test edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Parasal Aktarım Mekanizması, Kredi Kanalı, Kredi Tayınlaması, VAR
Analizi, Toda-Yamamoto Nedensellik Testi
AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY:
CREDIT RATIONING
Abstract
Monetary policies effect the reel economy through interest rate channel, Exchange rate
channel, credit channel and other assets channel. Credit channel consists of bank credit
channel and balance sheet channel. In this study, firstly monetary transmission mechanism is
examined in the light of Keynesian and Monetarist opinions. After that, credit channel is
handled with all details and tried to understand how it works in Turkey.
Asymetric information which is widely encountered problem in the financial markets,
prevents to work of credit channel. And also this situation exists in Turkey. Credit rationing
is One of the ways to prevent the harmful effects of asymetric information. In the end of
study, we are tested whether credit rationing exist or not in turkey by econometric analysis.
Key Words:Monetary Transmission Mechanism,Credit Channel, Credit rationing,VAR
Analysis, Toda-Yamamoto Causality Test.
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GİRİŞ
Ekonomideki gelişmelere bakıldığında, Merkez Bankalarının para politikası
uygulamalarını yönlendirmede, parasal hedefleme, döviz kuru hedeflemesi ve enflasyon
hedeflemesi olmak üzere başlıca üç stratejiyi benimsedikleri görülmektedir. Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası 1985 li yıllardan 1990 lı yıllara kadar örtük parasal programlar
uygulamıştır. 1990 lı yıllara gelindiğinde ise bu programların yerini kamuoyu ile paylaşılan
açık parasal programlar almıştır. Fakat bu programların çoğu başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Para politikası reel ekonomiyi faiz oranı kanalı, döviz kuru kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı
ve kredi kanalı olarak adlandırılan parasal aktarım kanalları aracılığıyla etkiler. Kredi kanalı,
banka kredileri kanalı ve bilanço kanalı olarak iki alt kanalı kapsamaktadır. Her bir kanalın
para politikası şoklarını reel ekonomiye taşımaktaki önemleri ülkeden ülkeye ve dönemden
döneme değişmektedir. Banka kredileri kanalı, para politikası ile bankaların kullanabilecekleri
kredi miktarları arasıdaki bağlantı ve banka kredileri ile reel ekonomi arasındaki bağlantı
aracılığıyla işlevini yerine getirmektedir. Asimetrik bilginin oldukça sık rastlandığı finansal
piyasalarda, bankaların kredi tayınlamasına giderek asimetrik bilgiden olumsuz etkilerinden
kurtulmaya çalışmaları, sık karşılaşılan bir durumdur.
Söz konusu çalışmamızda öncelikle parasal aktarım mekanizmasının teorik altyapısı
açıklanarak, genel mantığı anlatılmaktadır. Daha sonra kredi kanalının Türkiyede’ki durumu
Toda-Yamamoto Nedensellik Testi ile sorgulanmaktadır
1.AKTARIM MEKANİZMASININ TEORİK ALT YAPISI
Para politikasının en azından kısa dönemde çıktıyı etkilediği görüşü genel kabul görmüş
bir olgudur. Bununla birlikte paranın hangi kanallar yoluyla ekonomiyi etkilediği halen
tartışma konusudur. Parasal büyüklüklerle ilgili çalışmalar özellikle 2008 sonbaharında daha
da derinleşen Golabal Kriz ile birlikte - faiz oranlarının gelişmiş ülkelerde teknik olarak
ulaşabilecekleri en alt düzeye ulaşmıştır. Bunun sonucunda geleneksel olmayan bir takım
para politikası araçlarına başvurulması sonucunda daha da önem kazanmıştır (Özdemir,2009).
Son yıllarda Parasalcı Okul ile Keynesyen Okul arasında aktarım mekanizması tartışmaları
ciddi boyutlara ulaşmıştır. Paracı okula göre para stokunu belirleyen para çoğaltanı hesaplanır
ve hesaplanan para stoku ekonomide diğer değişkenleri belirleyebilir. Keynesyen ve PostKeynesyen görüşe göre ise bu düşünce yanlıştır. Çünkü para olgusu söylendiği gibi dışsal
değil içseldir ve dolayısıyla kontrol edilemez. Çünkü paranın banka sistemi tarafından para
otoritelerinin davranışlarından bağımsız olarak yaratıldığını iddia ederler.
Tüm bu tartışmaların yanında gerek Keynesyen Ekonomistler, gerekse Parasalcı
Ekonomistleri enflasyonun uzun vade için para politikası ile belirlendiğini kabul
etmektedirler. Burada para politikası geniş bir çerçeve olarak düşünülmelidir. Diğer bir
uzlaştıkları nokta ise beklentilerle ilgilidir. Artık tüm ekonomistler enflasyon beklentilerinin,
enflasyon dinamiklerini belirleyen değişken olduğu konusunda fikir birliği içindelerdir. Diğer
bir uzlaştıkları konu ise para politikası kararlarının ekonomi üzerinde tam etkisini
görebilmenin söz konusu varlık fiyatlarındaki değişimi özetleyen ve böylelikle de bu
değişimlerin toplam talep üzerindeki etkisini yansıtan bir gösterge değişkene ihtiyaç
olduğudur. Aynı zamanda paranın makroekonomik modellere entegre etmenin zor olduğu
konusunda da fikir birliği içindedirler ( A.e).
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1.1.Keynesyen yaklaşımda aktarım mekanizması
Keynesyen yaklaşımlarda, para ve diğer finansal aktifler arasındaki ikame ilişkisine
büyük önem verilir. Diğer bir anlatımla, paranın alternatifinin finansal aktifler olduğu
düşünülür. Bu bakımdan ekonomideki para stoku artırıldığında, genişleyen paranın finansal
aktif alımlarını uyarıp, faizleri düşüreceği, faizler düştükçe, tercihlerin para tutumu yönünde
kuvvetleneceği varsayılmaktadır. Diğer taraftan, tüketim ve yatırım harcamaları ile faizler
arasında ilişki pek güçlü görülmemektedir (Paya,1998). Keynesyen likidite tercih teorisine
göre likitide tuzağı bölgesi dışında faiz oranı para arzındaki değişmeye duyarlılık gösterir. Bu
durum yatırımları etkileyerek çoğaltan yoluyla gelir seviyesinin yükselmesine sebep olacaktır.
Portföy yaklaşımına göre ise alternatif yatırım araçlarının nispi getirilerine portföy seçimini
etkileyen tek faktör olarak bakılmaktadır.
Keynesyen yaklaşıma göre parasal aktarım mekanizması şu şekildedir. Para politikası
araçları sırası ile parasal tabanı, para arzını etkilemekte daha sonra da para arzındaki
değişmeler faiz oranlarını, faiz oranlarındaki değişme önce yatırımları daha sonra hâsılayı
etkilemektedir. Kısacası Keynes’e göre para politikasının başarısı para talebinin faiz
esnekliğinin düşük, yatırım talebinin faiz esnekliğinin ise yüksek olmasına bağlıdır. Tersi
durumda para politikasının reel sektör üzerindeki etkisi sınırlanır. Keynes para-faiz oranı
yatırım ilişkisine önem vermektedir. Nakit tuzağı bölgesi dışındaki faiz oranının para
arzındaki değişikliğe duyarlılık göstereceğini savunur.
1.2.Post-Keynesyen Yaklaşımda Aktarım Mekanizması:
Post-Keynesyen okul; para arzının, dışsal değil içsel bir değişken olduğunu, bunun para
otoritesinin kontrolünde oluşturulmayıp sistemin içinde, fon talep edenler ve arz edenlerin
etkileşimi sonucunda bankacılık ve finans sektörü kanalı ile meydana getirildiğini iddia
ederek Keynesyen Okulun bu konudaki görüşlerine katkıda bulunmuştur.
Bu anlayışa göre para söylenildiği gibi sadece rezervleri artırmak yolu ile yaratılmakta
aksine para yaratımı rezervlerin oluşmasına neden olmaktadır. Teoriye göre banka sistemi
kendisine gelen fon talebini karşılamak ve kendisine arz edilen fonları kullandırmak için
rezervleri arttırmakta ve azaltmaktadır. Banka sisteminde belirleyici olan rezerv limitli değil
aksine belirlenen rezerv miktarıdır. Banka kredisinde eğer kredi talebi varsa önce onun
karlılığını gözden geçirdikten sonra krediyi kullandırmaya karar verir. Ancak ondan sonra bu
krediyi karşılamak için rezerv aramaya koyulur. Böylece banka sistemi para otoritesinden
rezerv temin ederek para arzını belirler. Bu anlamda temel fark paranın içsel mi yoksa
dışsalmı oluşundan kaynaklanmaktadır (Seyrek,2004). Post Keynesyenlere göre parasal
büyümenin asıl kaynağı banka kredi sistemi olup bu durum makroekonomik aktivite
tarafından belirlenmekte ve aktarım mekanizması şu şekilde işlemektedir. Önce ekonomik
bireyler herhangi bir ekonomik aktivite için özellikle yatırım aktivitesi için karar verirler.
Sonra bütçelemeye göre fon gereklerinin karşılanması yoluna giderler. Bunun için öz
kaynaklara, veya ortaklığa yada banka kredisine başvururlar. Bu yolla finansal varlık yaratılır.
Finansal varlık nihayetinde banka sitemine ya da finasal siteme ulaşır. Bu modern anlamda
para ve benzerleri olarak ifade edilen içsel paradır.
Bunun için yasal gereklerin yerine getirilmesi için banka sistemi para otoritelerinden
rezerv sağlar ve böylece para yaratılmış olur. Bu anlamdaki para makroekonomik aktivitenin
bir fonksiyonudur. Tobin’in yeni görüş diye tanımladığı Keynesyen anlayışta para arzını fon
sahiplerinin fon arz etme yatırımcıların fon talep etme davranışları sonucunda içsel olarak
belirlenir.
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1.3. Parasalcı (Monetarist) Yaklaşımda Aktarım Mekanizması
Monetarist görüşte para ve tahvilin yanında reel varlıklar da hesaba katılmaktadır.
Aktarım mekanizması, para arzındaki artışların portföy içerisindeki varlıkların bileşimini
değiştirerek reel ekonomi ve fiyatları etkilemesi şeklinde işlemektedir. Şöyle ki, iktisadi
ajanlar portföylerini çeşitli varlıklar arasında paylaştırarak optimal bir portföy oluşturmaktadır.
Oluşturulan optimal varlık yapısı merkez bankasının uyguladığı politika sonucu
bozulmaktadır. Örneğin merkez bankasının piyasadan menkul kıymet satın alması, menkul
kıymet satanların portföyündeki para miktarının artmasına neden olmaktadır.
1.3.1.Fisher Ve Wicksell
Aktarım konusunda Fisher ve Wicksell kısa dönemde aktarımın fiyatlar,uzun dönemde ise
reel para stokundaki dalgalanmalar aracılığı ile olacağını iddia etmektedirler
(Sargent,1978).Fisher kısa dönemli konjonktür hareketlerine neden olarak faiz oranlarının katı
oluşunu savunmaktadır. Fakat uzun dönemde Fisher üretimin tam istihdam düzeyinde
gerçekleşeceğini ve para -harcama aktarım mekanizmasında önemli rolün reel nakit fonlar
tarafından üstlenileceğini savunur (Sargent,1973).
Wicksell de konjonktür hareketlerini dalgalanmaya bağlamıştır. Gerek Fisher gerekse
Wicksell aktarım mekanizmasının kısa dönem dinamik analizini göreli br fiyat analizi üzerine
kurmuşlardır. Uzun dönem denge analizinde ise faiz oranı ve yatırım dalgalanmaları yerlerini
reel para depolarındaki dalgalanmaya bırakmıştır. Sonuçta Fisher ve Wicksell’e göre uzun
dönemde denge sağlanmasını reel ankesteki değişmelere bağlamıştır. Ancak ii teorisyen de
servet ve ikame etkisini etraflı bir biçimde açıklamamıştır (Patkin,1965).
1.3.2.Friedman
Friedman’a göre para arzındaki hızlanma kısa dönemde faiz oranını düşürür. Bu likidite
etkisi kısa bir süre devam eder. Orta dönemde nominal gelirin artışını hızlandırır. Bu durum
ödünç verilebilir fon tutarını arttırır. Böylece faiz oranının yükselmesiyle başlangıçtaki
likidite etkisi gelir etkisiyle nötr hale gelir. Uzun dönemde ise fiyat ve fiyatlar üzerinde
bekleyişler etkisi oluşur. Para arzı artışı fiyatları yükseltir. Enflasyon artar ve kredi verenlerin
daha yüksek nominal faiz talep etmelerine neden olurlar.
2.PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI VE AKTARIM YOLLARI
Parasal aktarım mekanizması, Para arz ve talebindeki değişmelerin toplam talebi
etkilemesine yol açan mekanizmadır (Samuelson,1992). Diğer bir ifadeyle, para politikası
aktarım mekanizması, para politikası kararlarının toplam talebi, enflasyon beklentilerini ve
enflasyon oranını etkileme süreci olarak da tanımlanabilir (Petturson,2001).
Para politikası araçlarına yönelik alınan kararların çeşitli kanallarla
toplam talebi ve bu şekilde üretim, tüketim ve istihdam gibi reel ekonomik
aktiviteleri etkilemesini sağlayan mekanizmadır. Kısa vadeli faiz
oranlarını para politikası aracı olarak kullanan merkez bankalarının faiz
kararları ekonomiyi temel olarak dört kanal aracılığıyla etkilemektedir.
Kısa vadeli faiz oranına ilişkin alınan kararlar; beklentiler, faiz, varlık
fiyatları ve döviz kuru yoluyla tüketici ve üreticilerin harcama, tasarruf ve
yatırım kararlarını şekillendirmekte ve bu süreç toplam talebi, dolayısıyla
da ekonomik aktiviteyi ve enflasyonu etkilemektedir (Bernanke, 1995).
Özellikle son yıllarda ulusal ve uluslar arası iktisat literatüründe parasal aktarım
mekanizmasına yönelik çalışmalarda artış olması dikkat çekmektedir. Federal Reserve
Başkanı Bernanke, Betler ile ortak çalışmalarında para politikasının ekonominin tamamına
yönelik etkisinin net olarak belirlenemediği belirtmektedir. Bernanke ve Betler’e göre parasal
aktarım mekanizması kara kutu (black box) olarak nitelendirilmektedir.
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rezervler

MB Faiz oranı

Temel para

Para arzı

Ödünç
verilen
para

Göreli mal
fiyatı

Piyasa faiz oranı

Mal fiyat düzeyi

Reel
kur

Kur oranları

Maddi
teminatlar

Toplam talep
Şekil 2: Parasal Aktarım Mekanizmasının İşleyiş Şeması
Kaynak: Mishkin, Frederic S. 1995. “Symposium on the Monetary Transmission Mechanism’ Journal of Economic
Perspectives 9, no.4 s.3

Parasal aktarım mekanizmasının incelenmesinde iki adım tanımlanabilmelidir. İlk adım
para politikasındaki değişmelerin finansal piyasa koşullarına (aktarımı ile ilgilidir. İkinci
adım ise, finansal piyasa koşullarında değişmelerin gayri safi yurtiçi hasılayı ve enflasyonu
nasıl değiştirdiğini tanımlar (Mishkin,1995).
5
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Para arz ve talebini kontrol altında tutan kurumlar enflasyonu etkileyebilir mi? Klasik
iktisatçılara göre para politikası kararları faiz oranlarını ve likidite kararlarını etkiler.
Bunlardaki değişimler yurt içi reel sektör ekonomisine geçer ve böylece toplam talebi ve
enflasyonu etkiler (Christiano vd,1996).
Faiz oranı kanalı geleneksel Keynesyen IS-LM modellerine bağlıdır (Glenn,1995).
Ekonomilerde genişletici bir para politikasıyla para arzı arttırılırsa faizler düşer ve bunun sonu
yatırımlar artar. Bu durumu aşağıda şekil yardımıyla açıklamaya çalışalım.
Şekil 3: Para Azı Artışı ve Yeni Denge
MS

MS1

i

İ0
İ1
L=L1+L2

M
Yukarıda belirttiğimiz gibi Para arzındaki değişmelerin faiz oranı yoluyla toplam talebi
etkilediği süreçte iki aşama önem taşımaktadır. İlk olarak reel balanslardaki bir artış portföy
dengesizliği yaratmakta yani mevcut faiz oranı ve gelir düzeyinde insanlar arzu ettiklerinden
daha fazla para tutmaktadırlar. Bu portföy sahiplerini diğer varlıkları alarak para tutumlarını
düşürmeye yöneltir ve böylelikle varlık fiyatları ve getirileri değişir. Yani para arzındaki bir
değişme faiz oranlarını değiştirir. Firmaların ve hane halklarının istediklerinden fazla para
tuttukları bu durumda; tek bir hane halkı ya da firma fazla parası ile tahvil alarak, tuttuğu
parayı azaltmak ve tahvillerini arttırmak suretiyle parasal dengeye ulaşabilir. Ama, tek bir
firma ya da hane halkını yaptığını herkes birden yapamaz. Belli bir andaki toplam tahvil
miktarı sabittir ve bu nedenle herkes birden tahvil miktarını artıramaz. Herkes tahvil
piyasasına girer ve istemediği paralarıyla tahvil almaya çalışırsa mevcut tahvillerin fiyatı
yükselir ve faiz oranı düşer. Faiz oranının bu belirleniş sürecine genellikle faizin likidite
tercihi teorisi ya da bazen portföy miktarı teorisi denir (Lipsey,1984).
Ekonomilerde faiz, döviz ve servet kanallarının etkileri farklılık gösterebilirler. Örneğin,
döviz kuru kanalı genellikle küçük-açık ekonomiler için daha önemli olurken, faiz oranı
kanalı kapalı bir ekonomi için muhtemelen anahtar kanaldır. parasal aktarım mekanizmasını
anlamanın yurt içi finansal piyasaların gelişmişlik derecesi ve derinliğinin değerlendirilmesine
de gerek gösterdiği anlamına gelir.
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3.KREDİ KANALI VE TÜRKİYE’DE İŞLEYİŞİ
Çalışmamızın buraya kadarki kısmında Parasal aktarım mekanizmasının çalışma
mantığını ve teorik alt yapısını irdeledik. Bu bölümde aktarım mekanizmasının kredi kanalı ve
ülkemizdeki işleyişi incelenecektir.
3.1.Kredi Kanalı
Aktarım mekanizmasında kredinin rolü olup olmadığı uzun yıllardır tartışılan bir konu. Kredi
görüşü kredi piyasasındaki bilgi asimetrisinin önemi üzerinde durmakta ve bankalara
aktarımda özel bir önem taşımaktadır. Kredi piyasalarda bilgi asimetrisi fon talep eden
borçlanıcının yatırım projesini hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasından
kaynaklanmaktadır. Bilgi asimetrisi “ex-ante” ve “ex-post” olarak ortaya çıkabilir. Ex-ante
bilgi asimetrisi ödünç veren kişi veya kuruluşun yüksek riskli ve düşük riskli borçlanıcılar
arasında ayırım yapamadığı zaman ortaya çıkar. Ex-post bilgi asimetrisi ise proje
tamamlandıktan sonra projenin getirisi ile ilgili bilgiye sadece borçlanıcının sahip olması
durumunu ifade eder ( Claus ve Smith, 1999).
Genelde parasal aktarım mekanizması, modern finansal sistemler göz önüne alındığında
gayet karmaşık bir süreçtir. Bu süreç, ülkenin finansal sisteminin altyapısına, makroekonomik
koşullara, finansal birimlerin bilanço yapıları (aktif ve pasiflerinin vadesi, döviz-yerel para
kompozisyonu v.b), para otoritelerinin prestiji, finansal piyasaların derinliği ve etkinliği v.b
koşullara bağlı olarak işler (İnan,2001, s.4).
Son yılarda parasal aktarımda kredilerin rolü olup olmadığını tartışan pek çok çalışma
mevcuttur. Bu çalışmaların en çok bilineni Bernanke ve Blinder modelidir (Bernanke ve
Blinder,1998). Bu çalışma geleneksel IS/LM modeline krediyi üçüncü varlık olarak
eklemektedir.
Kredi görüşü kredi piyasasındaki bilgi asimetrisinin önemi üzerinde durmakta ve
bankalara aktarımda özel bir önem atfetmektedir. Bu duruma paralel olarak kredi kanalı, para
politikası uygulamalarının bankaların kredi hacmini etkileyerek toplam talebi ve hasılayı
etkileme sürecini ifade etmektedir. Kredi ilişkisi içindeki tarafların sundukları bilgiler, kredi
sözleşmelerinin yapısını belirlemede, kredi piyasasının borçlanıcı ve borç vereni verimli
olarak eşleştirme kabiliyeti üzerinde, faiz oranlarının belirlenmesinde ve kredinin
borçlanıcılar arasında dağıtılmasında oldukça önemlidir. Diğer bir ifadeyle bankalar, fon
ihtiyacı olanlar ile fon fazlası olanlar arasındaki temel aracılık fonksiyonundan başka, merkez
bankalarının politika kararlarının firmalar ve hane halklarının harcama kararlarına etkisinde
özel rol oynarlar (Dale ve Haldane,1995).
Banka kredi kanalının işleyişi daraltıcı para koşulları varsayımı altında şu şekilde
işlemektedir.
• Daraltıcı politika
• Banka mevduatlarında azalma
• Bankalar tarafından ödünç verilebilecek kredi miktarının azalması
• Toplam talepte daralma
• Hasılada düşüş
Kredi kanalının bir tanımlamasına göre para politikası reel ekonomi üzerine etkisini banka
kredileri kanalı ile ortaya koyar.
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Banka kredi kanalının etkin şekilde işlemesi 2 durumun varlığına bağlıdır (Kashyap
vd.,1993).
• Menkul değerler ile banka kredileri arasında ikame olanağı olmamalıdır. Banka
bilançosunun varlıklar kısmında yer alan bu iki değişken arasında tam ikame olursa
kredi kanadının işlemesi imkansız hale gelmektedir. Bu durumun nedeni, bankaların
kredi hacimlerini etkileyecek bir para politikası durumunda bilançolarının menkul
kıymet miktarını arttırarak tepkide bulunma ihtimalidir. Yukarıda verdiğimiz
örnekteki gibi daraltıcı bir para politikası uygulandığında, bankaların kredi arzını
azaltması, banka kredisi ile bankanın sahip olduğu menkul kıymetler arasında tam
ikamenin olmamasına bağlıdır. Tam ikame olması durumunda bankalar menkul
kıymet satabilecek ve daraltıcı para politikasının neden olduğu kredi arzının
kısılmasını önleyebilirler.
• Banka kredisi işe banka dışı kaynaklar arası tam ikamenin olmaması. Firmaların
ihtiyaçlarını karşılaması genelde banka kredileri ya da sermaye piyasasından
borçlanarak gerçekleşmektedir. Kredi kanalının etkili bir şekilde işlemesinin önemlim
bir şartı, firmaların finansman kaynağı olarak banka kredilerini kullanma
zorunluluğunda olmalarıdır.
Kredi görüşü özellikle fon arz ve talep edenler arasındaki bilgi aksaklıklarının aktarım
mekanizması üzerindeki etkilerine vurgu yapmaktadırlar. Ters seçim ve asimetrik bilgi ile
açıklanan piyasa başarısızlıkları kredi piyasasında genel olarak finansal aracılara, özelde ise
bankalara, bilgiye ulaşıp bilgiyi kullanma süresince özel bir rol üstlendirmektedir. Bunun
yanında para otoritesine de faiz ve kredi gibi parasal büyüklüklerden bağımsız olarak ve bu
değişkenlerle beraber banka bilançolarının kredi-menkul kıymet portföy bileşimini
değiştirmek suretiyle toplam talebi etkileme imkanı vermektedir. Kredi kanalı olarak bilinen
mekanizma, geleneksel faiz oranı kanalının açıklarının giderilmesinde önemli bir rol
oynamaktadır. Dolayısıyla, parasal aktarım mekanizmasının kredi kanalı, geleneksel faiz
oranı kanalına bir alternatif değil, aksine geleneksel faiz oranı kanalının etkilerini
kuvvetlendiren ve genişleten faktörlerden oluşmuştur.
Merkez Bankasının banka kredi arzını etkileme derecesi ve borçlananların banka
kredilerine bağımlılık derecesi ne kadar yüksek olursa kredi kanalının önemi de o ölçü de
fazla olmaktadır (Disyatat ve Vongsinsirikul, 2003). Kredi kanalında para politikası
ekonomiyi banka kredi kanalı ve bilanço kanalı olmak üzere birbirini tamamlayan iki kanal
üzerinden etkilemektedir. Banka kredi kanalı finansal yapı içerisinde bankaların rolü üzerinde
durmaktadır.
3.1.1. Bilanço Kanalı
Bilanço kanalına göre, parasal şoklar nedeniyle faiz oranlarının değişmesi, kredi
kullanan firmaların borç yükünü ve varlıklarının değerini etkilemektedir. Faiz oranlarındaki
yükseliş, firmaların borçlarından kaynaklanan faiz ödemelerini artırırken, varlıklarının
değerini azalmaktadır. Bu durum, firmaların kredibilitesini olumsuz etkilemektedir. Bilanço
yoluyla aktarım kanalı, firmalara arz edilen kredi koşullarındaki eksik bilgilenme(imperfect
information) varsayımına dayanmaktadır. Finansal piyasalardaki eksik bilgilenme sorunun
ödünç verenlerin izleme maliyetlerini (monitoring cost) karşılamak için borç alıcılara bir dış
finansman primi ödetmesine neden olmaktadır. Buradan yola çıkarak bir firmanın daha düşük
bir finansman gereği yani yüksek iç finansman oranı dış finansman primi azaltmaktadır. Bu
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noktada firmaların nakit akışı ve sahip oldukları varlıkların değeri borçlanma koşullarının
belirlenmesinde önemlidir (Arestis ve Savyer, 2002).
Mesela faiz oranlarındaki bir yükselmenin hisse senetlerinin değerini düşürdüğünü
varsayalım. Bu hem firmanın net değerini, hem de aldığı kredi karşılığı hisse senedi teminat
göstermiş ise, teminatlarının değerini düşürecektir. Böylece alabileceği kredi miktarı
azalacaktır Buradan yola çıkarak, borç alan firmaların bilanço değeri karşılaştığı dış
finansman primini ve aldığı kredinin koşullarını etkilediğinden, firmaların bilanço
değerindeki dalgalanmalar yatırım kararını etkileyecektir (Bernanke ve Getrler,1995). Parasal
aktarım mekanizması içersinde düşük faiz oranlarına tepki olarak yatırım harcamaları bir artış
göstermelidir. Yatırım harcamalarını arttırmayı planlayan firmalar bunu finanse etmek için
genellikle bankalardan borç alırlar. Ancak düşük faiz oranlarında bankalar kredilerini
arttırmada isteksiz davranabilirler. Hazine bonosu alıp hükümete borç vermek isteyebilirler
(Dornbusch ve Fisher,1995). Bu durumda faiz oranlarındaki düşüş toplam talebi arttırarak
çıktıyı üzerinde etkili olamaz. Özetle Kredi kanalının işlemesi için bazı önkoşulların
gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlardan birincisi, bankacılık sisteminin aktif ve
yükümlülüklerinin sistematik olarak para politikası değişimlerinden etkilenmesi, ikincisi ise
ne bankaların ne de firmaların kredi miktarında meydana gelen değişiklikleri alternatif
finansman yöntemleriyle dengeleyememeleridir. Firmaların durumu, dış finansman
konusunda bankalara bağımlı iktisadi birimleri yansıtmaktadır. Para politikası aktarım
sürecinde bankaların aktif bir rol üstlenmelerini sağlayan en önemli koşullardan bir tanesi, dış
finansman konusunda banka kredilerine bağımlı iktisadi birimlerin varlığıdır.
3.1.2.Banka Kredi Kanalı
Para iktisadı aktarım mekanizmasında para kanalından başka kredi kanalına da vurgu
yapar. Kredi kanalında açık piyasa işlemleri veya karşılıklar direkt olarak bankaların kredi
arzlarını etkiler (Ramirez,2004).Merkez bankası kredi hacmini ve kaydi para arzını kontrol
etmek için açık piyasa işlemlerine başvurabilir. Açık piyasa işleminden kasıt tahvil ve hisse
senedi alım-satımıdır. Özellikle de sermaye piyasası bakımından güçlü ülkelerde açık piyasa
işlemi oldukça gelişmiştir. Merkez bankası kredi hacmini kısmak isterse portföyünde tuttuğu
hisse senedi ve tahvillerin bir kısmını piyasada satışa çıkarır. Bu tahvil ve hisse senedimi
alanlar bedeli nakit olarak öderlerse bu nakitler bankalardaki mevduattan karşılanacaktır. Eğer
bedeli çekle öderlerse MB bu çekleri ilgili bankanın kendisine tuttuğu karşılık hesaplarından
indirecektir. Sonuçta piyasadan para çekilecek ve bankaların kredi açma gücü azalacaktır.
Merkez bankası tahvil ve hisse senedi satın alırsa piyasada para oranı artacak insanlar
paralarını mevduat olarak tutacak ve bankaların kredi açma gücü artacaktır (Şahin,1994).
Merkez bankası doğrudan bankaların açabilecekleri kredilere tavan koyabilir. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerde en etkili araçlardan biridir. Bankalarda nakit olsa dahi bu sınırı
aşamazlar. Kredi kanalı iki ana mekanizma üzerinden işler. Bu mekanizmalardan biri banka
kredisi kanalı, diğeri ise bilanço kanalıdır. Banka kredisi kanalı; genişletici/daraltıcı bir para
politikası sonucu bankacılık sisteminin firmalar kesimine toplam kredi verme yeteneğinin
artması veya azalması şeklinde işler.
3.1.3. Banka Kredi Kanalının Türkiye’de İşleyişi
Türkiye’de kredi piyasası henüz gelişme aşamasındadır ve geleneksel olarak banka sistemi
mali sektörün temelini oluşturmaktadır. Reel sektör ve banka ilişkisi değerlendirildiğinde,
krediler dışında özel sektörün Türk mali piyasasından kaynak kullanımının son derece sınırlı
olduğu görülecektir (Özince, 2002).
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Kaynak: BDDK
Kriz koşullarından
ullarından çıkılması açısından en temel faktörlerden biri kredi mekanizmasının
işler
ler hale gelmesidir. 2008 yılında yaşanan
ya anan kriz döneminde merkez bankaları politika faiz
oranlarını, yani ekonomide kısa vadeli faiz oranlarını düşürmüşlerdir.
dü
şlerdir. Ancak para
politikasının ekonomide amaçladığı
amaçladı genişlemeyi yaratabilmesi için ortaa ve uzun vadeli kredi
faiz oranlarının da buna uygun biçimde düşürülmesi
dü ürülmesi gerekmektedir. Diğ
Diğer taraftan, kredi
hacmindeki genişleme
leme ile büyüme oranı arasında nasıl bir ili
ilişki olduğu,
ğu, literatürde tartı
tartışmalı
noktalardan birini oluşturmaktadır.
turmaktadır. : Kredi kanalı
kanalının çalışması
ması için başlangıçta bir likidite
sıkışıklığıı olmalıdır. Teorik olarak bu sıkı
sıkışıklık,
ıklık, para otoritelerinin müdahalelerinden do
doğar.
Türkiye için gerek masraflı bankacılık yapısı, gerekse makroekonomik istikrarsızlığın
istikrarsızlı
yüksek
düzeyde olması, olası krizlerde hızlı bir yabancı sermaye çıkışını
çıkı ını gündeme getirmektedir. Bu
şekilde
ekilde azalan kaynakların kısa vadede başka
ba
bir kanaldan sağlanması,
lanması, ikame edilmesi
mümkün olmamakta ve bu yüzden krizler –çıkış sebebi ne olursa olsun- bir likidite krizine
dönüşmektedirler. Bu aşamadan
amadan sonrada, kredi kanalı çalı
çalışmaya başlamaktadır.
lamaktadır.
Türk finans sisteminde bankalar mutlak üstün konumdadırlar. Türkiye’de bankacılık
sisteminin ve firmalar kesiminin bilançoları incelendiğinde
incelendi inde banka kredisi ile finansman
bonolarının firmaların finansmanı açısından tam ikame mallar olmadığı
olmadığı anla
anlaşılabilmektedir.
Bu durum kredi kanalının sağlıklı
sağ
çalışmasının önemli şartlarından
artlarından biridir. Yine Türkiye’de
finansal aracıların olmayışı,
şı,
ı, banka bilançolarında mevduatın en önemli kaynak olması gibi
unsurlar kredi kanalının çalışmasını desteklemektedir. Türkiye’de sıklıkla izlenen diğ
di er bir
durum ise kamu finansmanında iç borçlanmaya ağırlık
a ırlık verilmesidir. Böylece özel kesim için
ayrılan kaynak hacmi daralmakta, finansman maliyetini yükselterek özel
özel kesim yatırımını
dışlamaktadır.
lamaktadır. Hazinenin ihraç ettiği
etti i iç borçlanma enstrümanlarının en önemli alıcıları
bankalardır.
3.1.4.Türkiye’de Kredi Kanalı İle İlgili Literatür Taraması
Örnek (2009) parasal aktarım mekanizması kanallarının işleyişi
i
ile ilgili çalışmasında
Türkiye’de parasal aktarım mekanizmalarından banka kredi kanalının ve hisse senedi
kanalının çalışmadığı,
ı, faiz kanalı ile döviz kuru kanalının etkin bir şekilde
ekilde çalı
çalıştığı sonucuna
varmıştır. Türkiyede yapılan diğer
diğ bir çalışmada Yülek banka kredi kanalının kısmen çalıştığı
çalı
sonucuna ulaşmıştır.
tır. Gündüz’ de yaptı
yaptığı istatistiksel çalışmada
mada Yülek ile aynı sonuçlara
ulaşmıştır. Daha güncel çalışmalara
şmalara
malara verilebilecek bir örnek ise Öztürkler’ e ait doktora tezidir.
Makro ekonomik verilere dayalı bu çalışma
ma sonucunda zayıf bir banka kredi kanalı oldu
olduğu
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sonucuna varılmıştır. Cengiz ve Duman (2008), Türkiye’de banka kredi kanalının önemini
1990-2006 dönemi için incelemiştir. Türkiye için veriler analiz edilerek kredi kanalının işlemesi için gerekli koşulların geçerli olduğu değerlendirmesi yapılmıştır.
3.1.5.Türkiye’de Kredi Kanalının Çalışmasına Engel Olan Etmenler
Literatürde banka kredileri kanalının etkinliğini azaltan unsurların varlığı kabul edilse de,
bu kanalın kesinlikle geçersiz olduğu yönündeki tezler genel olarak ideal varsayımlara
dayandığı için gerçek dışı bulunmaktadır. Kredi kanallarının etkin şekilde çalışabilmesi,
ülkenin makroekonomik yapısı, finansal sistemde rol oynayan aktörlerin bilanço yapıları,
finansal aktiflerin vadeleri faktörler önemli roller oynamaktadırlar. Türkiyede parasal aktarım
mekanizmasının kredi kanalını kısıtlayan en önemli unsurlardan biri de kamu bankalarıdır.
Var oluş nedenleri ekonomik amaçtan çok sosyal amaç olan kamu bankalarının kredi
kullandırmada para politikalarından oldukça az etkilenmektedirler. Sistemde önemli aktif
payına sahip olan kamu bankalarının kredilendirme saikleri ülkemizde kredi kanalının
işlemesini zayıflatan bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de yıllarca sorun olan
enflasyon parasal aktarım mekanizmasının kredi kanalı için önemlidir. Kronik enflasyonun
parasal aktarım sürecinin etkinliğini özellikle faiz oranı ve varlık fiyatları kanalları yoluyla
azalttığı bilinmektedir. Türkiye’de 2001 yılı sonrasında yapısal dönüşümün etkisiyle 2003
yılından sonraki dönemde bankalar finansal aracılık görevini daha etkin bir şekilde yerine
getirmeye başlamış, kamu borç yükündeki gerileme ve enflasyondaki düşüş paralelinde reel
sektörün ve hane halkının geleceğe ilişkin öngörüde bulunma yeteneği artmıştır. 2007 yılının
ikinci yarısında ABD’de başlayan krizin global finans sistemine yayılması, global ekonomiyi
olduğu gibi Türkiye ekonomisini de olumsuz yönde etkilemiştir. Son dönemde bankacılık
sektörünün aktiflerindeki genişlemeye ve kârlılığını sürdürmesine rağmen, Türkiye’de kredi
hacminin gerilemesi dikkat çekmektedir.
2008/Ç4 - 2009/Ç1 dönemi. 2006/Ç2-2006/Ç3’te kredi hacmindeki artış, GSYH artışının
gerisinde kalmıştır. 2008/Ç4 -2009/Ç1 döneminde ise, kredi hacmindeki gerilemenin
GSYH’deki daralmadan daha derin olduğu görülmüştür. İki dönem arasındaki benzerliklerin
ve farkların tespit edilmesi kredi arzı ve talebine ilişkin davranışların genelleştirilmesi
açısından önemlidir. 2006 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde, ekonomik büyüme ya da talep
koşullarında herhangi bir bozulma yaşanmazken, uluslararası likidite koşullarındaki değişim
ve risk algılamalarındaki artış yurtiçi piyasalarda dalgalanmalara neden olmuştur. Bu
dönemde, TCMB enflasyonist baskıların önüne geçebilmek için faiz oranlarını artırmış,
piyasalardan fazla TL likiditeyi çekmiştir. Bu dönemde, piyasalarda artan risk algılamaları ve
TCMB’nin sıkı para politikası kredi hacmindeki artışın hız kesmesine neden olmuştur.
Türkiye’de 2008/Ç4-2009/Ç1 döneminde kredi hacminin gerilemesinde arz yönlü etkilerin,
talep yönlü etkilere kıyasla daha güçlü olduğuna işaret etmektedir. 2008/Ç4-2009/Ç1
döneminde, ekonomik görünüme ilişkin beklentiler bozulmuş ve tüketici güveni azalmıştır.
Makroekonomik teori çerçevesinde, harcanabilir gelirdeki düşüşün ve ihtiyati tasarruf
eğiliminin artması hane halkı açısından kredi talebini sınırlayan bir diğer unsur olarak
değerlendirilmektedir. Özet olarak Türkiye’de kredi Kanalının çalışmasını engelleyen
etmenleri şu şekilde sayabiliriz.
• Finansal Sistemin büyüklüğü ve kaynak dağılımı
• Kamu kesimi finansman açığı
• Bankacılık sisteminde yoğunlaşma ve holding bankacılığı
• Kamu bankalarının varlığı
• Risk tabanlı sermaye yeterliliği oranı
• Kriz dönemleri
11
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3.1.6.Kredi Tayınlaması
Asimetrik bilgi, kredi piyasasında kendini kredi tayınlaması (credit rationing) olarak
göstermektedir. Kredi tayınlaması, kredi piyasasında talebin arzı aşması,
a ması, yani ödünç almak
isteyenlerin cari faiz oranından istedikleri kadar ödünç alamamaları şeklinde
tanımlanmaktadır. Genel olarak krediyi tayına bağlamayı,
ba lamayı, borç almak isteyenlerin bankaların
mevcut faiz oranından borçlanmak istedikleri halde, bankaların verecekleri krediyi
sınırlandırmaları şeklinde
eklinde ifade etmek olanaklıdır (Dornbush ve Fisher,1994). Diğer bir
ifadeyle Kredi kurumlarının ters seçim ve ahlaki tehlike sorunlarına karşı
kar geliştirdikleri bir
karş
yöntem olan kredi tayınlaması; kredi talebinde bulunanların daha fazla faiz oranı vermek
istemelerine rağmen, kredi kurumlarının kredi tahsis ve kullandırılmasını ret etmesidir
Ödünç verenlerin piyasayı dengeye getirmek için faiz oranlarını yükseltmek yerine,
verdikleri kredi miktarını kısıtlamalarının nedeni ters seçim ve ahlâki tehlikedir. Kredi
tayınlamasının tanımında kredi piyasasındaki
piyasasında talebin, arzı aşmasının
masının tayınlama durumuna yol
açtığını belirtmiştik. İktisat
ktisat bilimindeki en belirgin kurallardan biri piyasalarda arz ile talebin
birbirine eşit olduğuu yerde dengenin olu
oluşmasıdır.
masıdır. Böyle bir durumda kredi tayınlamasından
söz edilemez. Fakat Keynesyen yanlı büyük iktisatçı Mankiw, gerçek hayatta böyle bir
dengenin olmadığını, işsizliğin
sizliğin ve kredi tayınlamasının var oldu
olduğunu
unu ve piyasaya devlet
müdahalelerinin gerekliliğini
ğini belirtmektedir (Mankiv,1986).
Piyasalarında ters seçim ve ahlaki tehlike sonucu kredi tayınlamasına gidilir. Kredi
verenlerin beklediğii getiri, verilen kredilerin geri dönme olasılı
olasılığına
ına bağ
bağlıdır. Yani kredi
verenler yüksek getiri sağlayacakları
ğlayacakları
layacakları krediden çok, geri alabilecekleri krediyi vermeyi tercih
ederler. Bankalar ya da kredi veren kuruluşlar
kurulu lar kredi verecekleri borçluların, borçlarına ne
kadar sadık olduklarını bilmek isterler. Bu nedenle kredi taleplerini ve borçluları çeşitli
değerlendirmelere
erlendirmelere tabi tutarlar. Stiglitz ve Weiss’e göre yüksek faiz ödemeye istekli kredi
borçluların risklerinin yüksek olması olasıdır. (Stiglitz ve Weiss,1981). Ayrıca kredi
faizlerinin artması yada munzam karşılık
kar ılık oranlarının yükseltilmesi, kredinin maliyetini
arttıracak, bu duruma paralel olarak da bankanın kar marjı düşecektir.
dü

Grafik 1: Beklenen kazancı en çoklaştıran
çoklaş
faiz oranı

Stiglitz ve Weiss kredi tayınlamasının gerçekleştiği
gerçekle i denge noktasında etkin para politikaları
ile fon arzı arttırmanın imkanlar dahilinde olduğunu
oldu
belirtmişlerdir.
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Grafik 2:Kredi Tayınlaması Durumunda
Durumunda Para Politikasının etkinliği

Grafik 2 de kredi tayınlaması durumunda para politikası sonucu nasıl fon artırımı
yapılabileceğii izlenebilmektedir. Şekilde
ekilde klasik teoride fon arz ve talebi ile r faiz oranında
sağlanan
lanan denge gösterilmektedir. Kredi miktar OB ye eşittir.
ittir. Bankalara göre r faiz haddinde
kredi geri ödenme riski düşüktür.
düşüktür. Bankalar beklenen karlarının maksimum olaca
olacağını
varsaydıkları r' faiz haddinden OA kadar kredi vereceklerdir.
vereceklerdir. Böylece AC kadar bir kredi
tayınlanmış olacaktır. Burada devreye
devreye para otoritesi girip bankaların kredi verme imkânlarını
arttırırsa fon arz eğrisi sağa
ğaa kayarak S' olacak ve kredi miktarı r' faiz seviyesinde OB ye
yükselecektir.

Grafik 3: Piyasa Dengesi
Kaynak: Stiglitz ve Weiss( 1981,397)

dı
yeni
Kredi tayınlamasına gidilmesinin sonucunda Neo-klasik Walrasyan Denge’nin dışında
bir denge oluşmaktadır.
maktadır. Grafik 3 te görüldü
görüldüğüü gibi 4 kadranlı grafikle gösterilmi
gösterilmiştir. Grafikte
bankaların kredi faizleri r ye, kredi arzı ise p ye bağlı
ba
olduğundan
undan yukarıdaki gibi bir
diyagram kullanılmıştır.
tır. Grafi
Grafiğin sağ üst köşesinde
esinde kredi talebi faiz oranının azalan
fonksiyonudur. Sağ alt köşede
şede ise r ve p arasındaki ili
ilişki
ki görünmektedir. Sol üst kö
köşede kredi
arz ve talebinin dengede olduğu
olduğ noktalar gösterilmiştir. Sol alt köşede
ede ise kredi arzı ile p
arasındaki ilişki
ki grafiksel olarak gösterilmi
gösterilmiştir.
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Grafik üzerinde de görüldüğügibi ’de kredi talebi kredi arzını miktarı kadar
aşmaktadır. Herhangi bir banka, kredi faiz oranını ’nin üstüne çıkarıp daha fazla
kredi vermeye çalıştığı taktirde, sağ alt köşede görüleceği üzere, kredilerden elde
edeceği ortalama gelir düşmeye başlayacaktır. Aynı zamanda, grafiğin sağ üst
köşesinde Walrasian denge anlamında, kredi talebi ile kredi arzını denkleştiren
faiz oranı bulunmaktadır. Ancak, herhangi bir banka faiz oranından çok, faiz
oranını uygulayarak daha fazla getiri elde edebilir. Bunun temel iki sebebi var,
Birinci nedeni; yüksek kredi faiz oranları, düşük riske sahip işletmelerin kredi
talebini düşürmekte (the sorting effect), ikinci neden ise; yüksek faiz oranları
kredi talep edenlerin daha yüksek riskli teknikleri kullanmalarına neden olması
(the incentive effect)dır. Bankalar bu durumda, kredi tayınlamasına giderek
kredilerden elde edilecek ortalama getirilerini maksimize etmeye çalışırlar. faiz
oranın üstündeki bir faiz oranını kabul etmeyen banklar, miktarı kadar olan kredi
talebini
red
ederek
kredi
tayınlamasına
gitme
yolunu
tercih
etmektedirler.(Fidan,2011, ss.48)
3.1.7.Yapılan Ampirik Çalışmalar Işığında Türkiye’de Kredi Tayınlaması
Finansal piyasalarda asimetrik bilgi ve kredi tayınlaması konusunda çeşitli çalışmalar
yapılmıştır. Aras ve Müslümov (2004) 1992-2001 yılları arasındaki Türk bankacılık
sektöründeki toplam takipteki krediler/ toplam krediler oranı ve toplam krediler / Toplam
aktifler oranı kullanılarak yapılan analizde ters seçim ile karşı karşıya kalan bankaların
kayıplarını azaltmak için kredi tayınlamasına gittikleri sonucuna ulaşmışlardır.
Okuyan (2009) yaptığı analiz sonucunda asimetrik bilginin Türk bankacılık sektöründe
var olduğu ve bunun sonucunda bankaların kredi tayınlaması yoluna gittikleri ortaya
konulmuştur. Kredi tayınlaması uygulamasının özellikle kriz dönemlerinde krizin işletmelerde
dolayısıyla ulusal ekonomide yaratacağı zararı artıran bir uygulama olduğu söylenebilir.
3.1.8.Türkiye’de Kredi Tayınlaması Üzerine Ekonometrik Model
3.1.8.1.Veri Seti ve Yöntem
Bu bölümde Türkiye’de bankacılık sisteminde asimetrik bilginin önemli bir etkisinin olup
olmadığı test edilecektir. Çalışmamızda da değindiğimiz gibi kredi piyasalarında ters seçim
ve ahlaki tehlike sonucu kredi tayınlamasına gidilir. Kredi verenlerin beklediği getiri, verilen
kredilerin geri dönme olasılığına bağlıdır. Yani kredi verenler yüksek getiri sağlayacakları
krediden çok, geri alabilecekleri krediyi vermeyi tercih ederler. şüpheli alacaklarının arttığı
dönemlerde kredi verme eğilimlerindeki düşüş kredi tayınlamasının bir sonucudur.
Çalışmamızda sorunlu kredilerdeki artışların kredi kullandırmada bir azaltma meydana getirip
getirmediğini inceleyeceğiz. Çalışmaya konu olan veriler aylık olup 1986:01 – 2008:10
dönemini kapsamaktadır. Dönemin 2008:10 döneminin seçilmesindeki neden krizin en
derinden hissedildiği zamanda tayınlamanın durumunu daha iyi analiz edebilmek içindir. Söz
konusu veri setleri Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası Elektronik Veri dağıtım Sisteminden
temin edilmiştir. Çalışmamızda değişkenler aşağıdaki gibi seçilmiştir.

14

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Temmuz – Ağustos 2013
Sayı: 37
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

3.1.8.2.Toda-Yamamoto Nedensellik Testi ve Test Sonuçları
TK: Bankacılık Sektöründe Tasfiye Olacak Kredilerin Toplam Kredilere Oranı
KA: Toplam Kredilerin Toplam Aktifler İçindeki Payı
Zaman serileri kullanarak ekonometrik analiz yapılırken, regresyona giren bütün
değişkenlerdeki
kenlerdeki düzenli mevsimsel hareketlerin belirlenmesi ve yok edilmesi katsayıların
tahmin tamlığını
ını arttırır. Çalış
Çalışmamızda
mamızda mevsimsellik arındırması Tramo Seats yöntemi
gerçekleştrilimiştir
tir (Gomez ve Maravall,1996).
Toda ve Yamamoto (1995) (TY), Granger nedenselliğini
nedenselli
araştırmak
tırmak amacıyla,
düzeltilmiş VAR modelin tahminine dayalı bir yöntem geli
geliştirmişlerdir.
lerdir. Serilerin
bütünleşme
me dereceleri veya aralarındaki olası eşbütünleşme
e
me ilişkisi bu testin
geçerliliğini etkilememektedir. TY testi için önemli olan VAR modelin gecikme
uzunluğuu (k) ve ilgilenilen serilerdeki maksimum bütünle
bütünleşme
me derecesidir( dmax ).
Bu iki değer
er belirlendikten sonra k+dmax gecikme uzunlu
uzunluğunda
unda bir VAR model
tahmin edilir ve bu modeldeki parametre
parametre sınırlamalarının test edilmesi sayesinde
nedensellik analizi yapılır. Toda ve Yamamoto (1995), d =1 için gecikme
uzunluğuu seçme prosedürünün her zaman en azından asimptotik olarak geçerli
olacağını
ını (k>d=1 olduğ
olduğu için) belirtmişlerdir. Bu nedenle, prosedür
sedür k ≠ 1
olduğuu sürece geçerlidir Her iki serinin de I (0) olması durumunda ise VAR
modele herhangi bir gecikme eklenmemekte ve bu durumda TY testi Granger
nedensellik testi ile benzerlik göstermektedir. TY testi için aşağıda
a ıda verilen VAR
model görünürde ilişkisiz
şkisiz regresyon yöntemi ile tahmin edilir (Yılancı ve
Özcan,2010).
Tasfiye olacak kredilerin toplam kredilere oranı (TC) ve toplam kredilerin aktiflere oranı (CA)
serilerinden oluşan iki değişkenli
ğ şkenli VAR modeli aaşağıdaki şekilde oluşturulmu
turulmuştur.

(1)

(2)
modeldeki maksimum bütünleşme
bütünleş seviyesinin maksimum olduğuu durumu dmax , Value At
Risk modelindeki gelişme
me sayısını ise k ifade etmektedir.
Denklem (1) de φ1i ≠00 ise tasfiye olacak kredilerin toplam krediler içindeki oranının nedeni
toplam kredilerin aktif içindeki oranıdır.

15

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Denklem (2) de δ1i ≠0 ise toplam kredilerin aktifler içindeki oranının nedeni takipteki
kredilerin toplam krediler içindeki payıdır. Kırılmaların etkisini yok etmek için kukla
değişkenler olan δ1 D94 ve δ 1 D01 denkleme ilave edilmiştir. Zaman serisinin kök birim
içerip içermediği Dickey Fuller testi ve Philips ve Peron Testinden yararlanılmıştır. Dickey
Fuller testi istatistikte bir zaman serisinin birim kök içerip içermediğini test etmeye yarayan
bir işlemdir. D. A. Dickey ve W. A. Fuller tarafından 1970'li yıllarda geliştirilmiştir.
Basit bir birinci dereceden otoregresif modelde: yt (yt gözlenen değer, t zaman endeksi olmak
üzere)
edilir.

yt = ρyt − 1 + ut iken,

olduğu gösterilibiliyorsa birim kökün varlığından söz

Regresyon modeli ∆yt = (ρ − 1)yt − 1 + ut = δyt − 1 + ut olarak yazılır. Burada ∆, 1. fark
operatörünü temsil eder. Bu model tahmin edildikten sonra δ = 0 hipotezi test edilebilir. δ =
0 olduğunda dönemler arasındaki değişim rassal bir değişkene bağlı olacağından, boş hipotez
birim kök vardır şeklinde de algılanabilir. Yalnız, bu test, ham veri üzerinde değil de artık
terimler üzerinde uygulandığından standart t dağılımı ve t istatistiği değil, kritik değerlerini
Dickey Fuller tablosu denilen özel bir tablodan alan τ istatistiği kullanır.
Dickey-Fuller Testi hata terimlerinin istatistiki olarak bağımsız olduklarını ve sabit
varyansa sahip olduklarını varsayar. Bu metodoloji kullanılırken hata terimleri arasında
korelasyon olmadığına ve sabit varyansa sahip olduklarına emin olmak gerekir. Phillips ve
Perron (1988) Dickey-Fuller ‘ın hata terimleri ile ilgili olan bu varsayımı genişletmişlerdir.
Bu durumu daha iyi anlamak için şu regresyon dikkate alınır.
*

*

Y =a + a y + µ
t

0

1

•

•

t-1

Y a +a y
t= 0

1

t

•

a (t-T/2) + µ

t-1+ 2

t

Burada T gözlem sayısını µ hata terimlerinin dağılımını göstermekte olup bu hata
t

teriminin beklenen ortalaması sıfıra eşittir. Fakat burada hata terimleri arasında içsel
bağlantının(serial correlation)olmadığı veya homojenlik varsayımı gerekli değildir. Bu açıdan
bakıldığında Dickey-Fuller testinin bağımsızlık ve homojenite varsayımları Phillips-Perron
testinde terk edilmiş hata terimlerinin zayıf bağımlılığı ve heterojen dağılımı kabul edilmiştir.
Böylece Phillips-Perron Dickey – Fuller t istatistiklerini geliştirmesinde hata terimlerinin
varsayımları konusundaki sınırlamaları dikkate almamıştır.

Değişkenler
KA
∆KA
TK
∆TK

Tablo 1: ADF ve PP Birim Kök Testlerinin Sonuçları
Philips – Peron (PP)
Genişletilmiş Dickey - Fuller (ADF) testi
Testi
Trendsiz
trendli
Trendsiz
trendli
-1,34
-1,05
-1,158
-0,955
-7,43
-7,455
-18,872
-18,7
-1,4
1,422
-1,62
-1,6
-15588
-16,66
-16,79
-16,77
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ADF ve PP sonuçlarının her ikisinde de birinci farklar alındığında durağanlık söz konusudur.
modelde yer alan değişkenlerin maksimum bütünleşme derecesi (dmax=1) olarak bulunmuştur.
VAR modelinde kullanılacak gecikme sayısı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Tablo 2: VAR Modelinde Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi
Gecikme Sayısı
0
1
2
3
4
9
10
11
14
16

LR
NA
17,222
2.845.327
1.883.031
1.312.787
2.463.298
19.37174*
3.426.625
7.003.359
7.685.217

FPE
6.02e-09
5.80e-09
5.35e-09
5.12e-09*
5.25e-09
5.42e-09
5.16e-09
5.24e-09
5.43e-09
5.41e-09

AIC
-13,321001
-13,285
-1.337.103
-13.41523*
-1.338.939
-1.335.709
-1.340.805
-1.339.156
-1.335.876
-1.336.194

SC
13.243
-13,207
-13.23294*
-1.322.189
-1.314.082
-1.283.233
-1.282.804
-1.275.632
-1.250.256
-1.245.051

HQ
13,24309
-13,259
-1.331.550
-13.33748*
-1.328.943
-1.314.606
-1.317.480
-1.313.610
-1.301.444
-1.299.541

Yukarıdaki sonuçlardan da görüleceği üzere maksimum gecikme uzunluğu 16 olarak seçilmiş
olup LR (Likelihood Ratio), FPE (Final Prediction Error), AIC (Akaike), SC (Schwarz) ve
HQ (Hannan Quinn) gibi kritik değerleri en küçük yapan gecikme uzunluğu belirlenmeye
çalışılmıştır. Tablodan FPE, AIC ve HQ bilgi kriterlerinin 3 gecikmeyi işaret ettiği
izlenmektedir. Gecikme sayısını 3 olarak belirledikten sonra maksimum bütünleşme derecesi
olan 1 i ekleyerek k+dmax =3+1=4. dereceden Value At Risk nedensellik analizi yapılmış ve
aşağıdaki sonuca ulaşılmıştır.
Tablo 3: :Nedensellik Analizi Sonuçları
Nedensellik Yönü

χ2

P Değeri

KA

→

TK

1,650

0,641

TK

→

KA

18,300

0,000*

*%1 de anlamlılığı gösterir.
Tablo 3 deki sonuçlardan da görüleceği gibi toplam kredilerin aktif içindeki payından tasfiye
olacak kredilerin toplam krediler içindeki payına doğru bir nedensellik bulunamazken,
takipteki kredilerde durum farklıdır. Tasfiye olacak kredilerin toplam krediler içindeki payı
bankaların kredi verme isteklerinin nedenidir. Diğer bir deyişle takipteki kredilerin toplam
içindeki payından toplam kredilerin aktif içindeki payı oranına doğru nedensellik
bulunmaktadır. Bu sonuç bize göstermektedir ki Türk bankacılık sisteminde kredi tayınlaması
yaşanmaktadır.
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SONUÇ
Özellikle kriz dönemlerinde bankalar kredi tayınlaması yoluna giderek asimetrik bilgi
sorununu gidermeye çalışırlar. Bu da bankacılık ve finans kesiminin konuya gösterdiği önemi
göstermektedir.
Yukarıda oluşturduğumuz ekonometrik çalışma sonucunda da gördüğümüz gibi
ülkemizde özellikle tasfiye halindeki kredilerinin büyüklüğüne göre değişen kredi tayınlaması
durumu görülmektedir. Bu durum kredi kanalının etkin çalışmasını engellemektedir.
Asimetrik bilginin yok edilmesi daha etkin bir kredi kanalının çalışmasına olanak
sağlayabilecektir.
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MEVLÂNÂ VE MARCEL’DE İNSAN VARLIĞI

Abdullah DURAKOĞLU
Öz
13. yüzyıl Türk mutasavvıfı Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî ile 20. yüzyıl Katolik Fransız
filozofu Gabriel Marcel’in ideal insan anlayışlarının karşılaştırıldığı bu çalışma, literatür
taramaya dayalı nitel bir araştırmadır. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde her
iki düşünürün, insanın değeri ve varlık yapısına ilişkin düşünceleri, ikinci bölümde ise ideal
benlik tasarımına ilişkin düşünceleri karşılaştırılmıştır.
Çalışmanın sonunda her iki düşünürün, insan varlığına büyük bir değer verdiği ve
insanın, ancak kendi özüne dönüp Tanrı ile aşk ilişkisi kurarak ideal benliğini
oluşturabileceğini iddia ettikleri görülmüştür. Bu bağlamda çalışmanın sonunda, iki
düşünürün ideal insan anlayışlarının birbirine birçok açıdan benzediği de görülmüştür. Ayrıca
çalışmada ortaya çıkan bu sonuç, Mevlânâ’nın evrensel bir düşünceye sahip olduğu iddiasını
daha da güçlendirmektedir. Zira bu çalışmanın sonunda, Mevlânâ’dan yedi yüzyıl sonra
yaşamasına ve onunkinden farklı dine ve kültüre mensup olmasına rağmen Marcel’in,
Mevlevi düşüncesine yakın görüşlerde bulunduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Mevlânâ, Marcel, insan, aşk, iman

MEVLANA AND MARCEL ON HUMAN BEİNG
Abstract
13rd century Turkish Sufi Mewlana Jallaleddin Rumi and 20th century Catholic
French philosopher Gabriel Marcel’s ideal human being understandings are compared in the
Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Bolu/TÜRKİYE,
adurakoglu06@gmail.com
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current qualitative study which was based on literature review. This paper is consist of two
chapters. In the first part, both two thinkers ideas about value of human and structure of being
and in the second part their ideas about ideal self-imagination was compared.
At the end of the study, it was that human being is valuable for both two thinkers and
they both claim that human being can create the ideal self-imagination with a godlike love
relation with God. In this context, at the end of the study there are similarities about their
understandings of human being. Moreover, this resultstrenghtentheclaim of universalfeatures
of Mewlana’sideas. Because Marcel’sideas are similar with Mevlana although he lived nearly
7 century before human both are members of different religions and cultures.
Keywords: Mewlana, Marcel, human, love, faith
GİRİŞ
İnsan konusunun bağımsız bir felsefi disiplin olan felsefi antropoloji ile ele alınması
henüz 20. yüzyılda gerçekleşmişse de Antik dönemden günümüze kadar ortaya çıkan bazı
düşünürlerin, başlıca ilgisinin insan varlığı olduğu, başka bir deyişle insan felsefesi üzerine
yoğunlaştıkları görülmektedir. Bu düşünürler arasında Türk mutasavvıfı Mevlânâ Celâleddini Rûmî (1207-1273) ve Fransız filozofu Gabriel Marcel (1889- 1973) de yer almaktadır.
Farklı dinlere mensup olmalarına rağmen her iki düşünürün ideal insan konusundaki
görüşleri benzerlik arz etmektedir. İki düşünür de insanın ancak Tanrı’ya yaklaşarak
mükemmelleşebileceğini savunmuşlardır. Ancak bu düşünürlerin görüşleri kapsamlı bir
biçimde incelendiğinde, Mevlânâ’nın, insanın mükemmelleşme sürecini, dini delillere
dayandırarak analiz etmesine karşılık Marcel’in bu süreci, bağlı olduğu varoluşçu geleneğe
uygun bir biçimde, kendisinin mensubu olduğu Hıristiyanlık da dâhil hiçbir dinin kaynağını
doğrudan delil olarak gösterme gereği duymadan analiz ettiği görülmektedir. Dolayısıyla
Mevlânâ, Marcel’den farklı olarak mükemmelleşme sürecine ilişkin bilgiler verirken Ayet-i
Kerimeleri ve Hadis-i Şerifleri referans olarak göstermiş ve bu sürece, dini referanslar
çerçevesinde bir ad vermeyi tercih etmiştir. O, insanın mükemmelleşme sürecini, ‘seyri sülûk’
kavramıyla ifade etmektedir.
Mevlânâ’ya göre, bir çeşit yolculuk olan seyri sülûk’ta insan olgunlaşarak Tanrı’ya
yaklaşmaktadır. Bu yolculuğun başarıyla sona erdirilmesinde imanla birlikte aşk-ı ilahi de
şarttır. Aşk olmadan amaca ulaşılamaz (Gül, 2003: 132). Bu süreç, insanın kendisini
tanımasıyla başlar. Kendini tanımayan insan, kendi özüne uygun olmayan amaçlar belirlemiş
2
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olur. Bu tür insanların benlik tasarımlarının özlerine uygun olmaması olağandır (Özköse,
2007: 85). Mevlânâ, bu nedenle ideal benlik tasarımı hakkında eserleri yoluyla tüm insanlara
bilgi vererek onları doğru bir biçimde yönlendirmeyi amaçlar.
İnsanın Tanrı’ya yaklaşarak mükemmelleşebileceğini savunan diğer düşünür Marcel’e
göre, bilgi ve teknolojinin ön planda olduğu bir dünyada yaşayan insanların, teknoloji mutlak
önceliğe

sahip

olduğundan

itibarları

zedelenmiştir.

Teknoloji,

insanın

kendisine

yabancılaşmasına ve insana özgü hislerin dizginlenmesine ortam hazırlamıştır. Bu hisler
arasında aşk, sadakat, umut yer almaktadır. Marcel’in amacı, tehdit edici bu sürece karşı
insanları savunmaktır. Böylece insanlar, doğru yönlendirmelerle kaybettikleri saygınlıklara
tekrar kavuşacaklar, başka bir deyişle kendi özlerine uygun bir benlik geliştireceklerdir. Bu da
ancak Tanrı ile aşk ilişkisi kurmakla mümkündür (Koç, 2004: 121- 124).
Mevlânâ ve Marcel’e göre, insan, Tanrı ile aşk ilişkisi kurmaya uygun bir biçimde
yaratılmıştır. Bu nedenle insanlar bilgiden çok iç tecrübeyle Tanrı’yı tanıyabilirler. İnsanın bu
özelliğini dikkate alan her iki düşünür de insanın, diğer canlılardan farklı bir varlık yapısına
sahip olduğunu iddia eder. Bu düşünürlere göre, insan varlık yapısı sayesinde Tanrı’ya
yaklaşabilmekte hatta O’nun içinde yok olabilmektedir. İnsanın bu niteliği, onu aynı zamanda
değerli hale getirmektedir. Öyleyse Mevlânâ ve Marcel’e göre, insanın değeri ve varlık yapısı
arasında sıkı bir ilişki vardır.
1. İnsanın Değeri ve Varlık Yapısı
Mevlânâ’nın düşüncesinde insanın değeri, her şeyden üstündür. Onun anlayışına göre,
kendi değerini bilmeyen insan, aslında âlemin en gözde varlığıdır. Irkı, kavmi, kabilesi ne
olursa olsun her türlü insan değerlidir. (Yılmaz, 2007: 14). Ancak Mevlânâ’ya göre, insanların
önemli bir bölümü özünden ayrı düşmüş, başka bir deyişle kendinden uzaklaşmışlardır. O,
insanı aslına yaklaştırmak amacıyla sayısız formüller sunar. Bu amaçla hareket eden Mevlânâ,
düşünce sisteminin merkezine insan varlığını yerleştirir (Cebecioğlu, 2007: 9).
Marcel’in düşüncesinin merkezinde de insan varlığı yer almaktadır. Ona göre, modern
dünyada insan, yalnızca fiziksel bedeniyle değer kazanmaktadır. Oysa insan, diğer canlılardan
farklı olarak kutsal bir varlıktır. Batı dünyasında pozitivist ve materyalist düşüncelerin
yaygınlık kazandığı dönemde yaşayan Marcel, insanı bu biçimde nitelendirirken tıpkı
Mevlânâ gibi aşkı bir güç olarak görerek insan varlığının tinsel yönüne vurgu yapar. Onun
düşüncesine göre, insan aşk yoluyla Tanrı’nın mevcudiyetini tecrübe etmekte ve böylelikle
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kendisini tekrar değerli hale getirecek kadar bir itibar kazanmaktadır (Koç, 2004: 114;174 175).
Marcel ve Mevlânâ’nın insana üstün bir değer verdikleri görülmektedir. Her iki
düşünüre göre, insanı değerli kılan unsur onun bedensel yönü değildir. Zira onlara göre, insan
materyalist anlamda sadece organların toplamı ya da pozitivist anlamda düşünen hayvan
olarak nitelendirilemez. Bu bilgiler çerçevesinde ele alındığında Mevlânâ ve Marcel’in aynı
çizgide yer aldığı söylenebilir. Ancak görüşleri yakından incelendiğinde her iki düşünürün
insanın değerine ve varlık yapısına ilişkin farklı düşüncelere sahip oldukları görülmektedir.
1.1. İnsanın Değeri
Yaratıkları üçe ayıran Mevlânâ insanı, melek ve hayvan arasında görür. Ona göre
melek, kayıtsız- şartsız kulluk etmekte, hayvan ise sırf şehvet olarak yaratıldığından kulluk
etmemektedir. Ancak hayvan akla ve iradeye sahip olmadığından kulluk etmekle mükellef
değildir. İnsan ise diğer yaratıklardan farklı olarak yarı akıl, yarı şehvet olduğu için bu iki
kutup birbirleriyle didişmektedir. Mevlânâ, iradesi şehvetine galip gelen insanın meleklerden
daha yüksek, şehveti iradesine galip gelen insanın ise hayvanlardan daha aşağıda bir konumda
yer aldığını düşünmektedir (Sülün, 2011: 94). Onun bu düşüncesine göre, hayvanlar gibi fizik
âlemde yaşayan insan, melekler gibi metafizik âlemde de yaşayabilir.
İnsanın, diğer yaratıklardan farklı olarak iki âlemde de yer alabileceğini söyleyen
Mevlânâ, iki insani yöne vurgu yapar. İnsanın fizik âlemle irtibatlı yönü hayvani yönüdür.
Onun şehveti ve arzuları bu yönüyle tatmin olur. Ancak insanın gerçek özü, onun manevi
yönüdür. Mevlânâ, kişinin kendi ideal mahiyetini ancak manevi yönünde bulacağını ve bu
nedenle insanın bunu araması gerektiğini söyler (Yakıt, 2010: 34). Bu düşünceye göre, insan,
her iki yaratığın da özelliklerini taşır. Ancak insan, hayvan ve meleklerden farklı olarak
iradeye sahiptir. İnsan iradesi sayesinde kendini, istediği yere konumlandırma yeteneğine
sahiptir. Bu yeteneği ile insan, kendini tanımasıyla başlayan bir yolculuğa çıkabilmekte ve bu
yolculuk Tanrı’yı tanımaya doğru sürüp gitmektedir. Bu nedenle insan, daima yolculuk
halinde olan bir varlıktır. İnsanın bu özelliği onu, diğer canlılardan farklı kılar (Çiçek, 2004:
161; Yılmaz, 2007: 14).
Mevlânâ’ya göre, insanın diğer bir özelliği de, Tanrı’nın sıfatlarına mazhar olmasıdır.
Tanrı’nın sıfatları diğer yaratıklarda belirli bir ölçüde de olsa mevcut olduğu halde insan,
Tanrı’nın sıfatlarına tümüyle mazhar olan yegâne varlıktır. Bu yönüyle insan, hem
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yaratılmışların en şereflisi (eşref-i mahlûkat), hem de Tanrı’nın küçük bir örneği (nüsha-i
Kübra)’dir (Kabaklı, 2005: 109).
İnsanı, felsefesinin ana teması haline getiren Marcel de, insan varlığının değeriyle
ilgilenir. O da Mevlânâ gibi insanın diğer canlılardan farklı olarak kendi özünü kendisinin
oluşturduğunu iddia eder. Marcel’e göre insan, kendini gerçekleştirme yeteneğine sahip olan
ve bu amaçla Tanrı’ya yönelen tek varlıktır. Bu nedenle insan olmuş, tamamlanmış bir varlık
değil, sürekli oluş halinde olan bir varlıktır (Koç, 2008: 172). Ancak Marcel, insanın somut
tecrübelerine Mevlânâ’dan daha çok önem vermiş ve insani tecrübeleri ondan daha ayrıntılı
bir biçimde analiz etmiştir. Marcel, insanının sadece somut yaşantılarıyla Tanrı’ya
ulaşabileceğini düşünür. Ona göre bunlar, aynı zamanda insanı değerli hale getirir. Aşk,
sadakat ve umut bu tür somut tecrübelerdendir.
Marcel, somut tecrübeler arasında en çok “umut”a önem verir. Ona göre, kaynağını
Tanrı’dan alan umut yoluyla insan, başkalarıyla ilişki kurabileceğini ve kendini
gerçekleştirebileceğini gösterir. Hayatın boş ya da saçma olduğunu düşünen insan ise
umutsuzdur. Bu tür içsel bir isteklik gösteren kişi, kendini gerçekleştirmeyeceği gibi intihar
yolunu dahi seçebilir. Bu bağlamda umut insanları, aktif bir biçimde diğerlerine ve en
önemlisi Tanrı’ya bağlayan bir edimdir (Koç, 2008: 179- 184). Marcel’e göre, umut gibi aşk
ve sadakat de insanı Tanrı’ya yaklaştıran edimlerdendir. Bu edimler insanı hem kuşatmakta
hem de aşmaktadır. Başka bir deyişle bu edimlerle insanlar, Mutlak Varlık’a taşınmaktadırlar.
Bu yönüyle bu tür edimler, ontolojik bir değere de sahiptirler (Koç, 2004: 202- 203).
Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı gibi Mevlânâ, insanın ruh yönüne dikkat
çekmiştir. Ona göre, insanın üstünlüğünün nedeni de budur. İnsan, bu öğesi sayesinde
Tanrı’nın bir parçasıdır. Zira insan bu ruh öğesini ön plana çıkardığında bedensel arzulara
değer vermemekte ve böylelikle Tanrı ile iman ilişkisi kurabilmektedir. Marcel de, insanların
kendi varoluşunu Tanrı ile ilişki kurarak gerçekleştirebileceğini savunur. Ancak ona göre,
Tanrı ile ilişki kurabilmek için dünyevi arzulardan uzak durmak bir koşul olarak ileri
sürülemez. Aksine Marcel, insanın doğrudan ruhuyla değil, somut yaşantılarıyla Tanrı ile
ilişki kurabildiğini iddia etmektedir. Bu bağlamda örneğin onun ele aldığı bir umut edimi, bir
hastanın şifa bulma umudu biçiminde ya da aşk edimi, karşı cinsten bir insana âşık olmak
biçiminde de olabilir. Marcel için önemli olan, hangi biçimde olurlarsa olsun, bu tür edimlerin
intersubjektif yapısıdır. Ona göre, insanlar, günlük yaşantısında söz konusu olan bu tür
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edimlerle dahi içsel aktiviteler göstererek Tanrı’ya yaklaşmanın anahtarını keşfedebilirler. Bu
çerçevede düşünüldüğünde Marcel’in insanlara, neden mutlak bir izolasyon içinde yaşamayı
önermediği daha iyi anlaşılmaktadır.
1.2. İnsan Bedeni
İnsan varlığını ruh ve beden şeklindeki bir ayrımla ele alan Mevlânâ, onun esas
varlığını görünen varlığının ötesinde kabul eder. Ona göre, bedenlere güç veren esas unsur
ruhtur. Bu bakımdan bedenin tek başına hiçbir değeri yoktur. Bedene güzellik veren ruhtur.
Mevlânâ’ya göre, bedenin değersizliği en iyi ölüm halinde anlaşılabilir. O, bedenin değerine
ilişkin düşüncelerini şöyle özetler:
“Beden, güzellikle, alımla nazlandıkça nazlanır; çünkü can, gücünü- kuvvetini,
kolunu, kanadını gizlemiş. Bedene der ki: A çöplük, sen kimsin ki? Bir- iki gün benim
ışığımla yaşadın. Nazından, işvenden dünyaya sığmıyorsun; hele bekle; senden bir çıkayım da
gör. Seni fazlasıyla sevenle alırlar, seni mezara gömerler; seni yılanlara, karıncalara yem
ederler. Senin karşında ölüp giden kişi bile kötü kokundan burnunu tıkar” (Mevlânâ, 1974: I3279- 3283).
Bedenin ancak ruhla birlikte değer kazandığını düşünen Mevlânâ’ya göre, beden
sadece bir alettir. Tanrı, bedeni insanlara bu dünyada sınava tabii tutmak için bir araç olarak
vermiştir. Bu araç, sınavın sonunda atılacaktır. Ancak bu dünyada ruhların yönelimlerinin
anlaşılabilmesi için bedenlerin de olması gerekir (Ergün, 1993: 32). Görülüyor ki Mevlânâ,
bedeni sadece ruhun güdümünde hareket eden maddi bir yapı olarak nitelendirir. Ona göre,
beden ruhun sınırlı sürede kullandığı bir araçtır.
Marcel, Mevlânâ’dan farklı olarak bedenin bir alet gibi kullanıldığı görüşüne karşı
çıkar. Ona göre, insan, bedeni sayesinde kendini dünyaya açmaktadır. Çünkü insan bedenli
olduğu sürece ilişkilerde bulunabilir. Bu düşünceden hareket eden Marcel, insanın bedenli bir
varlık oluşunun önemli olduğunu iddia ederek onu bedene bürünmüş varlık olarak adlandırır.
Çünkü bedenimin dışında yerleşebileceğim makul bir yer yoktur. Başka bir deyişle var olmak
için bedene bürünmek şarttır. Dolayısıyla beden, insanın varoluşu ve başka varlıklarla ilişki
kurması, dolayısıyla katılımı (komünyon) gerçekleştirmesi için temel koşuldur (Bayraktar,
2004: 35- 38).
Marcel’in insan bedenine, Mevlânâ’dan daha çok önem verdiği görülmektedir. Ancak
Marcel’in insanı bedenli bir varlık olarak nitelendirmesinden onun insanı sadece bedenden
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ibaret bir varlık olarak gördüğü anlaşılmamalıdır. Aksine Marcel de ruha önem vermekle
birlikte bedenin de fonksiyonlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır.
1.3. İnsan Zihni
Marcel, insan zihnine ilişkin düşüncelerini, Fransız filozof Descartes’ın düalizmine
yaptığı eleştiriler çerçevesinde ortaya koyar. Zihin ve bedeni iki ayrı töz olarak tanımlayan
Descartes’a göre zihin, cisme ait hiçbir nitelikten pay almaz. Çünkü o, doğası gereği hiçbir
şekilde bölünemez. Fakat cisimli ve yayımlı olan varlıklarda bunun tam tersi olur. Dolayısıyla
beden her zaman bölünebilir. Zira beden, biçimi ve boyutları olan bir varlıktır. Oysa zihnin
biçimi ve boyutu olmadığı gibi yer de işgal edememektedir (Schaffer, 2005: 60; Koç, 2004:
80).
Marcel, Descartes’ın ortaya koyduğu bu düşüncenin bedeni objektifleştirdiğini iddia
etmektedir. Ona göre bu düşünce, ortaya konulduğu biçimiyle düalist bir yaklaşımdır (Koç,
2004: 104). İki tür düşünme biçimi olduğunu söyleyen Marcel, Descartes’ın bu yaklaşımının
bir tür düşünme biçimi olan birincil refleksiyondan türediğini söyler. Ona göre, birincil
refleksiyon, herhangi bir insan için ortaya çıkabilecek türden problemleri çözebilmek için
gerekli olan bir düşüncedir. Örneğin, kaybolan bir eşyayı bulmak ve bilimlerde ortaya çıkan
teorik türden problemlere çözüm getirebilmek için birinci refleksiyondan yararlanırız. Bu tür
düşünme biçimi varlığı ve insanoğlunu nesneleştirme eğilimi gösterir. Oysa Marcel’e göre,
zihin daha önemli bir fonksiyona sahiptir. O, zihnin diğer düşünme biçimini ikincil
refleksiyon olarak adlandırır (Bayraktar, 2004: 29).
Marcel, birincil refleksiyonun birbirinden kopuk belirlemeleri üzerinde çalışan ikincil
refleksiyonu felsefi araştırmanın yüksek bir aracı olarak nitelendirir. Örneğin, “Tanrı’ya
imanımın anlamı nedir?” gibi bir soruyu kendime yönelttiğimde, bu soruya iki düşünme
biçimiyle cevap verebilirim. Bu soruya birincil refleksiyonla cevap vermeye çalıştığımda,
iman konusunda genel açıklamalara yönelerek ve soyutlamalar yaparak tecrübeden uzak
durmak suretiyle net bir araştırma yaparım. Böyle bir durumda, en temel öğe, başka bir
deyişle araştırılmak durumunda olan “benim imanım” göz ardı edilecektir. Ancak bu soruya
ikincil refleksiyonla cevap vermeye çalıştığımda, iman tecrübesinin benim için ne anlama
geldiğini içten sorgulayarak tecrübenin birliğini yeniden ele geçirmek üzere hislerimden de
yararlanarak araştırma yaparım. Bu bağlamda hissetmek, yalnızca ben’e ait bir ayrıcalık
olarak görülmekle birlikte gerçekliği tecrübe etmenin ya da kendini varlığa açmanın akıcı bir
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yolu haline gelir (Koç, 2004: 105–106; 131- 132). Bu yönüyle düşünüldüğünde ikincil
refleksiyon, birincil refleksiyonla kaybedilen birliği yeniden kazandırmaya çalışır. Başka bir
deyişle birincil refleksiyon, benimle bedenim arasındaki bağı çözerken ikincil refleksiyon,
bedenimin bana ait olduğunu keşfettirir. Dolayısıyla ikincil refleksiyon insanı, kendi
benliğinin derinlerine nüfuz ettirir (Magill, 1992: 107- 108). Görülüyor ki Marcel, insan
zihnini sadece anlama yetisi ve akıldan ibaret görmez. Ona göre, zihin aklı kullanarak
çıkarımlar yapmanın dışında hislerden de yararlanarak gözlem yapmak yerine doğrudan
katılımı sağlamaktadır.
Marcel gibi Mevlânâ da insan zihnini sadece akıldan ibaret görmez. Ona göre, insanı
değerli kılan ve insanın asıl varlığını oluşturan zihin, akıldan daha kapsamlı bir biçimde insan
varlığının metafiziksel yönünü ifade etmektedir. Zihnin bu yönüne önem veren Mevlânâ,
onun metafiziksel boyutunu vurgulamak için gönül kavramını kullanır. Mevlânâ’nın
kullanımıyla gönül, insan davranışlarını yönlendirdiği kabul edilen zihin ve zihin gücünü
kapsamakla birlikte insan vücudunun idare merkezidir. Ona göre, insan, etrafındaki bir şeyi
güzel veya çirkin, iyi veya kötü, olumlu veya olumsuz olarak değerlendirirken bu
değerlendirmede o şeyin mahiyetinden ziyade o şeye yönelik bakış açısı daha etkili
olmaktadır. Başka bir deyişle bir objeye atfettiğimiz güzellik veya çirkinlik aslında bizim
kendi bakış açımızın ondaki yansımasıdır. Bu bakış açısının merkezi ise zihin ya da
Mevlânâ’nın kullanımıyla gönüldür. Bu bağlamda gönül, değerlendirme yaparken sadece
aklımıza göre karar vermemekte aklımızdan ziyade bakış açımıza göre karar vermektedir
(Küçük, 2007: 156; 355- 356).
Mevlânâ’ya göre, gönlümüzün diğer bir unsuru ise maddi dünyanın kanunlarıyla
şekillenen ve bu kanunlar arasındaki bağlantıları inceleyen akıldır. Gönlümüzün metafiziksel
boyutu, Tanrı nuru tarafından şekillendiği için manevi alanda etkili olabilmesine rağmen akıl
boyutu sadece maddi alanda etkili olabilmektedir (Ergün, 1993: 113). Sınırlı nitelikte
olmasına rağmen akıl, ilahi bir lütuftur. O, her şeyden önce kavrama ve anlamamızı sağlayan
bir anahtar, bir kılavuz hatta dinin temelidir (Yakıt, 2010: 44).
Akla bu derece önem veren Mevlânâ, aklın kritiğini de yapar. Ona göre, akıl her ne
kadar insanın başvurduğu güçlü bir yardımcı olsa da kendisine bir rehber edinmeksizin hedefe
varması mümkün değildir. Burada Mevlânâ, aklın bazı alanlardaki yetersizliğini
vurgulamaktadır. Ona göre, aklın en yetersiz olduğu alan metafiziktir (Yakıt, 2010: 47- 48).
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Bu durumu göz önünde bulunduran Mevlânâ, aklı maddi sahada etkin olmaya çağırırken,
onun metafizik alanda haddini bilmesi gerektiğinin üzerinde durur. Ona göre insanlar, aklın
bu yetersizliğinin farkında değilseler onun yönlendirici rolünü kaybederler ve saf akla önem
veren filozoflar gibi hataya düşebilirler (Kılıç, 2007: 187- 188).
İnsan aklının yetersizliği üzerinde duran Mevlânâ, bilimsel bilgilerin tek başına
kimseye yarar sağlamayacağını iddia eder. Ona göre, akıl yoluyla elde edilen bilimsel bilgiler
sadece dünya ve içindeki nesnelere aittirler. Bu nedenle Tanrı’ya ulaşmak isteyen kişiye yarar
sağlamaz. Bilimsel bilgiler, Tanrı’nın kâinata yayılmış ilim, hikmet ve kudretini anlamaya
yaraması yönünden faydalı da olsa insanı gönül ehli yapmaz. Oysa Tanrı’ya ulaşmak, gönül
ehli olmaktan geçer. Dolayısıyla bilimler, Tanrı’ya ulaşmamız için yeterli değildir (Kılıç,
2007: 192).
Marcel de Mevlânâ gibi bilimsel bilgilerin insanın kendisini aşmasına hizmet
edemeyeceklerini düşünür. Marcel’e göre, bilimsel sorular, herhangi bir kişi tarafından
sorulabilen ve bunlara verilebilecek cevaplar da onu anlama yeteneğine sahip herhangi bir kişi
tarafından doğru olarak kabul edilebilecek olan sorulardır. Felsefi ya da metafizik sorular ise
böyle değildir. Bu tür sorunlar, bireylerin kendi şahsi konumları içerisindeki huzursuzluktan
kaynaklanmaktadır. Öyleyse epistemolojik olarak iki farklı alan söz konusudur. Bunlardan
biri bilimsel sorunları içine alan problemler, diğeri ise felsefi ya da metafizik sorunları içine
alan sırlar alanı olarak ifade edilebilir. Marcel’e göre, ikincil refleksiyon sırlarla ilgilenmek
için gereken düşünceyi ihtiva eden kişisel bir refleksiyondur. Bu nedenle Tanrı’ya birincil
refleksiyonla yaklaşamayız. Zira birincil refleksiyon bilimin konusu olan nesnelerle
ilgilenmek için ortaya konulan bir düşüncedir (Bayraktar, 2004: 28- 31; 100).
İki düşünürün düşünceleri karşılaştırıldıklarında akla ve bilime verdikleri önem
bakımından Marcel’in, Mevlânâ ile aynı çizgide yer aldığı söylenebilir. Mevlânâ da hakikate
akılla değil, aşk ve gönül yoluyla ulaşacağını söylemektedir. Burada onun kullandığı akıl
kavramı, Marcel düşüncesinde aklı kullanarak düşünmeyi içine alan fiziksel düzlemdeki
birincil refleksiyona, aşk ve gönül yolu kavramları ise sezgilerden ya da hislerden
yararlanarak düşünmeyi içine alan metafiziksel düzlemdeki ikincil refleksiyona karşılık
gelmektedir.
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2. İdeal Benlik Tasarımı
Mevlânâ ve Marcel’in insana bakışlarında bazı farklar olsa da, her iki düşünür de
insanlara, kendi benliklerini ideal bir biçimde nasıl oluşturmaları gerektiğine ilişkin bilgiler
vermektedirler. Her iki düşünüre göre insan, tamamlanmış bir varlık olmadığından özünü
oluşturmakla sorumludur. Bu nedenle her insanın en önemli amacı, öz benliğini uygun bir
biçimde tasarlamak olmalıdır. Onların bu insan görüşleri yakından incelendiğinde, her ikisinin
de koyu dindar olmalarına rağmen katı bir kaderciliği benimsemedikleri anlaşılmaktadır. Aynı
amaçla hareket eden Mevlânâ ve Marcel, ideal benlik tasarımının kendini tanımayla
başlamasının uygun olduğunu düşünmektedirler.
2.1. Kendini Tanıma
Kendini bilmenin önemini değinen Mevlânâ’ya göre, bu bilgi her insan için temel teşkil
etmektedir. Bu bilgi, insanın kendi hakikatini başka bir deyişle kendi özünü tanımasını sağlar.
Mevlânâ, bunu ihmal ederek diğer ilimlerde ihtisaslaşan kişilerin çabalarının yararsız
olduğunu düşünür (Küçük, 2007: 44). O, bu durumu şöyle ifade eder:
“A işin sonuna varan, o düğümü çözülmüş say; zâti o düğüm, boş keseye vurulmuş
sağlam bir düğümdür. Düğümleri çöze çöze kocaldın gitti; var, birkaç düğümü de çözülmüş
say. Boğazıma düğümlenmiş sağlam düğüm şudur: Sen kendini bil, bakalım, aşağılık biri
misin, yoksa iyi bahta ermiş biri mi? İnsansan bu çözülmesi zor düğümü çöz; insan
solukluysan, soluğunu buna harca. Tut ki mânâ âlemindeki varlıkları da bildin, cisimlere
beliren varlıkları da bildin; ne çıkar bundan? Sen asıl kendini bil; çünkü buradan kaçıp
kurtulmana imkân yok” (Mevlânâ, 1974:V-564).
Mevlânâ’nın insanları, kendi varlıklarını keşfetmelerini önermesinin temel nedeni,
onların kendi değerlerinin farkında olmamalarıdır. Mevlânâ’ya göre, insan ancak kendisindeki
değerleri keşfettiğinde ideal insan olma özelliğini taşır. Bu nedenle Mevlânâ, öncelikle her
insana var oluşunu, varlığının anlamını sorgulama yollarını gösterir (Kızıler, 2005: 475).
“Kendini bilme” Marcel felsefesinin de temelini teşkil etmektedir. Ona göre, tüm
problemler şu ya da bu şekilde “ben neyim?” sorusuna dayanır. Marcel, ben’in ne olduğunu
belirtirken yalnızca kendi bireysel ben’ine değil, benzer tüm ben’lere, tüm kişilere değinme
eğilimi gösterir (Koç, 2004: 127).
Kendini tanımanın önemini vurgulayan her iki düşünür, bu bilgiyi insanın özünü
bilmesi anlamında kullanmaktadır. Bu düşünürlere göre, diğer problemler de bu bilgiye
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dayandığından insan, önce kendi benliğini araştırmalı ve bunun sonucunda sınırları ve
kapasitesi hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu çerçevede incelendiğinde hem Mevlânâ hem de
Marcel’in “ben kimim?” sorusunu ilk çözülmesi gereken temel soru olarak gördükleri
anlaşılmaktadır.
2.2. Özgürlük
İnsanın en önemli özelliklerinden birinin özgürlük olduğunu söyleyen Mevlânâ bu
kavramı, seçme duygusu ve seçebilme gücü anlamında kullanır. Ona göre, insan bir fiili
gerçekleştirirken kudret sahibi kılınmıştır. Bu nedenle insanların seçme özgürlüğüne sahip
oldukları söylenebilir. Tanrı, yaratıklar arasından seçme özgürlüğünü sadece insana
lütfetmiştir (Altıntaş, 2004: 3). Mevlânâ’ya göre, bunun aksini iddia etmek, tüm kötülüklerin
Tanrı’dan geldiğini ima etmek anlamına gelir. O, insanın özgür seçiminin Tanrı’nın takdiri
olamayacağını küçük bir hikâye ile anlatır.
“Adamın biri, bir dükkândan bir tek turp çalsa da, akıllı kişi dese bu, Tanrı’nın takdiri.
Sen de onun başına iki-üç yumruk vurur, koy turpu yerine dersin; bu da Tanrı’nın takdiri. Bir
yeşillik için bile bakkal, bu özrü kabul etmiyor a boşboğaz. Sen nasıl oluyor da böyle bir özre
dayanıyor, ejderhanın çevresinde çizginiyorsun?” (Mevlânâ, 1974: V-3061- 3065).
Mevlânâ’nın düşünce sisteminde onun ele aldığı özgürlük probleminin psikolojik
boyutu da göz ardı edilmemelidir. Bu boyutu, insanın seçme duygusuyla ilişkilidir. Mevlânâ,
her insanda seçme duygusu olduğunu düşünür. Bunun delili, insanın iki şeyden birisini seçme
zorunda kaldığı zaman tereddüt hali yaşamasıdır. Mevlânâ, bu duyguyu vicdani idrak olarak
adlandırır. İnsan vicdani idrak sayesinde, bir şeyi doğrudan, aracısız olarak bilebilir. Yine bu
idrak sayesinde insan, iyilik yaptığı zaman içinde mutluluk, kötülük yaptığı zaman içinde
pişmanlık duyabilir. Mutluluk ve pişmanlık hali, bilinçli halimizin bize sunduğu verilerdir.
Fakat vicdan, bütün zamanlarda tek başına doğruyu tespit edemediği gibi, iyilik yapmak ya da
kötülükten uzaklaşmak mutlak bir yaptırım gücüne sahip olamaz. Çünkü o, iç ve dış tesirler
altında kalmak gibi bir tehlike taşır. Vicdan ancak, dinin rehberliğinde doğru ve yanlışı
ayırdetmede etkili olabilir. Mevlânâ’ya göre, vicdani anlayışı inkar, duyguyu da inkar
demektir. Bu nedenle o, özgürlük ile vicdani duygu arasında sıkı bir ilişki kurmaktadır.
Mevlânâ, insanın özgürlüğünü savunurken daha çok bilincin dolayısıyla psikolojinin verilerini
örnek olarak verir. Tanrı’ya karşı pişmanlık ve utanma duygusu taşıma ve bu sebeple de tövbe
ile O’na tekrar yönelme gibi tavırların her biri, insanın eylemlerinde özgür olduklarına delil
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olarak gösterilebilir. (Altıntaş, 2004: 4- 7). Mevlânâ, savunduğu bu özgürlük anlayışının
İslamiyet’e de uygun olduğunu delillendirerek ortaya koyar.
Bilindiği gibi İslam dinine inanmak kadere iman etmeyi gerektirmektedir. Ancak
kaderciliği savunan bazı kişiler, buna dayanarak insanın özgür olmadığını iddia ederler.
Mevlânâ bu anlayışı yanlış bularak kadere imanın, İslamiyet’in en çok yanlış anlaşılan
konulardan biri olduğunu söyler. O, kadere imanın ne anlama geldiğini şu şekilde ifade eder
(Ergün, 1993: 119).
“Akıl bakımından cebir, kadere inanmaktan da beterdir, çünkü cebri kendi duygusunu
da inkâr eder. Kadere inanan, hiç olmazsa duyguyu inkâr etmez; ey oğul, Tanrı işi duyguya
sığmaz ki. Ulu Tanrı’nın işini inkâr eden, delilin delalet ettiği şeyi inkâr ediyor demektir”
(Mevlânâ,V-:3010- 3012).
Mevlânâ’nın burada sözünü ettiği cebirciler, insanın yaptığı her şeyi Allah'ın
yaptırdığını insanın iradesiz bir varlık gibi buna uyup gittiğini savunmaktadırlar. Mevlânâ’ya
göre bu cebirciler, yanlış bir kadercilik anlayışına sahip olduklarından Tanrı’yı inkar etmekten
daha kötü bir iş yapmaktadırlar. Ayrıca o, bu sözleriyle duyguların insanın özgür seçim
hakkının delilleri olduklarını da vurgulamaktadır (Ergün, 1993: 119).
Mevlânâ’nın kader anlayışına göre, her şeyi ve her fiili prensip olarak Tanrı
yaratmaktadır. Başka bir deyişle kader, Tanrı’nın olacakları önceden bilmesi anlamına gelir.
Ancak Tanrı’nın her şeyi önceden bilmesi, onun belirli kimseler için belirli şeyleri önceden
tayin etmesi anlamına gelmez. Dolayısıyla Mevlânâ’nın kader inancı, kişinin özgürlüğünü ve
sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Ona göre, özgürlük ve bu özgürlüğün doğal bir
sonucu olan sorumluluk Tanrı tarafından sadece insanlara verilmiştir (Gül, 2003: 263).
Özgürlüğün önemine değinen ve bununla ilgili değerlendirmelerde bulunan diğer
düşünür Marcel de sorumluluğun ancak özgürlük bağlamında düşünülmek durumunda
olduğunu iddia eder. Ancak o, özgürlük problemini kişisel seçim ve eylemlere indirgemez
(Koç, 2004: 138- 140). Bu düşünceden hareket eden Marcel, Mevlânâ’dan farklı bir özgürlük
anlayışı geliştirir.
Marcel, “temel özgürlük” ve “kazanılacak özgürlük” ayrımları yaparak insanların
kendilerini özgür hale getirmekle sorumlu olduklarını iddia etmektedir. Başka bir deyişle o,
bir yandan insanın doğası gereği özgür olarak nitelendirirken, diğer yandan kazanılacak
özgürlüğün daha önemli ve temel olduğunu vurgulamaktadır. Marcel, kazanılacak özgürlüğün
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ancak aşk ile uzlaşabileceğini söylemektedir. Bu nedenle özgürlük ilişkisi, bir aşk ve aşkın
zorunlu bir sonucu olarak aynı zamanda iman ilişkisi olmak durumundadır (Koç, 2004: 138140; 212). Dolayısıyla Marcel felsefesinde, sadece iman eden insan mutlak anlamda özgür
olarak nitelendirilebilir.
Her iki düşünürün özgürlük kavramına ilişkin görüşleri karşılaştırıldığında
Mevlânâ’nın bu kavramı, Tanrı tarafından insana verilen seçim yapabilme yeteneği anlamında
ele almasına karşılık Marcel aynı kavramı, insanların kazanması gereken üstün bir nitelik
anlamında ele alır. Bu düşünceye göre özgürlük, insanın ideal bir benlik tasarımını
gerçekleştirmesi için gerekli bir unsurdur. Oysa Mevlânâ, Marcel’den farklı olarak özgürlüğü
Tanrı tarafından insanlara doğuştan verilen bir veri olarak nitelendirir.
2.3. Yabancılaşmayı Aşma
Varoluşçuluk akımının ana temalarından biri olan yabancılaşma, bu akımın
temsilcilerinden biri olan Marcel, tarafından da yoğun olarak işlenmiştir. Varoluşçuluk
düşünce sisteminde yabancılaşma, insanın kendi doğasından uzaklaşması ya da kendi
doğasından kopması olarak tanımlanmaktadır. İnsanın bu biçimde yabancılaşmasına neden
olan faktörler ise şöyle sıralanabilir.
Yabancılaşmanın nedenlerini; ekonomik, teknolojik, toplumsal, psikolojik ve felsefi
varoluşçu olarak beş ayrı başlık altında toplamak mümkündür. Bunlardan ekonomik etkenleri
ön plana çıkaran yaklaşıma göre, yabancılaşmanın kaynağında mülkiyet ilişkileri ve üretim
araçlarının özel mülkiyeti vardır. Teknolojik faktörleri ön plana çıkaran yaklaşıma göre, insan
ve yaşam biçimini makineye uydurduğu ve makineleşmeye başladığı için yabancılaşır.
Toplumsal nedenlerin önemini vurgulayan yaklaşıma göre, yabancılaşmanın kaynağında
modernite öncesi geleneksel toplum biçiminin ortadan kalkarak, onun yerini büyük ölçekli ve
kitlesel eyleme dayalı laik toplumun alması olgusu vardır. Felsefi- varoluşçu yaklaşıma göre,
yabancılaşmanın kaynağında insanın sonlu ve yalıtılmış doğası bulunmaktadır. Psikolojik
yaklaşım ise yabancılaşmanın kökünü uygar toplumdaki engellenme olgusunda aramaktadır
(Cevizci, 1997: 712). Marcel, bunlardan teknolojik faktörleri yabancılaşmanın en önemli
nedenlerinden biri olarak görmektedir.
Marcel,

yabancılaşmanın

nedeni

olarak

gördüğü

teknolojik

ilerlemelerin

yararlılıklarını asla inkâr etmez. Ona göre, bilimsel ve teknolojik ilerleyişten yakınmak
saçmadır. Çünkü insan hiçbir zaman bilim ve teknoloji ile ilgisini kesemez. Diğer yandan o,
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teknolojik ilerleyişin tinsel yaşantımız üzerindeki olumsuz etkisinden söz eder. Marcel,
uygulamalı bilimlerin alışılmamış derecede hızlı gelişiminin içsel yaşamlarımızda engin bir
fakirleşmenin yaşanmasına neden olduğunu iddia eder. Ona göre, olağanüstü gelişen teknik
ilerlemeler, insan tasarrufundaki tüm kaynakların rasyonel olarak düzenlenmesi amacına
hizmet etmekle kalmamış, tekniğin ağırlığı altında ezilen insan, kendisi için neyin iyi, neyin
kötü olduğunu bilemeyecek hale gelmiştir (Koç: 2004: 119- 120).
Marcel’e göre, insanlar teknolojinin kendilerine sunduğu objeleri vazgeçilmez hale
getirmişler, onlara sahip olma tutkusuna kapılmışlardır. Ancak Marcel, nesnelere sahip olma
arzusunun yoğunluğu arttıkça sahip olma tutkusunun insan varlığını tahrip etme riski
doğurduğunu iddia eder. Çünkü modern dünyanın temel problemi, insan varoluşunun
ontolojik anlam ve değerinin göz ardı edilerek insanın sahip olduklarına körü körüne bağımlı
hale gelmesine ve bunun sonucunda yabancılaşmasına neden olmaktadır (Koç: 2004: 121123).
Marcel, kişinin sahip olduklarına tutku ile bağlanmasının yabancılaşmaya neden
olduğunu savunur. Bunlar kişinin düşünceleri ya da kanaatleri dahi olabilirler. Zira bunlara da
tutku ile bağlanıldığında kendi sahip oldukları kişiye zalimce nüfuz etmesine neden
olmaktadır. Böylelikle sahip olanın sahip olduklarına bağımlılığı yabancılaşmaya neden
olabilmektedir (Koç, 2010: 132). Marcel’in sözünü ettiği yabancılaşmanın, teknolojik
faktörler nedeniyle “kendine yabancılaşma” olduğu görülmektedir.
İnsanın kendine yabancılaşmasını sürekli aşma peşinde olan bir varlık olduğunu
söyleyen Marcel, bazı kişilerin aşma kapasitesini diğerlerinden daha fazla görür. Ona göre
insan, ancak sahip olunandan varlık alanına yöneliş yaparak yabancılaşmanın üstesinden
gelebilir. Bazı insanların sevmek ve hayran olmak kapasitesi daha fazladır. Ancak bu hislere
sahip olan insanlar bunların aracılığıyla Tanrı’ya katılma arzusu göstererek yabancılaşmadan
kurtulabilirler (Bayraktar, 2004: 97- 98; 104).
Marcel’in yabancılaşma üzerine olan düşüncesi, çok ayrıntılı değilse de, onun bu
konuyu sistematik bir tarzda ele aldığı görülmektedir. Marcel, önce yabancılaşmaya neden
olan faktörleri incelemiş, sonra yabancılaşmanın türü hakkında bilgi vermiş, daha sonra da
yabancılaşmanın nasıl aşılacağına ilişkin düşünceler ortaya koymuştur. Marcel’in, bu
problemi sistematik tarzda ele almasının en önemli nedenlerinden biri, dünya savaşlarının
onun yaşadığı dönemde gerçekleşmesinin “yabancılaşma”yı en çok tartışılan kavramlardan
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biri haline getirmesidir. Ancak, Mevlânâ için aynı ifadeleri kullanamayız. Çünkü onun
yaşadığı dönemde bu problem, Mevlânâ’nın çağdaşı düşünürler tarafından da ayrıntılı bir
biçimde ele alınmamıştı. Her şeyden önce Mevlânâ’nın yaşadığı dönemde bu problem, henüz
kavramsallaşmamıştı. Bu nedenle Mevlânâ, bu problemi, doğrudan “yabancılaşma”
kavramıyla değil, “insan varlığı” ve “insanın özünden uzaklaşması” kavramları çerçevesinde
ele aldı. Dolayısıyla Mevlânâ’nın yabancılaşma üzerine olan düşüncesi, onun ancak “insanın
doğası” ve insanın dejenerasyonu” tezlerine ilişkin düşüncelerinin incelenmesiyle ortaya
konulabilir.
Mevlânâ’ ya göre, yegâne varlık Tanrı’dır. Diğer varlıkların hepsi Tanrı’dan çıkmıştır.
Bu nedenle Tanrı’nın dışındakiler gerçek varlık değildir. Bu bağlamda insanın Tanrı’ya
rağmen varlık iddiasında bulunması, onun hakikati henüz kavrayamadığını gösterir. Bu
durum, insanın özüne, başka bir deyişle kendine yabancılaşmasına neden olmaktadır. Oysa
insan, kendisinin varlık olduğu iddiasından vazgeçerek Tanrı ile birlikte olmalı, başka bir
deyişle Tanrı’da yok olmalıdır (Tekin, 2010: 110- 112).
Mevlânâ, yabancılaşmayı aşma probleminde “kâmil insan”ı ideal tip olarak
kavramsallaştırır. Ona göre, kâmil insan, dünyevi ile olan ilişkisini asgari seviyeye indirmiş,
nefsini eğitmede oldukça yol almış ve böylelikle Tanrı ile bütünleşme seviyesine ulaşmış bir
karakterdir. Dolayısıyla kâmil insan, yabancılaşma problemini aşmıştır (Tekin, 2010: 116).
Düşünceleri karşılaştırıldıklarında Mevlânâ ve Marcel’in, yabancılaşmanın türlerinden
biri olan kendine yabancılaşma üzerinde durdukları görülmektedir. Ancak her iki düşünürün
yabancılaşmanın nedenlerine ilişkin görüşleri birbirinden farklıdır. Mevlânâ, Marcel’den
farklı olarak yabancılaşmanın nedeni olarak gördüğü belirli bir unsuru açıkça ortaya
koymamaktadır. O, her türlü Tanrı’dan uzaklaşmanın yabancılaşmaya neden olduğunu
düşünmektedir. Bu bağlamda Mevlânâ’ya göre, yabancılaşma belirli bir dönemin sorunu
değil, hangi çağda yaşarsa yaşasın her insanı tehdit eden veya tehdit edebilecek bir
problemdir. Oysa Marcel’e göre, yabancılaşma, modern dönemde teknolojinin insan hayatına
egemen olmasıyla ortaya çıkmış bir problemdir. Dolayısıyla yabancılaşmayı Mevlânâ, tüm
zamanların, Marcel ise sadece modern dönemin bir problemi olarak görmektedir.
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2.4. İlahi Aşk
Mevlânâ’ya göre, tüm güzellikler gibi aşkın da kaynağı Tanrı’dır. Bu nedenle o,
Tanrı’yı aşkın kendisi olarak nitelendirir. Görünen âlem, Tanrı’nın aşkının tecellisinden başka
bir şey değildir. Varlıklar da özünü bu aşktan alırlar. Bu düşüncelere göre, varoluş ancak
Tanrı’nın aşkıyla açıklanabilir (Yakıt, 2010: 62).
Aşkın kaynağı Tanrı’da olduğundan insan Tanrı’ya yönelmelidir. Tanrı’ya yönelen
insan, O’na vuslatı gerçekleştirince her türlü güzelliği görmeye başlar. Böylelikle insan, kendi
özündeki güzelliği de kavrayarak hamlıktan olgunluğa geçer. Tanrı’ya yönelmek yerine,
dünyaya gönül vererek mal, mülk ve makama esir olan kişiler ise bu aşkı
yaşayamadıklarından güzel ahlak sahibi olamazlar. Bu yönüyle aşk, ahlaki anlamda da olumlu
değişmelere neden olmaktadır (Yakıt, 2010: 142- 144).
Aşkın, insanları her şeyden önce vefalı hale getirdiğini iddia eden Mevlânâ, bu olumlu
değişmenin toplumsal ilişkilere de yansıdığını iddia eder. Toplumdaki kırgınlıklar,
dargınlıklar kalkar, insanlara arası yardımlaşma artar, bencillik ve nankörlük azalır. Böylelikle
sosyal ahlak kendiliğinden tesis edilir. Mevlânâ’ya göre aşk, insanı uyumlu ve mutlu kılan
iksirdir. Aşk insanı, önce kendi özüyle, sonra ailesiyle, çevresiyle ve içinde yaşadığı toplumla
ve nihayet Tanrı ile uyumlu hale getirir. Bu uyumlarla insan, edepli hale gelir (Yakıt, 2010:
144)
Marcel de Mevlânâ gibi aşkı temele alan bir düşünce ortaya koyar. Ancak, Marcel
önce, “bağlanma” ediminden söz eder. Ona göre, Mutlak Varlık olan Tanrı’nın sırrını bilgiyle
çözemeyiz. Sadece aracısız bir tecrübe, insanı Mutlak Varlık’a yaklaştırabilir. Bu da ancak
bağlanma edimiyle olur (Korlaelçi, 1992: 37).
Marcel’e göre, en önemli bağlanma edimi aşktır. Çünkü aşk, yalnızca ahlaki bir
değere sahip değil, metafizik değere de sahiptir. Aşk ben-merkezliliği aşıp kişiyi başkasına
bağlamakla kalmaz, aynı zamanda gerilimleri de ortadan kaldırır. Böylece sevenler arasında
bir iletişime imkân veren aşk, onları zaman ötesi bir gerçekliğe, başka bir deyişle ebediyete
taşımaktadır (Koç: 2004: 171- 173).
Aşkın en önemli özelliğinin koşulsuz olduğunu vurgulayan Marcel bu yönüyle onu,
bilgi alanından çok iman alanına ait görmektedir. Ona göre aşkın gücü, koşulsuz bir bağlılığı
gerektirmesinden kaynaklanmaktadır. İman da aşk gibi koşulsuz olup insanı Tanrı’ya
doğrudan taşıyan bir edimdir. Marcel felsefesinde görülüyor ki, aşk ve iman birbirlerini
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tamamlayan edimlerdir. Zira Marcel, bu konuyla ilgili düşüncesini, aşkın imanın kendisi
olduğunu söyleyerek ifade etmektedir (Koç: 2004: 174- 175; 213).
Mevlânâ ve Marcel’in düşünceleri karşılaştırıldığında iki düşünürün de aşkı, Tanrı’nın
varlığını en iyi biçimde tecrübe etme edimi olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Bu düşünürlere
göre, aşk imanın şartıdır. Başka bir deyişle her iki düşünür de, aşksız iman olamayacağını
iddia etmektedir. Ayrıca bu düşünürlere göre, aşkla birlikte iman da kişisel bir yaşam biçimi
ve en önemlisi insanın ruh yönüyle ölümsüz olduğunun en büyük kanıtı niteliğindedir.
SONUÇ
Tasavvuf felsefesinin temsilcisi Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî ile Varoluşçuluk
felsefesinin temsilcisi Gabriel Marcel’in insan anlayışlarının birçok yönden birbirine
benzediği görülmektedir. Çalışmada da görüldüğü gibi, bu düşünürlerin insana ilişkin
görüşlerdeki ortak yönlerin çok sayıda olmasının en önemli nedenlerinden biri, her iki
düşünürün de Tanrı’yı mutlak bir varlık olarak görmesi ve insanın ancak Tanrı ile aşk ilişkisi
kurarak kendini aşacağına dair bir inanca sahip olmalarıdır. Bu iki düşünürün insana ilişkin
görüşlerindeki benzerliğin diğer bir önemli nedeni de, amaç olarak çözüm odaklı bir felsefe
geliştirmelerinden kaynaklanmaktadır.
Her şeyden önce iki düşünür de insana büyük bir değer vermekte ve insanın asıl
probleminin özünden uzaklaşma, başka bir deyişle kendine yabancılaşma olduğunu iddia
etmektedirler. Mevlânâ ve Marcel’in yabancılaşmayı temel problem olarak görmeleri, onların
bu problemin çözümüne yönelik reçete sunmalarına neden olmuştur. İki düşünür de
yabancılaşma problemini çözmek için çeşitli formüller üretmektedirler. Bu düşünürler, aynı
zamanda ürettikleri formüller hakkında insanlara bilgiler vererek, onları da kurtarmayı
amaçlamaktadırlar. Bu çalışmada düşünürlerin formülleri felsefi bir analizle incelenmeye
çalışılmış ve bunun sonucunda her iki düşünürün de iyimser bir dünya görüşüne sahip
oldukları anlaşılmıştır. Bu bilgiler çerçevesinde Mevlânâ ve Marcel’in düşünceler ortaya
koyarlarken her insana çaresiz olmadıklarını göstererek umut vaaddettikleri söylenebilir.
Ayrıca Mevlânâ’nın düşüncelerinin felsefi bir analizle incelenmesinin gerekli olduğu
çalışmanın sonunda daha iyi anlaşılmıştır.
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Bilindiği gibi Mevlânâ, genellikle bir şair veya mutasavvıf olarak görülmektedir. Bu
çalışmayla Mevlânâ’nın bu nitelikleri aşacak kadar çok felsefi düşünceye sahip olan bir kişi
olduğu sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla Mevlânâ’nın, diğer felsefi doktrinler içerisindeki
yerini gösteren çalışmalarda da bulunabilir. Bu türden çalışmaların, hem Mevlânâ
düşüncesinin daha iyi anlaşılmasına, hem de Mevlevi düşüncesine olan ilginin artmasına
katkısının olacağı da söylenebilir.
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SUÇUN ÖNLENMESİ VE MAĞDURUN KORUNMASI BAĞLAMINDA
ULUSLARARASI CEZA HUKUKU VE CEZA MAHKEMESİNİN ETKİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Naci DOĞAN∗
ÖZ
Uluslararası alanda yaşanan savaşlar, katliamlar ve insanlık suçları neticesinde
insanoğlu büyük acılar yaşamıştır. İşte bu acıları tekrar yaşamamak için yoğun uğraşlar
sonunda 17 Temmuz 1998 tarihinde İtalya’nın başkenti Roma’da “Uluslararası Ceza
Mahkemesi Kurulmasına Dair Birleşmiş Milletler Roma Diplomatik Konferansı”
düzenlenmiş ve bu konferans sonucunda 120 ülkenin desteğiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi
Statüsü kabul edilmiştir. Statünün 126. maddesi gereği 60 devletin onaylamasıyla mahkeme
faaliyete başlamıştır. Söz konusu statünün kabul edilmesiyle uluslararası alanda suçları ve
suçluları yargılayabilmek için bir devletler-üstü yargı organının temeli atılmış oluyordu.
Roma Statüsüne göre uluslararası arenada suçları önlemek, kamu düzenini sağlamak ve suç
işleyenleri cezalandırmak için bir sözleşme bağıtlanmış ve bazı eksikliklerine rağmen bu
alandaki büyük bir boşluk doldurulmaya çalışılmıştır.
Bu makalede Uluslararası Ceza Sözleşmesinin -Uluslararası Ceza Hukuku olarak da
adlandırılır- ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin suçu önlemedeki ve kamu düzenini
sağlamadaki önemi ve etkileri irdelenip, tartışılacaktır.
JEL Sınıflaması: K 14, K 33
Anahtar Kelimeler: Suç, Kamu Düzeni, Uluslararası Ceza sözleşmesi (Hukuku),
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Roma Statüs
THE IMPORTANCE AND EFFECTS OF INTERNATIONAL CRIMINAL
LAW AND CRIMINAL COURT ON PREVENTING THE CRIME AND
PROVIDING PUBLIC ORDER
ABSTRACT
Men suffered from twars, massacres and crimes against humanity in the international
area. So as not to suffer again, after the big struggles, United Nations Diplomatic Conference
on establishment of International Criminal Court was held on 17 July 1998 and at the end ,
International Criminal Court Statute was ratified by the support of 120 states. The court came
into force after the ratification of 60 states in accordance with the terms of article 126 in the
statute. With the ratification of the statute , they laid the foundation of supra -national judicial
branch which will judge the crime and criminals in the international area. According to Rome
∗
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Statute, a law was formed to prevent crimes, preserve public order and punish the criminals
and although some deficiencies. a big gap in this area was tried to be filled.
In this article we will discuss the importance and effects of International Criminal Law
and International Criminal Court in preventing crimes and providing public order
JEL Classification: K 14, K 33
Key Words: Crime, Public Order, International Criminal Law, International Criminal
Court, Rome Statute
GİRİŞ
İnsanoğlu sosyal bir varlık olması sebebiyle sürekli iletişim halinde olmuş bunun
sonucunda da bazı dönemlerde kendi benzerleriyle aralarında çeşitli nedenlerden kaynaklanan
sorunlar yaşamıştır. Bu sorunların çözümü bazen barışçıl yöntemlerle olmuş; kimi zaman da
barışçıl yöntemlerle çözülemediği için şiddete başvurulmuştur. İşte bu ikinci yolun denendiği
yerlerde insanoğlu büyük dramlara tanıklık etmiştir. Burada şunu da belirtmeliyiz ki yaşanan
bu dramların başka sebepleri de bulunmaktadır. Özellikle devletlerin karşılıklı güç gösterileri,
emperyalist emelleri, çıkar çatışmaları ve devletlerin kendi içlerinde yaşadıkları iktidar
mücadeleleri bu sebeplerden sadece birkaçıdır.
20. yüzyıl insanlık açısından çok da parlak geçen bir yüzyıl olmamıştır. Bu yüzyılda
uluslararası toplum büyük savaşlara ve acılara tanık olmuştur. Bu savaşların en önemlileri
1914-1918 tarihleri arasındaki Birinci Dünya Savaşı ve 1939-1945 yılları arasında yaşanan
İkinci Dünya Savaşıdır ki bu savaş, birçok ilklerin yaşandığı bir savaş olmuştur. İnsanlık için
bir kâbus olan atom bombası ilk defa II. Dünya savaşında kullanılmış (Hiroşima, Nagazaki)
ve Japonya’da binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. ABD
tarafından atılan bu atom bombasının izleri günümüzde bile hâlâ görülebilmektedir.
Nazi Almanya’sının Musevi topluluk üzerinde uyguladığı soykırım da yine bu
dönemin önemli insanlık dışı olaylarından biridir. Bu savaşların yanında özellikle 20. yüzyılın
ikinci yarısında dünyanın değişik bölgelerinde yaşanan iç savaşlarda büyük insanlık suçları
işlenmiş; bu savaşlarda milyonlarca insan ölmüş, işkence görmüş, tecavüze uğramış ve
evlerinden olmuştur.
Yine hatırlanacak olursa, 20. yüzyılın son çeyreğinde biri, Avrupa’da diğeri de
Afrika’da olmak üzere iki büyük insanlık dramı yaşanmıştır. Bunlardan ilki tam da
Avrupa’nın göbeğinde Yugoslavya’da yaşanmıştır. 1991-1994 yılları arasındaki bu iç savaşta
yaklaşık olarak iki yüz elli bin kişi ölmüş ve iki milyondan fazla kişi de ülkesini, evini terk
etmek zorunda kalmıştır. Afrika’daki iç savaş ise 1994 yılında Ruanda’da yaşanmış ve burada
da yaklaşık olarak beş yüz bin kişi hayatını kaybetmiştir. Bu rakamlara baktığımızda bunun
insanlık için ne denli büyük bir kıyım ve yıkım olduğu şüphe götürmez bir gerçektir.
Yaşanan bu acı deneyimlerden sonra, işlenen suçların cezasız kalmaması ve bu tür
insanlık suçlarının tekerrür etmemesi için uluslararası alanda bir yargı merciinin oluşturulması
zarureti doğmuştur. Ancak ilk başlarda devletler, sahip oldukları hükümranlıklarından feragat
etmek istememelerinden dolayı uluslararası alanda yargı yetkisine sahip bir organın olmasını
kabul etmemişlerdir. Ayrıca devletler suç işleyen ya da suça karışan vatandaşlarını kendileri
yargılamak istemiş, bunların uluslararası mahkemelerde veya başka bir devlette
yargılanmasını kabul etmemişlerdir. Kendi ülkelerinde gerçekleştirdikleri yargılamalarda da
2
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çok yavaş hareket etmişler ya da yargılama konusunda isteksiz davranmışlardır. Bundan
dolayıdır ki, uluslararası hukuk zemininde bir suç ve ceza düzenlemesi (sözleşmesi) nin ve
yargısının olması kaçınılmaz hale gelmiştir.
Bu alanda ilk önce ad hoc nitelikli mahkemeler kurulmuştur. Bu mahkemeler
Nuremberg Uluslararası Askeri Mahkemesi, Tokyo Uzak Doğu Mahkemesi, Eski Yugoslavya
için Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Ruanda Uluslararası Ceza mahkemesidir. Geçici ve özel
nitelikli mahkemeler olmaları, yargılamada yanlı davrandıkları yönündeki iddialardan ve yer
ve zaman bakımından sınırlı yetkilere sahip olmalarından dolayı değişik eleştirilere maruz
kalmışlardır. Bu eleştirileri ortadan kaldırmak, yargılama yetkisini genişletmek ve uluslararası
toplumun desteğini de alabilmek için kalıcı, tarafsız ve sürekli bir mahkeme kurulması gereği
duyulmuş ve en sonunda Roma Statüsü kabul edilerek Uluslararası alanda ceza yargılaması
yapabilecek bir kurumun temeli atılmıştır.
Bu çalışmada ilk önce uluslararası hukuk ve uluslararası ceza yargılamasında
kullanılan bazı kavramlar tanımlandıktan sonra uluslararası ceza hukuku ve ceza mahkemesi
ile ilgili bilgiler verilecektir. Daha sonra ise devletlerarası işbirliği ve Uluslararası ceza
sözleşmesinin ve mahkemesinin suçu önlemede ve kamu düzenini sağlamadaki önem ve
etkileri üzerinde durulacaktır.
I. KAVRAM VE TANIMLAR
A-Uluslararası Hukuk
Uluslararası hukuk kavramı için eskiden beri çok farklı terimler kullanıldığı
görülmektedir. Önceleri uluslar hukuku anlamına gelen “Hukuku Milel” ve devletler hukuku
anlamına gelen “Hukuk-u Düvel” terimleri kullanılmaktaydı. Günümüze kadar gelen terimler
içinde ise Devletler Umumi Hukuku ya da Devletler Hukuku, Milletlerarası Hukuk veya
Uluslararası Hukuk teriminin yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Uluslararası hukuk
deyimi ilk defa 1789 yılında “International Law” adı altında Jeremy BENTHAM tarafından
önerilmiştir (Beyazıt, 2008:6). Uluslararası hukuk1 uluslararası toplum üyeleri arasındaki
ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları bütünü olarak tanımlanabilir (Sur, 2008:1). Uluslararası
hukukun tek bir tanımı olduğunu söylemek sanırız eksik olacaktır. Gündüz, uluslararası
hukuku milletlerarası hukuk başlığı altında “devletleri ve diğer milletlerarası kişileri karşılıklı
ilişkilerinde bağlayan ortak kurallar bütünü” olarak tanımlamıştır. Daha geniş bir tanımlama
ise: “Uluslararası Hukuk; devletlere, uluslararası örgütlere, devlet niteliği kazanmamış
örgütlenmiş topluluklara ve uluslararası toplumun bütününün genel çıkarlarını ya da
paylaştığı değerleri ilgilendiren bireylere ilişkin kuralları kapsayan bir hukuk dalı olarak
tanımlanmıştır (Pazarcı, 2004:650-674 naklen Bedel,2009:7-8 ). Uluslararası hukuk
kurallarının muhatapları, uluslararası hukuk kişiliğine haiz birimlerdir (Sur, 2008:1). Uluslararası
hukuk kişiliğine haiz birimler de devletler ve uluslararası örgütlerdir. Burada devletler
uluslararası hukukun aslî kişileri iken, uluslararası örgütler ise türemiş kişilerini oluşturur.
B-Ceza Hukuku
Kamu hukukunun alt dallarından biri olan ceza hukuku, suç ve cezaların düzenlendiği
alandır (Doğan, 2009, s.100). Ceza hukuku, bir görünümüyle cezai yaptırımlar içeren bir
hukuk dalı olarak kamu düzeniyle ilgili olup, kamusal yaptırım gücünün en somut biçimde
ortaya konuşunu simgelemektedir (Tezcan, 2009:26). Bir başka tanıma göre ise ceza hukuku,
3
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esasen haksızlık teşkil eden davranışlardan hangilerinin suç olarak nitelendirilmesi gerektiğini
ve bu davranışlar karşılığında ne tür yaptırımlar uygulanacağını belirleyen bir hukuk
disiplinidir (Özgenç, 2007:35) Önder’e (1992:4) göre ceza hukuku” suç ve ceza ile ilgili
bütün normları inceleyen bir hukuk dalı” olarak tanımlanabilir. Ceza Hukukunun amacı: Kişi
hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi,
toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Ceza Hukuku dalı kendi içinde, tüm
suçlar açısından geçerli genel konu ve kuralları kapsayan Genel Ceza Hukuku ve suçları tek
tek ele alıp özel olarak düzenleyen kuralların oluşturduğu Özel Ceza Hukuku olmak üzere iki
ana bölüme ayrılır (Doğan, 2009:103).
C-Kamu Düzeni Ve Suç Kavramları
Suç kavramı, birçok disiplin tarafından incelenen bir konudur. Tabi burada her bilim
dalı kendi karakterinden kaynaklanan etmenlerden dolayı suça farklı anlamlar yüklemişlerdir.
Bir başka ifadeyle, suçun tanımı her bilim dalında farklı olarak algılanmıştır.
Suç kelimesi, günlük yaşantıda kınama duygusunun bir ifadesi olarak kullanılır
(Önder, 1992:4). Oysa bu çalışmada değineceğimiz ceza hukukunda ise suçun teknik bir
anlamı vardır. Bu anlamda suç, tipe uygun, hukuka aykırı, kusurlu harekettir. Suç, zamana ve
yere göre değişebilen bir kavramdır (Önder, 1992:6). Suç, törelere, ahlak kurallarına aykırı
davranış, yasalara aykırı davranış ve cürüm olarak da tanımlanabilir (TDK Güncel Sözlük).
Hukuk sözlüğündeki anlamına göre ise suç, hukuk kurallarının yasakladığı veya
yapılmamasına cezai yaptırım bağladığı bir eylemdir (Yılmaz:1985).
Kamu, bir ülkede yaşayan insanların tümüdür. Kamu düzeni ise, toplumun güvenlik ve
sükûn içinde devletin ve devlet teşkilatının da her türlü tehlikeden uzak bulunması olarak
tanımlayabiliriz (Meydan Laourose). Bir başka tanıma göre ise toplumun tümünü ilgilendiren
düzene kamu düzeni adı verilmektedir (Eryılmaz, 2010:6). Kamu düzeni kavramının içeriği
toplumların inanış ve ihtiyaçlara göre değişiklik göstermekle birlikte; günümüzde bu kavram
daha çok sağlık, güvenlik ve sükûnet gibi değişik kavramlarla anılmaktadır ( Özdemir,
2008:28 ). Kamu düzeni bir ülke için oldukça önemli bir olgudur. Çünkü kamu düzeninin
sağlanamadığı toplumlarda belli bir düzenden, huzurdan söz etmek mümkün olmaz.
II. ULUSLARARASI CEZA HUKUKU
A-Genel Olarak
Uluslararası Ceza Hukukunun da uluslararası hukuk gibi üzerinde uzlaşılan tek bir
tanımı yoktur. Üç yüz yıllık bir tarihi olmasına rağmen devletler, henüz Uluslararası Ceza
Hukukunun kapsamlı bir tanımını yapamamışlardır (Beyazıt, 2008:6). Uluslararası Ceza
Hukuku, hem uluslararası örf ve adet hukuku hem de uluslararası antlaşmalarla düzenlenen
suç ve cezaları kapsayan uluslararası kamu hukukunun özel bir dalıdır (Beyazıt, 2008:6).
Farklı bir şekilde tanımlayacak olursak Uluslararası Ceza Hukuku: Ceza kanunları
uygulanırken devletlerarasında çıkan uyuşmazlıkları ve uluslararası bazı suçları tespit etme,
önleme, ortadan kaldırma ve bu konuya ilişkin yetkileri belirleyen kurallardan meydana gelir
(Aydın, 2002:134).
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Uluslararası ceza hukuku, ulusal üstü (supra national) bir hukuk disiplini olup
andlaşmalar ve teamül kuralları ile düzenlenen, suç ve cezalandırmaları kapsayan Uluslararası
Kamu Hukukunun bir alt dalını oluşturmaktadır ( Çınar, 2004:34 ). Milletlerarası Ceza
Hukuku, bir devletin milli hukukunun ve iç hukukunun bir dalıdır (Yenisey, 1988:11). Yine
Yenisey’in (1988:11) tanımlamasıyla “Milletlerarası Ceza Hukuku devletin yargılama
yetkisine tabi tuttuğu suçlar bakımından söz konusu olan bir kavramdır”. Bu hukuk dalını
devletler hukukunun bir dalı olarak saymak pek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bunun
nedeni de her devletin yasama ve yargı yetkisinin sınırlarını belirlemede özgür olmalarından
kaynaklanmaktadır ( Dönmezer ve Erman, 1980:2162 ).
Uluslararası Ceza Hukukunun(UCH), geniş ve dar olmak üzere iki tanımı
bulunmaktadır. Dar anlamda Uluslararası Ceza Hukuku, Ceza kanunlarının tatbiki dolayısıyla
devletlerarasında çıkan ihtilafları çözen, uluslararası suçları tespit eden ve bunları yasaklayan,
cezalandıran ve buna ilişkin yetkileri tayin eden kurallar bütünüdür. Geniş anlamda
Uluslararası Ceza Hukuku ise: Devletlerin ve milletlerin suç işlemeleri durumunda devreye
giren kurallar bütünüdür (Velidedeoğlu, 1956:411-442). Uluslararası ceza hukuku
konusundaki bir başka görüşe göre ise UCH, bir devletin yargılama yetkilerini bir başka
devletin yargılama yetkileri karşısında kendi topraklarındaki ve kendi ceza hukukuna ait bir
fiilin işlendiği yere veya fiili işleyen faile göre uygulanabilirliğini ve cezalandırılabilirliğini
belirleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır ( Yılmaz, 2001:44 ).
UCH, esas itibariyle her devletin ceza kanunlarında yer alan ve o devletin kanun
koyma ve ceza yargılanması yapma yetkisinin sınırlarını gösteren kuralları kapsamakla
beraber, devletler arasındaki karşılıklı adli yardımlaşma, ceza yargılarının milletlerarası değeri
ve yabancı ceza kanunlarının ülkede uygulanmasına ilişkin kurallarda UCH kavramı altında
ele alınmalıdır ( Dönmezer ve Erman, 1980:2158 ). UCH-savaş hukuku olarak da adlandırılırinsan hakları hukuku ile birlikte Uluslararası Hukukun iki dalından biridir. UCH tarihi olarak
insan hakları hukukundan daha eski olup gelenek hukukundan doğmuştur (Aksar, 2003:18 ).
Bir başka ifadeyle geçmişi, örf ve adetten doğmuştur. İnsan hakları hukuku ise oldukça yeni
bir kavram olup, özellikle devletlere karşı haklarını arayan bireyler arasındaki ilişkileri
düzenler ( Aksar, 2003:18 ). İşte bu bakımdan UCH’den ayrılır.
B- Uluslararası Ceza Hukukunun Özellikleri 2
Uluslararası Ceza Hukuku değişik hukuk dallarının karmasıdır diyebiliriz. Yani UCH,
Ulusal Ceza Hukuku gibi iç hukuk dalıyla, devletlerarası hukukla ve insan hakları hukukuyla
sürekli yakın ilişki içerisindedir. Bu karma yapısından dolayı da diğer hukuk dallarından
ayrılmakta ve kendine özgü bir takım özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu bağlamda
olmak üzere:
1-Uluslararası Ceza Hukuku nispeten yeni bir branştır.
2-Uluslararası Ceza Hukuku henüz az gelişmiş bir hukuk dalıdır. Az gelişmiş olmasının
bazı nedenleri vardır. İlk önce, uluslararası alanda bazı davranışlar suç ve cezaya konu edilmiş
olsa da, bunların yargılanmaları ulusal yargılara bırakılmış ve burada her devlet kendi iç
hukukuna göre işlem yapmıştır. Yargılamada bir birliktelik yoktur. Daha sonra bazı suçlar her ne
kadar statülerde açıklanmış olsa da, açık ve net olarak tanımlanamamıştır. Diğer bir neden de
devletlerin egemenliği konusudur. Devletler, UCH’nin egemenliklerini kısıtlayacağı
düşüncesinden hareketle onun gelişmesini engellemişlerdir.
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3-Uluslararası Ceza Hukuku, insan hakları hukukundan ve Ulusal Ceza Hukukundan
esinlenmiş ve kaynağını bunlardan almıştır.
4- Uluslararası Ceza Hukuku devletler genel hukuku ile ilişki içerisindedir.
5- Uluslararası Ceza Hukukunun bir diğer önemli özelliği de bu alandaki uygulamanın
büyük ölçüde devletlerin işbirliğini gerektirmesidir.
III. ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ
A-Genel Olarak
Uluslararası Mahkeme, genel olarak, devletlerarasındaki uyuşmazlıkları çözmekle
görevli, devletlerarasında yapılan bir andlaşmayla veya uluslararası örgüt kararıyla kurulan,
bağlayıcı kararlar verebilen bağımsız, tarafsız ve adil bir yargı olarak ifade edilir. Uluslararası
arenada devletler arasındaki uyuşmazlıkların, silaha, kuvvete başvurmadan barışçıl yollarla
çözülmesi gerekmektedir (Kılıç, 2009:619 ). Bu anlayış, uluslararası alanda barış, huzur ve
güvenliğin sağlanması için gereklidir. İşte bu bağlamda, Uluslararası Ceza Mahkemesi büyük
önem arz etmektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) sözleşmeyle kurulmuş, sürekli,
bağımsız ve uluslararası hukuki kişiliğe sahip bir mahkemedir. Ayrıca UCM ulusal ceza
yargılarını tamamlayıcı bir niteliğe sahiptir (Demirağ, 2007:90). Mahkemenin bu özelliği
statüsü hazırlanırken üzerinde en çok tartışılan konulardan biri olmuş ve en sonunda ülkeler
UCM’nin tamamlayıcı nitelikte bir yargı mercii olması konusunda karar kılmışlardır.
Tamamlayıcılık özelliği ile kast ettiğimiz şey, ulusal yargı organları, UCM’nin yargılama
alanına giren suçları yargılamada önceliğe sahip olmasıdır. Mahkemeyi kuran Roma
Statüsüne baktığımızda ilk dört maddenin mahkemenin kuruluşu, hukuki statüsü ve yetkileri
ile ilgili olduğunu görmekteyiz. Bu maddelere göre UCM tüzel kişiliğe sahip, statüyle kurulan
daimi ve statüde belirtilen suçları işleyen kişilerin yargılandığı bir uluslararası sivil
mahkemedir.
UCM yenilikçi yapıya sahip bir yargı organıdır. Birleşmiş Miletler Güvenlik
Konseyin’den uzak, onun etkisi altında olmayan bağımız bir yargı organıdır. Bu mahkemenin
mağdur ve tanıklara yönelik sağladığı destek, cinsel suçu savaş suçu gibi kabul etmesi
yukarıda değindiğimiz yenilikçi yaklaşımlardan bazılarıdır (Ulusoy, 2008:8-9). Tabi ki bu
yaklaşımlar hemen öyle birden ortaya çıkan yaklaşımlar, uygulamalar değildir. Bunların
geçmişi UCM’den önce uluslararası alanda kurulmuş olan ad hoc nitelikli mahkemelere kadar
dayanmaktadır. UCM’nin bir başka önemli özelliği de bireylerin cezai sorumluluğunu kabul
ederek sadece bireyleri yargılamasıdır. Bir başka ifadeyle UCM devletleri değil sadece
bireyleri yargılayan bir yargı organıdır.
B-Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kuruluş Süreci Ve Tarihsel Gelişimi
1-İkinci dünya savaşı öncesi dönem
Birçok kimse, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kurulması faaliyetlerinin ya da fikrinin
İkinci Dünya Savaşı sonrasına dayandığını düşünmektedir. Bugün bu konuda pek fazla fikir
sahibi olmayan birçok insanın aklına gelebilecek ilk tarih II. Dünya Savaşı sonrası olabilir. Bunun
nedeni II. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’nın ve dünya’nın değişik bölgelerinde yaşanan büyük
acılar ve insanlık dramlarıdır. Daha önce de değindiğimiz gibi bu dönem yüzyılın ve insanlık
tarihinin en karanlık günlerindendir. Bugün UCM’nin kurulması yolundaki ilk adımın Nuremberg
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Mahkemesi olduğu düşünülse de, bu konudaki izler 15. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu alanda ilk
uluslararası yargılama 1474 yılında Breisach, Almanya’da gerçekleştirilmiştir (Köprülü, 2005:44).
Bu mahkemede sanık Peter Van Hagenbach, tanrının ve günümüzdeki anlamıyla insanlığın
kanunlarına karşı geldiği için yargılanmış ve yargılama sonunda suçlu bulunarak ölüm cezasına
çarptırılmıştır (Bassioni aktaran Köprülü, 2005:44 ). Kurulan bu mahkemenin gerçek anlamda bir
ceza mahkemesi olamayacağı aşikâr olmakla birlikte, dönemin şartlarına göre oldukça önemli bir
gelişme sayılabilir. 19. yüzyılın ortalarına doğru ise silahlı çatışma hukukunun gelişme
göstermesiyle birlikte insancıl suçlara ilişkin takibat kavramı ortaya çıkmaya başladı (Schabas,
2004:2). İşte bu anlamda bir Uluslararası Ceza Hukuku alanında faaliyet gösterecek ad hoc
nitelikli olmayan, sürekli bir ceza mahkemesi kurulması fikri ilk olarak 1872 yılında Kızılhaç
Hareketinin kurucularından biri olan Gustave MOYNİER tarafından ortaya atılmıştır (Kılıç,
2009:619).
Uluslararası bir ceza mahkemesinin kurulması gerektiği düşüncesi I. Dünya Savaşının
ardından tekrar gündeme getirilmiştir. Bu düşüncenin amacı; Versailles antlaşmasına
dayanılarak ad hoc nitelikli bir UCM kurulması ve kurulan bu mahkemede Alman imparatoru
II. Wilheim’ın yargılanmasıdır. Ancak bu sadece düşüncede kalmıştır. Çünkü İmparator Kaise
Wilheim Hollanda’ya kaçmış ve bütün iade taleplerine rağmen Hollanda’nın bunu reddetmesi
sonucu mahkeme fikri hayata geçirilememiştir. Bu çabanın sonuçsuz kalması 1919 yılında
imzalanan Versailles Barış Antlaşması’ nın önemsiz olduğu anlamına gelmemelidir. Aksine
bu antlaşma bu konuda bir başlangıç sayılabilir. Antlaşmanın kabulünden bu yana beş
uluslararası araştırma komisyonu, dört ad hoc nitelikli Uluslararası Ceza Mahkemesi
kurulmuştur (Köprülü, 2005:44).
2-İkinci dünya savaşı sonrası gelişmeler
Uluslararası Ceza Hukuku alanındaki ilk uygulamalar, II. Dünya Savaşı sonrasında
kurulan Uluslararası Nuremberg Askeri Ceza Mahkemesi ve Tokyo Uzakdoğu Uluslararası
Ceza Mahkemesidir. Bunlardan sonra da tarihi süreç içinde kurulan diğer iki mahkeme de
Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi (EYUCM) ve Rwanda (Ruanda)
Uluslararası Ceza Mahkemesidir (Kılıç, 2009:620 ).
Nuremberg Uluslararası Ceza Mahkemesi (UNACM) ad hoc nitelikli bir askeri
mahkemedir. Bu mahkeme Nazi Almanya’sının askeri ve üst düzey yetkililerini II. Dünya
savaşında işledikleri suçlardan dolayı yargılamak üzere kurulan bir mahkemedir. UNACM,
Şen’in deyimiyle uluslararası ceza hukukunun bir doğum belgesi olarak kabul edilebilir. (Şen,
2009:20). Bu mahkeme Nuremberg’te kurulmuş ve üç tip suçu yargılama yetkisine haiz
olarak failleri yargılamış ve bunlardan dolayı cezalandırmıştır. Mahkemenin yargı yetkisine
giren suçlar a-savaş suçları, b-Barışa karşı suçlar, c-insanlığa karşı suçlardır (Uzun, 2003:27 ;
Şen, 2009:20). UNACM 1945 yılında Londra’da imzalanan Londra Antlaşması’nın ikinci
maddesine dayanılarak kurulmuştur (Tezcan ve diğerleri, 2009:327). Nuremberg mahkemesinin
uluslararası hukuka getirdiği en büyük yenilik, bireylerin milletlerarası kurallara bağlı
olabileceklerini, milletlerarası belgelerle kabul etmiş ve fiilen uygulamış olmasıdır. Bu
mahkeme sadece belirli suçları yargıladığı için özel bir mahkeme konumundadır.
Aynı dönemde kurulan ikinci bir mahkeme de 1946 yılında kurulan Uzak Doğu
Uluslararası Ceza Mahkemesidir. Bu mahkeme Tokyo Mahkemesi olarak da
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adlandırılmaktadır. Tokyo Mahkemesi kendisinden önce kurulan NUCM’e çok
benzemektedir. Zaten bu mahkemenin kuruluşunda Nuremberg mahkemesinin statüsü örnek
alınmıştır. Kuşkusuz bu mahkemelerin tümüyle aynı olduklarını söylemek yanlış olacaktır.
Çünkü bu mahkemeler arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. En önemli fark, Nuremberg
mahkemesinin aksine Tokyo mahkemesinin bir idari işlemle kurulmuş olmasıdır (Tezcan ve
diğerleri, 2009:328).
Her iki mahkeme de savaşı kazanan devletler tarafından kuruldukları ve
yargılamaların bu devletlerin tayin ettiği yargıçlar tarafından yapıldığı için galiplerin
mahkemeleri olarak da adlandırılırlar. Bu nedenle yargılamaların tarafsız ve adil olmadığı
yönündeki görüşlerin de yersiz olmadığı kanısındayız. Her iki mahkeme de askeri nitelikli
mahkemeler olup amaçları sadece mağlup devletleri yargılamaktı. Nuremberg ve Tokyo
mahkemelerinin uygulamaları sonucunda uluslararası toplum tarihte ilk defa savaş suçları,
barışa karşı suçlar ve insanlığa karşı suçlar gibi uluslararası nitelikli suçların
sınıflandırılmasına tanıklık etmiştir (Aksar, 2005:3). Bu mahkemelerin yargılamaları
sonucunda uluslararası ceza hukuku alanında bireylerin ceza sorumluluğu kabul edilmiştir.
Bireylerin devletler hukuku kurallarıyla bağlı olmaları gerektiği, aksi takdirde buna aykırı
eylemlerinden dolayı sorumlu tutulabilecekleri ortaya konmuştur. Bu mahkemeler her ne
kadar değişik eleştirilere3 maruz kalsalar da uluslararası ceza hukukunun gelişimi açısından
oldukça önemli bir yere sahiptirler. Nuremberg ve Tokyo mahkemelerinin 1958’de sona
ermesinden sonra 1992 yılına kadar uluslararası alanda herhangi bir ceza mahkemesi
kurulmamıştır ( Köprülü, 2005:.45 ). Buruda şunu belirtmeliyiz ki herhangi bir mahkemenin
kurulmamış olması, bu alanda hiçbir girişim olmadığı şeklinde anlaşılmamalıdır. Bu
mahkemelerin kurulmasından sonra, EYUCM ve RUCM’ne kadar olan süreçte bazı önemli
gelişmeler olmuştur. Bunlar 12 Eylül 1948 yılında BMGK tarafından kabul edilen “Soykırım
Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Antlaşma” ve 1949 yılında kabul edilen
dört sözleşmeden oluşan “Cenevre Sözleşmeleridir.”
Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsünün kabulünden önce, BM
desteğiyle bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar Birleşmiş Milletler’in (BM) desteklediği
ve görevlendirdiği Uluslararası Hukuk Komisyonu (UHK) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışmaların ilki 1951 yılında bir Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kurmak için 17 farklı
devletin üyelerinden oluşan Cenevre Komitesinin görevli kılınmasıdır. Bu komitenin görevi
uluslararası alanda bir ceza mahkemesini kuracak bir taslak hazırlamaktı (Alibaba, 2000:187). Ne
yazık ki bu komitenin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan taslak metin uluslararası etkinlikler
platformunda yeteri kadar destek görmemiştir.
Bu çabanın sonuçsuz kalmasının ardından New York Komitesi adı altında başka bir
komite kurulmuştur. Bu komitenin on yedi devletin temsilcilerinden oluşması planlanmış
fakat Pakistan komiteye temsilci göndermemiştir (Alibaba, 2000, s.187). Bu deneme de
sonuçsuz kalmıştır. Bu tür girişimlerin sonuçsuz kalmasının nedeni; devletlerin hükümranlık
haklarından kolay kolay vazgeçmek istememeleridir. Bu nedenden dolayıdır ki bir
Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulması bu dönemde pek de mümkün olmamıştır.
1954’den itibaren 1992 yılına kadar çalışmalara ara verildiğini görüyoruz. UCM
kurma çalışmalarına tekrar 1992 yılında başlanmıştır. Bu tarihte başlamasını sağlayan olay ise
1989 yılında Trinidad ve Tabago’nun uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi ve uyuşturucu
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kaçakçılarının yargılanması konusunda yaptığı başvuru ve 1990 yılında Kuveyt’i işgal eden
Irak eski devlet başkanı Saddam Hüseyin’in yargılanması talebidir (Alibaba, 2000:188).
Başvurular üzerine BM, UHK’na özellikle uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi, uyuşturucu
kaçakçılığı yapanların kovuşturulmasını sağlayacak bir devletlerarası yargı organını kuracak
bir taslak hazırlamalarını istemiştir. Ancak komisyonun yaptığı çalışma sadece uyuşturucu
kaçakçılığı ile sınırlı kalmamıştır. BM’nin bu tasarıyı benimsemesi üzerine çalışmalar
genişletilerek devam ettirilmiştir (Uzun, 2003:33). Bu çalışmalardan sorumlu olan komisyon
Abdul G. KOROMA başkanlığında on beş kişilik bir çalışma grubundan oluşmaktaydı. Bu
grubun çalışmaları BM Genel Kurulu (BMGK) tarafından beğenilmiş ve daha kapsamlı bir
tasarı hazırlamaları istenmiştir. İşte kurulun hazırladığı tasarının kabul edilmesiyle birlikte
UCM kurulması fikri de kabul edilmiş oluyordu (Alibaba, 2000:189 ; Tezcan ve diğerleri, 2009:339).
Bütün bu gelişmeler yaşanırken dünyanın değişik bölgelerinde vukuu bulan olaylar da
UCM kurulmasının alt yapısını hazırlamaktaydı. Sovyet Bloğunun çöküşü ve Yugoslavya’nın
dağılması sonucu bir dizi küçük devletçikler ortaya çıktı. Bu devletlerin bazıları suç alanında
beraber çalışmayı hedeflerken – yardımlaşmayı planlarken- bazıları da bulundukları yerlerde
“uti possidetis”4 ilkesine sadık kalmayarak etnik temizlik faaliyetlerine girişmişlerdir. Bunun
en iyi örneği de şüphesiz Yugoslavya’dır. Yugoslavya’nın dağılmasından sonra yaşanan
olaylar sonucu BM harekete geçmek zorunda kalmış ve 25 Mayıs 1993 yılında BMGK 827
sayılı kararı ile “Eski Yugoslavya için Uluslar arası Ceza Mahkemesi (EYUCM)”
kurulmasına karar vermiştir (Alibaba, 2000:189; Ulusoy, 2008:13 ; Tezcan ve diğerleri,
2009:339). Bu gelişmelerle Tezcan’ın belirttiği gibi “artık ok yaydan çıkmıştır” ve UCM için
önemli adımlar atılmıştır (Tezcan ve diğerleri, 2009:339-340).
Gerçi Eski Yugoslavya için kurulan bu mahkeme daha önce kurulan mahkemeler gibi
– Nuremberg ve Tokyo Mahkemeleri- ad hoc niteliğinde bir mahkeme idi. Bu mahkeme yer
bakımından Yugoslavya topraklarında işlenen suçları, zaman bakımından ise 1991’den
itibaren işlenen suçları yargılayacaktı (Uzun, s.30 ; Ulusoy, 2008:13). Ama yine de bu
mahkemeyi daha önce kurulan mahkemelerden ayıran birkaç özellik vardır. Bunlar, sadece
gerçek kişileri cezalandırması fikri, örgüt ve kurumların cezalandırılmaması ve cezaların
hapis cezası ile sınırlı kalması, 1949 Cenevre Sözleşmelerinin ağır ihlali suçunun iç hukukta
da uygulanmasının benimsenmesi gibi ilkelerdir. EYCM, soğuk savaş sonrasında kurulan ilk
ad hoc ceza mahkemesidir (Ulusoy, 2008:14). Yine bu mahkemenin uluslararası alanda bir
ceza mahkemesi kurulması fikrini güçlendirdiğini söylemek herhalde yanlış olmayacaktır.
Ayrıca şunu da belirtelim ki EYUCM kurulmasıyla kendinden hemen bir yıl sonra kurulmuş
olan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesinin de bir nevi temeli atılmış oluyordu. Bir başka
ifadeyle EYUCM, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesinin kurulmasına öncülük etmiş
oluyordu (Alibaba, 2000:189). Bu mahkemenin yargı yetkisine giren suçları dört ana başlık
altında belirtebiliriz. Bu suçlar, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerinde belirtilen, savaş hukuku
ve teamüllerin ihlali – buna örf ve adet hukukunun ihlali de diyebiliriz- soykırım suçu ve son
olarak da insanlık aleyhine işlenen suçlardır (Şen, 2009:25; Alibaba, 2000:189; Tezcan ve
diğerleri, 2009:351-352).
Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulmasının hemen ardından 8
Kasım 1994 tarihinde BM Konseyi tarafından merkezi Arusha olan Rwanda (Ruanda)
Uluslararası Ceza Mahkemesi (RUCM) kurulmuştur (Eser, 2007:8; Şen, 2009:27 ; Alibaba,
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2000:190). Kuşkusuz burada bu mahkemenin kurulması için Ruanda hükümetinin BMGK’a
yaptığı başvuru önemlidir. Çünkü mahkeme bu başvurunun ardından kurulmuştur. Bir baksa
ifadeyle BMGK’nu harekete geçiren bu başvuru olmuştur. Bu mahkeme ad hoc nitelikli
modern uluslararası mahkemelerden biri olarak kabul edilir. RUCM orta Afrika’daki
Ruanda’da Hutular ve Tutsiler ve Ruanda’ya komşu ülkelerdeki vatandaşları tarafından Ocak
1994-Aralık 1994 tarihleri arasında gerçekleştirilen soykırım suçlarının soruşturulması ve
kovuşturulması amacıyla BMGK tarafından kurulan bir mahkemedir(Şen, 2009:27).
1994 yılında Ruanda’da büyük bir iç savaş yaşanmış ve bunun sonucunda yüz binlerce kişi
ölmüş ya da öldürülmüştü. Bu, gerçekten de insanlık tarihinde yaşanmış büyük vahşetlerden biri idi.
Bu vahşetin vahametini anlamak için şu rakamlara bakmak sanırız yeterli olacaktır: Nisan –Temmuz
arasındaki olaylarda en az 500000 kişi, bazı kaynaklara göre ise en az 800000 kişi hayatını
kaybetmiştir. Kayıpların yaklaşık % 80’i Nisan-Haziran arasında yaşanmıştır. Bu rakamları
Almanya’daki Nazi katliamı ile kıyasladığımızda neredeyse günlük öldürülen kişi sayısı Nazi
katliamının beş katı kadardır (Tezcan ve diğerleri, 2009:359).
Ne tuhaftır ki, Yugoslavya’da yaşanan olaylar için harekete geçen Batı Dünyası,
burası için harekete geçmekte pek de aceleci davranmamıştır. Yugoslavya için uygulamaya
konulan uygulamalar- bunlar her ne kadar zayıf da olsa- burası için devreye sokulmamıştır.
Sanırız bunun nedeni yaşanan bu olayların Afrika’nın uzak bir köşesinde olması ve Avrupalı
olmaması nedeniyle batılı devlet adamlarının gözünden ve vicdanlarından kaçmış gibi
görünmektedir (Tezcan ve diğerleri, 2009:359).
RUCM statüsü, EYUCM statüsü ile nerdeyse bire bir benzerlik göstermektedir. Daha
önce de belirttiğimiz gibi EYUCM, RUCM’nin temelini teşkil etmektedir. Burada EYUCM
statüsünden farklı olarak üç tip suça yer verilmiş ve suçların sıralaması da biraz değişikliğe
uğramıştır (Şen, 2009:28). Bu suçlar; a-soykırım suçu (2. maddede düzenlenmiştir) binsanlığa karşı suçlar bakımından ise silahlı çatışmanın varlığı ön şart olarak kabul
edilmemiştir. Buradan da anlaşılıyor ki barış zamanında işlenen filer de insanlığa karşı işlenen
suçlar kategorisinde değerlendirilecektir. İşte bu madde EYUM statüsündekinden farklıdır
(Tezcan ve diğerleri, 2009:362). Bu madde sayesinde ortada bir iç savaş / çatışma olmasa
bile suç işleyen kişiler sanki bu suçu bir savaş ortamında işlemişler gibi cezalandırılmalarının
önü açılmış durumdadır (Şen, 2009:28).c- Bireysel ceza sorumluluğuna dair hüküm (madde
6) EYUCM statüsüyle özdeştir. Yine statünün 9. maddesinde yer alan “Non bis idem”5 ilkesi
de EYUCM statüsüyle aynıdır (Tezcan ve diğerleri, 2009:363). Bu mahkemenin EYUCM’den
farkı kuruluş aşamasında ortaya çıkmıştır. EYUCM kurulmasına Yugoslavya hükümeti karşı
çıkmış, fakat RUCM için ise bizzat Ruanda hükümeti, kendisi BMGK’na başvurmuştur
(Alibaba, 2000:190). Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi 01 Ocak 1994- 31 Aralık 1994
tarihleri arasında gerçekleşen olayları yargılayacaktır. Gerçi bu zaman bakımından yapılan
sınırlama daha sonra iktidara gelen hükümet tarafından sert bir şekilde eleştirilmiş ve zaman
sınırına, Hutuların yaptığı soykırımın düşünce ve hazırlık aşamalarının 1990 yılına kadar
uzandığı ileri sürülerek karşı çıkılmıştır (Tezcan ve diğerleri, 2009:361). Mahkeme Ruanda
egemenlik alanı içinde işlenen ve Ruanda vatandaşlarının komşu devletlerin ülke sınırları
içerisinde işlenen suçları yargılayacaktır (Tezcan ve diğerleri, 2009:361). Mahkeme yalnızca
gerçek kişileri yargılama kapsamına almaktadır.
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Yukarıda sözünü ettiğimiz her iki mahkeme de daha öncekiler gibi ad hoc nitelikli
sivil mahkemelerdir. Bu mahkemeleri diğer mahkemelerden ayıran en önemli özellik BM
tarafından kurulmaları nedeniyle galiplerin mahkemeleri olarak adlandırılmamalarıdır. Her ne
kadar ad hoc nitelikli olmaları ve belirli olaylarla sınırlı kalmaları nedeniyle gerçek bir UCM
örneği teşkil etmeseler de, her iki mahkeme UCM’nin kuruluş sürecinde önemli rol
oynamışlardır. Bu mahkemeler özellikle insanlık aleyhine işlenen suçlar kavramını ve
cinsiyete dayalı suç kavramını hukuk literatürüne kazandırmışlardır (Alibaba, 2000:191). Bu
mahkemeler, bazı olumsuz özellikleri nedeniyle sürekli eleştirilmişlerdir. Bu olumsuz
özellikleri, geçici olmaları, suçta ve cezada kanunilik ilkesini takip edememeleri ve tabii
hâkim güvencesine bağlı kalamamalarıdır (Şen, 2009:29). Zaten bu eleştirilere son vermek
için UCM kurulması fikri ağırlık kazanmıştır. Başka bir ifadeyle, bu iki mahkemeye
yöneltilen olumsuz eleştiriler uluslararası alanda bir ceza yargısı oluşturulmasını zorunlu
kılmıştır diyebiliriz. Son olarak da belirtelim ki bu her iki mahkeme için bir tamamlama
stratejisi ön görülerek bu mahkemelerin tüm işlemleri 2010 yılı sonu itibariyle bitirmeleri
kararlaştırılmıştı.
3-Uluslararası ceza mahkemesi kurulması çalışmaları ve roma statüsünün kabulü
UCM kurulmasına ilişkin birçok adım atılmış fakat değişik nedenlerden dolayı bir
türlü ceza mahkemesi kurulamamıştır. BM, daimi bir Uluslararası Ceza Mahkemesi oluşturma
çabalarını Cenevre Sözleşmelerinin kabulünden sonra 1947 yılında Nuremberg UCM
yargıçlarından Henri Donnedien de Vabres’in önerisiyle başlatmıştır (Kılıç, 2009:624). Bu tarihten
1996 yılına kadar BM çeşitli çabalar göstermiş, fakat soğuk savaş dönemi bu çabaların sonuca
ulaşmasını engellemiştir (Köprülü, 2005:46). İkinci Dünya savaşı sonrası başlayan soğuk
savaş dönemi ile askıya alınan UCM kurma çalışmaları 1989 yılında Tirinidad ve Tobago
hükümetinin başvurusu ile yeniden canlanmıştır /başlamıştır (Ulusoy, 2008:15). Bu
hükümetin uyuşturucu ile ilgili suçların soruşturulması ve kovuşturulması için yaptığı başvuru
ile UHK 1950 yılında başlayıp bir türlü tamamlayamadığı Uluslararası alanda bir ceza
mahkemesi kurma çalışmalarına yeniden başlamaya karar verdi (Ulusoy, 2008:15).
Bu kararın alınmasından sonra, 1994 yılında UHK bir tasarı hazırlayıp BMGK’na
sundu. BMGK tasarıyı inceledikten sonra, önce ad hoc komiteye sonrada hazırlık komitesine
sundu. Bu komitenin de incelemesinden geçtikten sonra Roma Diplomatik Konferansına hazır
hale getirilmiştir (Alibaba, 2000:191). Tabi burada şunu da belirtmeliyiz ki, bu tasarının
hazırlanıp komitelerde incelenmesi oldukça zor geçen bir süreç olmuştur. Bu süreçte çeşitli
tartışmaların yaşandığı aşikârdır. Yaşanan tartışmalar daha çok mahkemenin yapısı ve
yetkisine ilişkin tartışmalardır (Ulusoy, 2008:16).
Hukuk komisyonu UCM’nin ulusal mahkemeler karşısında - Ruanda ve Yugoslavya
Ceza Mahkemelerinde olduğu gibi- öncelikli ve belirli bir üstünlüğe sahip olmasını istiyordu.
Ancak devletlerin egemenlik anlayışına ters düştüğü için bu öneri devletler tarafından kabul
görmemiş ve yaşanan tartışmalar neticesinde mahkemenin tamamlayıcılık ilkesi kabul
edilmiştir (Ulusoy, 2008:16). Yaşanan bu tartışmalar sonucunda, UHK’nın hazırladığı taslak
neredeyse tamamen değiştirilmiştir. Belli bir uzlaşıya varılamaması nedeniyle alternatif
metinler ve düzenlemeler hazırlanmıştır. Anlaşmaya varılan konular komitede kabul edildi
fakat anlaşmaya varılamayan konular – BMGK’nın rolü ve ölüm cezası gibi konular- Roma
diplomatik konferansına bırakıldı (Ulusoy, 2008:17).
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İşte bu çalışmalar sonunda 15 Haziran –17 Temmuz 1998 tarihleri arasında 160 ülke
temsilcisi, 33 uluslararası kuruluş ve 236 hükümet dışı kuruluşun temsilcilerinin katılımıyla
Roma’da UCM kurulmasına dair Roma Diplomatik Konferansı gerçekleştirildi (Alibaba, 2000:191;
Ulusoy, 2008:17). Bu konferansta her bir bölüm için farklı çalışma grupları oluşturulmuş, statü
hükümleri Konsensüs yöntemi ile birebir kabul edilmiştir (Ulusoy, 2008,:17). Daha önce de
belirttiğimiz bir takım konular üzerinde uzun tartışmalar olmuştur. Bu tartışmalar daha çok,
mahkemenin BMGK etkisine girip girmeyeceği, mahkemenin kişi bakımından yetkisinin olup
olmayacağı ve mahkemenin yargı yetkisine girecek suçlar konularında olmuştur. Nihayet 17
Temmuz 1998’de konferansta yapılan oylama ile UCM statüsü 120 lehte, 21 çekimser ve 7
aleyhte oy ile kabul edildi. Oylamada İngiltere, Fransa, Rusya gibi ülkeler lehte oy
kullanırken, ABD, Çin, Libya, Irak, İsrail, Katar ve Yemen gibi ülkeler aleyhte oy
kullanmışlardır. Arap devletlerinin neredeyse tamamı çekimser oy kullanmıştır (Aksar,
2009:126; Ulusoy, 2008:18; Tezcan ve diğerleri,2009:365). Türkiye de çekimser oy kullanan
ülkeler arasındadır. Roma Statüsünün yürürlüğe girebilmesi için statünün 126. maddesi gereği
60 devletin onayı gerekmektedir. 60. devletin onayının BM Genel Sekreterliğine verilmesini
takip eden 60. günün sonraki ayının ilk günü yürürlüğe girer. İşte bu madde gereği Roma
Statüsü 1 Temmuz 2002 tarihinde 60’ıncı devletin onayıyla birlikte yürürlüğe girmiştir. 2010
yılı itibariyle Roma Statüsüne taraf olan devlet sayısı 114’tür. Aslında, devletlerarasında, ilk
imzadan itibaren bu aşamaya gelmenin çok kolay olmayacağı düşüncesi hakimdi. Bunun en
az 10 yıl sürebileceğini söyleyenler vardı. Ancak şaşırtıcı bir şekilde bu süreç sanıldığının tam
aksine uzun sürmeyip, üç yıl gibi kısa bir zamanda statüye göre taraf olması gereken devlet
sayısına ulaşılıp, altmışıncı devletin onaylamasından sonra UCM Roma Statüsü kabul edilmiş
oldu (Ulusoy, 2008:19)
IV. ULUSLARARASI ALANDA DEVLETLERİN İŞBİRLİĞİ VE ADLİ YARDIMLAŞMA
Günümüzde suç kavramı yerel nitelikli etkilerinin yanında küresel olarak da
etkilerini hissettirmektedir. 20. ve özellikle 21. yüzyıldaki teknolojik gelişmeler,
küreselleşme ve dünyadaki yeni jeopolitik ortam sonucu suç çeşitleri artmış ve bunların
takibatı ve faillerinin yakalanıp cezalandırılması zorlaşmaya başlamıştır. İşte bu suçluların
yakalanıp yargılanabilmesi için adli yardımlaşma ve işbirliği konusu büyük önem
taşımaktadır ( Köprülü, 2005:46-47 ).
Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsüne baktığımızda, statünün 86.
maddesi devletlerarasındaki yardımlaşma ve işbirliğinden bahsedilmektedir. Anılan bu
maddeye göre, taraf devletler mahkemenin yargı yetkisine giren suçların soruşturulması ve
kovuşturulmasında mahkeme ile işbirliği yapmak zorundadır. Taraf olmayan devletler
açısından değerlendirildiğinde ise, bunların mahkeme ile işbirliği geçici/özel düzenlemelerle
sağlanabilecektir. İşbirliği delil toplanması, kişilerin/sanıkların sorgulanması ve tutuklanması
şeklinde olabilmektedir (Alibaba, 2000:203). Yine diğer bir işbirliği yöntemi olarak, hapis
cezaları söz konusu olduğunda mahkeme gönüllü olarak ev sahipliği yapmak isteyen
devletlerin oluşturacağı listeden birini seçebilir. Günümüzde suçların şekil değiştirmesi ve
ülke sınırlarını aşması sonucu, uluslararası alanda devletlerarası işbirliği ve adli yardımlaşma
artık gerekli ve kaçınılmaz hale gelmiştir.
Cezai konularda uluslararası adli yardımlaşma; son zamanlarda yürürlüğe konulan ikili
antlaşmalarda da belirtildiği gibi bilhassa mahkeme kararlarının usul işlemlerinin tebliğini,
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istinabelerin yerine getirilmesini, şahit ve bilirkişilerin dinlenmesini, adli sicil ve belgelerin
verilmesini ve kovuşturma amacıyla suç duyurusunda bulunulmasını kapsar. Ceza işlerinde
adli yardımlaşma derken, ceza işlerinden kasıt, soruşturma evresi de dâhil olmak üzere ceza
mahkemesi ve cezanın infazına yönelik ülkelerarası her türlü desteği ifade etmektedir (Tezcan
ve diğerleri, 2009: 175). Ceza işlerindeki işbirliğinin amacı hiç şüphesiz suç fiillerinin bir
şekilde cezalandırılmasıdır (Tezcan ve diğerleri, 2009:173 ).
Dar anlamda adli yardımlaşma, yabancı devlet mercilerinin istedikleri araştırma
işlemlerinin ve diğer ceza mahkemesi işlemlerinin yapılması, bilgi verilmesi ve de gerekli
tedbirlerin alınması şeklinde ortaya çıkmaktadır (Yenisey, 1988:62). Dar anlamda adli
yardımlaşma konusunda, milletlerarası adli yardımlaşmaya kolaylık getirmek üzere ve
suçlulara idare hukuku uygulamasının geliştirdiği münasebetleri bir araya toplayan “1959
tarihli Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Avrupa Sözleşmesi” hazırlanmıştır (Yenisey,
1988:62). Yine uluslararası adli yardımlaşmalar bir taraftan iç hukukta yasalarla, diğer
taraftan çeşitli ülkelerle yapılan ikili veya çok taraflı sözleşmelerle düzenlenmektedir (Tezcan
ve diğerleri, 2009:181). Uluslararası alanda adli yardımlaşma türleri, a-suçluların geri verilmesi,
b-uluslararası istinabelerin yanında kovuşturmaların aktarılması, c-yabancı ceza ilamlarının
tanınıp yerine getirilmesi olarak üç ana başlık altında sıralayabiliriz (Tezcan, 2007:327,335).
Özetle diyebiliriz ki adli yardımlaşma ve devletlerarası işbirliği günümüz koşullarında çok
büyük bir önem arz etmektedir. Eskiyle kıyasladığımızda suçun şekil değiştirdiğini, ulusal
sınırların çok ötesine geçtiğini görmekteyiz. Yine sürekli gelişen teknolojinin de suçun
yayılmasında önemli bir etken olduğunu da unutmamamız gerekmektedir. İşte bu ve buna
benzer başka nedenlerden dolayı adli yardımlaşma ve işbirliği çok önemli hale gelmiştir.
V. ULUSLARARASI CEZA SÖZLEŞMESİ VE CEZA MAHKEMESİNİN SUÇU ÖNLEMEDE
VE KAMU DÜZENİNİ SAĞLAMADAKİ ÖNEM VE ETKİLERİ
Kamu düzeni kavramı, hem kamu yönetimi disiplininde hem de uluslararası alanda
büyük önem taşımaktadır. Kamu düzeni yukarıda değindiğimiz gibi bir ülkede yaşayan
insanların tümünü ilgilendiren düzen olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası alanda kamu
düzeni ise, uluslararası toplum üyelerinin güvenlik, asayiş, sağlık ve huzurunu sağlamaya
yönelik alınan önlemler olarak tanımlayabiliriz. Kamu düzeninin tesis edilip korunamadığı
toplumlarda huzur ve güvenden bahsetmek mümkün değildir. İç hukukta kamu düzeni devlet
tarafından kolluk kuvvetleri ve yargısal organlar eliyle sağlanırken, uluslararası alanda ise
kamu düzenini sağlayacak kurumlar ancak devletlerin ortak rızaları sonucu kurulabilmektedir.
BM, NATO, UCM mahkemesi gibi kurumlar uluslararası alandaki kurumlardır.
UCM kurulmadan önce uluslararası alanda ceza yargılaması yapan kurumlar sadece
devletler üzerinde yargı yetkisine sahip ve geçici-özel nitelikli mahkemelerdi. UAD ve onun
öncesinde kurulan USAD sadece devletler üzerinde yargılama yetkisine haizdi. Bu demek
değildir ki bireyler bundan önce de hiçbir şekilde cezai sorumluluğa sahip değildi. Bireylerin
savaş hukuku ve teamüllerinden ötürü sorumlu tutulmaları M.Ö 500’lü yıllara kadar
uzanmaktadır. Uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerinden
dolayı bireysel sorumluluk 20. yüzyılda ortaya çıkan bir kavramdır (Azarkan, 2003:2002-203).
Uluslararası alanda ceza sorumluluğunun kişiselliği Nuremberg yargılamaları ile başlamış ve
UCM Statüsünde de aynen benimsenerek devam ettirilmiştir. Burada karşımıza şöyle bir
sorun çıkmaktadır. Nuremberg mahkemeleri -ki bunlar Nuremberg ve Tokyo Mahkemeleridir-
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galip devletler tarafından kuruldukları için gerçekleştirdikleri yargılamalar haklı sayılabilecek
eleştirilere maruz kalmıştır. Çünkü bu mahkemelerde sadece galip devletleri temsil eden
yargıçlar bulunmuş ve yargılama her ne kadar tarafsız yapılmış gibi görünse de kararlar
onların lehine olmuştur. Ayrıca bu mahkemeler yenilen devletlerden öç almak amacıyla
kuruldukları için tarafsız olmamaları kuvvetle muhtemeldir.
UCM kendisinden önce kurulan mahkemelerin aksine uluslararası alanda büyük bir
boşluğu doldurma eğilimindedir. Bir kere UCM’i kuran Roma Statüsü her ne kadar bazı
devletler tarafından kabul edilmese de ya da çekinceler oluşsa da uluslararası toplumun büyük
bir uzlaşısı sonucu kabul edilmiş ve kısa sürede 60 devlet tarafından onaylanarak yürürlüğe
girmiştir. Bu da bize uluslararası toplumun mahkemeye verdiği desteği açıkça ortaya
koymakta ve artık hiçbir suçun cezasız kalmaması gerektiği yönündeki istek ve iradelerini
göstermektedir. UCM, daimi nitelikte (Cour Permanente Pénale) bir yargısal kurum
konumunda olup sahip olduğu yargı yetkisi bütün uluslararası toplumu ilgilendirmektedir.
Daha önceki mahkemeler sadece belirli dönemde ve belirli yerdeki suçları kovuştururken,
UCM, bunun aksine, kurulduğu andan itibaren statüsünde belirtilen ve uluslararası toplumu
ilgilendiren suçları da yargılayabilecektir. Ayrıca UCM’nin yargı yetkisine giren suçlar daha
önceden statüde belirtildiği için suç sayılan bu fiilleri gerçekleştirme amacında olanlar
açısından bu husus caydırıcı olabilmektedir. Kişiler suçu işlediğinde ne tür cezalara
çarptırılacaklarını önceden bildiklerinden dolayı suça yönelik fikir ve niyetlerini eyleme
dönüştürmeden önce birkaç defa düşünmek zorunda kalacaklardır. Statünün 25. maddesinde6
suça teşebbüs edilmesinin de UCM’de yargılama konusu olacağı belirtilmiştir (Şen,
2009:112-114). Buradan da anlaşılacağı üzere, bir suçu düşünüp başlamamak ya da başlayıp
yarıda bırakmak cezai sorumluluktan kurtulmak için yeterli değildir. Bu hüküm ulusal
hukukta ise tam tersi uygulama görmektedir. Ulusal hukukta bir şeyin suça konu olabilmesi
için onun fikir bazından çıkıp eyleme dönüştürülmüş olması gerekmektedir. UCM 25.
maddesinde öngördüğü bu uygulama ile suçun önlenmesinde büyük önem taşıyacağı
kanısındayız.
UCM’nin en temel özelliklerinden biri de ulusal mahkemeleri tamamlayıcı nitelikte
olmasıdır. Tamamlayıcılık ilkesi, Roma Statüsünün tartışıldığı Roma Konferansında da
üzerine en çok tartışılan konulardan biri olmuş ve uluslararası hukukun genel ilkelerinden biri
olan devletlerin egemenliği ilkesi gereği mahkemenin tamamlayıcı nitelikte olmasına karar
verilmiştir. Bu ilke gereğince yargılamalar ilk önce ulusal mahkemelerde yapılacak, eğer
ulusal mahkemeler yargılamada isteksiz davranır, yargılamayı geciktirmeye çalışır veya suçun
örtbas edilmesine yönelirlerse UCM davaya müdahale edebilecektir. Bu sayede özellikle ad
hoc mahkemelerde görülen yanlı yargılamaların önüne geçilebilecek ve suçun/suçlunun
cezasız kalması engellenmiş olacak ve suçu önlemede, adaleti temin etmede ve kamu düzenini
sağlamada önemli bir etken olacaktır
Yukarıda değindiğimiz UCM statüsünde yer alan bir diğer konu da işbirliği ve adli
yardımlaşmadır. Devletlerarasında adli yardımlaşma ve işbirliği özellikle faillerin yakalanıp,
hâkim önüne çıkarılmaları ve gerekli cezalara çarptırılmaları bakımından oldukça önemli bir
konudur. Eğer uluslararası alanda işbirliği olmasa suçu işleyen kişi başka bir ülkeye kaçmakta
ve geri iade edilmediği için de işlediği suçtan dolayı yargılanamamaktadır. Suçun cezasız
kalması da toplumun vicdanında büyük yaralar açmakta, adalete olan güven ve inanç
sarsılmaktadır. Daha da önemlisi suçun cezasız kalması suçun tekrar işlenme olasılığını da
14

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

arttırmaktadır. Adli yardımlaşma ve işbirliği bu nedenlerden dolayı kamu düzenini sağlamada
ve suçun tekrar işlenmesinin önüne geçmede önemli bir etki ve katkı sağlayacağı
kanaatindeyiz. Ceza hukukunda işbirliğinin amacı, suç faillerini bir şekilde yargılayıp tekrar
suç işlemelerinin önüne geçmeye çalışmaktır. Bu sayede kişilerin işledikleri suçlar karşısında
mutlak surette cezalandırılacaklarını bilmeleri suçun önlenmesi açısından oldukça önemlidir
(Mahmutoğlu, Suçların geri verilmesi, aktaran Tezcan ve diğerleri, 2009:647).
UCM Statüsünün önemli kurumlarından biri de zamanaşımı müessesidir. Roma
Statüsünün 29. maddesinde yer alan zamanaşımı ilkesine göre “Divanın yargı yetkisine giren
suçlar bakımından zamanaşımı uygulanamaz.”7 Bir başka ifadeyle Divanın yetkisinde olan
bir yargılamanın belirli bir zaman zarfında bitirilememiş olması ya da işlenen suçun üzerinden
belirli bir zaman geçtikten sonra yargılama konusu yapılması bakımından zamanaşımı kuralı
uygulanmayacaktır. Ulusal ceza hukuklarında ise bir davanın belirli bir zaman içinde
bitirilmesi gerekmektedir. Eğer öngörülen süre içinde yargılama konusu olan bir dava
mahkemeler tarafından sonuçlandırılamazsa dava düşmüş sayılır. Bunun en güzel örneği şu
günlerde ülkemizde yaşanmakta olan tahliyelerdir. Bir sürü masum insanın canına kast etmiş
olan failler – özellikle Hizbullah davası sanıkları – davanın zamanında karara bağlanamaması
ya da yüksek mahkemenin dosyayı zamanında inceleyip karar verememesi sonucu serbest
bırakılmışlardır. Bu tür durumlar da toplumda büyük infial uyandırmakta ve adalete olan
güven sarsılmaktadır. Bunun sonucunda aynı suçlat tekrar işlenebilecek veya mağdur olan
kişi/kişiler bizzat kendileri cezalandırmaya kalkışabilecek, “Bizzat ihkak-ı hak” durumları
giderek yaygınlık kazanacaktır. Bu türden eylem ve teşebbüslerin de suçları arttırıp toplum
düzenini bozacağı aşikârdır.
Uluslararası Ceza Hukukunda ise zamanaşımı söz konusu değildir. Zamanaşımı
müessesinin olmamasının nedeni mahkemenin yargılama yetkisine giren suçların uluslararası
toplum için son derece önemli olması ve bu suçların cezasız kalmasının önüne geçilmek
istenmesi olabilir. Zamanaşımı olmadığı için mahkeme delillerin toplanmasında, soruşturma
ve kovuşturmada daha rahat hareket edebilmekte ve en ince ayrıntısına kadar davayı
irdeleyebilmektedir. Bunun neticesinde de herkesi tatmin edecek, uluslararası toplum
vicdanını yaralamayacak kararlar alınabilir. Ayrıca suçu işleme niyetinde olan kişiler bir
zamanaşımı kavramının uluslararası ceza yargısı bakımından söz konusu olmadığını ve
eninde sonunda cezalandırılacaklarını bildiklerinden suç işlemelerinin önüne
geçilebilmektedir. Kuşkusuz zamanaşımının olmamasının ileride sorunlar yaratacağını ileri
sürenler de vardır. Şen’e göre ceza soruşturması ve kovuşturmasının belli bir süreye tâbi
tutulmaması, adaletin tecellisi, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması ve devamlılığı açısından
sakıncalı olabilecektir. Bu görüşe katılmakla birlikte, zamanaşımı kavramının UCM Statüsü
(Sözleşmesi) karşısında etkisiz kalmasının suçu önlemede caydırıcı olabileceği ve mağdurun
korunması bakımından yarar sağlayacağı kanaatindeyiz.
SONUÇ
Uluslararası Ceza Mahkemesi, elli beş yıl gibi uzun bir süreç sonunda uluslararası
toplumun büyük uzlaşısıyla kurulan tarafsız, adil, bağımsız, sürekli nitelikli (cour
permanante) ve tüzel kişiliğe haiz bir mahkemedir. Bu aşamaya gelmek kolay olmamıştır.
Nuremberg’le başlayan serüven 1998 tarihinde Roma Statüsünün kabulüyle son bulmuş ve
2002 yılında 60 devletin statüyü onaylayıp taraf olmalarıyla mahkeme faaliyetine La Haye’de
başlamıştır. UCM mahkemesi kurulmadan önce bu alandaki boşluk ad hoc mahkemelerle
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doldurulmaya çalışılmıştır. Ancak bu mahkemeler ve bunların icraatları daha önce
belirttiğimiz nedenlerden dolayı eleştirilmiştir. Bu eleştirileri ortadan kaldırmak için
uluslararası alanda ceza yargılaması yapabilecek sürekli bir organa ihtiyaç duyulmuş ve
bunun sonucunda katılımcı devletler arasında varılan uzlaşı ile Statüsü (Roma Statüsü,
Sözleşmesi) kabul edilerek UCM kurulmuştur. UCM bir bakıma hayalin gerçeğe
dönüşmesidir. Çünkü uluslararası toplum 20. yüzyılın başlarından itibaren bu alandaki suçları
cezalandırmak için kalıcı bir mahkeme kurmak istemiş fakat değişik nedenlerden dolayı bunu
bir türlü gerçekleştirememiştir. UCM’nin kurulması uluslararası toplumun işlenen savaş
suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım ve saldırı suçlarının cezasız kalmaması yönündeki
iradelerini ortaya koymaktadır. Bir başka ifadeyle, insan haklarının ve onurunun korunması
ve devamlılığının sağlanması yönündeki ifadesidir.
UCM’nin yargılama yetkisine bireyleri alması ceza yargılaması açısından önemli bir
gelişmedir. Nuremberg mahkemeleri ile başlayan bu süreç UCM kurulması sırasında da
devam ettirilmiş ve bireysel ceza sorumluluğu mahkemenin statüsünde yeri almıştır. Bu ilke
sayesinde suç işleyen kişiler, unvanına ve konumuna bakılmaksızın yargılama kapsamına
alınmıştır. Ayrıca mahkemenin taraf devletlerle suçların soruşturulması ve kovuşturulması,
delil toplanması, suçluların teslimi gibi konularda işbirliğini zorunlu kılması etkin bir
yargılama açısından büyük öneme sahiptir. Taraf olmayan devletler bakımından ise ad hoc
düzenlemelerle işbirliği ve adli yardımlaşmanın önü açılmıştır. Statüde yer alan
tamamlayıcılık ilkesi sayesinde de devletlerin iç hukuktaki yargılamalarında isteksiz
davranması, yargılamayı geciktirmesi ya da yavaşlatması gibi durumlarda mahkeme hemen
davaya müdahale edebilecektir. Bu da suçun ve suçlunun cezasız kalmasını önleyecektir.
Yukarıda değindiğimiz zamanaşımı kavramının olmaması, suça teşebbüsün dahi suç sayılması
da suçu önlemede önemlidir.
Kamu düzeninin sağlanması ve suçun önlenmesi açısından UCM büyük öneme sahiptir.
Yukarıda değindiğimiz ve statüde yer alan ilkeler gereği mahkeme uluslararası alanda suçu
önlemede önemli bir misyon üstlenmiş durumdadır. Bu, UCM’nin kurulmasıyla birlikte suçların
sona ereceği şeklinde anlaşılmamalıdır. Suç ve suçlular önceden var olduğu gibi bundan sonra
da var olmaya devam edecektir. Ne denli katı kurallar ihdas edilmiş, ağır cezalar öngörülmüş,
etkin kurumsal yapılar oluşturulmuş olursa olsun, yine de ulusal ve uluslararası toplumsal
yaşam düzeninde daima suç ve suçlu olacaktır. Şu halde asıl olan, bunun şiddet ve sayısını
asgariye indirgeyebilmek olacaktır. Mahkemenin buradaki rolü, statüsünde sahip olduğu
kurallar sayesinde caydırıcı ve önleyici nitelikte olmasıdır. Suç işleme niyetinde olanlar bunu
gerçekleştirmeden önce iki defa düşünmek zorunda kalacaklardır. Şunu da belirtmeliyiz ki,
mahkemenin alması gereken daha çok yol vardır. Öncelikle yargılama yetkisine dâhil etmediği
ve bazı devletlerin çekimser kalmasına neden olan terör suçu, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı
suçu, biyolojik silahlarla saldırı suçu gibi suçları statüsüne dâhil etmesi gerekmektedir. Saldırı
suçu gibi suçların tanımları net bir şekilde ortaya konmalı ve buradaki belirsizlik giderilmelidir.
Mahkemenin daha etkin çalışabilmesi için ise uluslararası toplumun daha çok desteğine ihtiyacı
vardır. Devletler iç hukuklarında da Roma Statüsüne uygun gerekli düzenlemeleri yapmalı ve
mevzuatlarını buna uygun hale getirmelidirler. Bunlar yapıldığı zaman mahkeme daha etkin
çalışacak ve suçluların cezalandırılması daha hızlı gerçekleşebilecektir.. Bu da kamu düzeni ve
suçu önlemek için önemli ve gerekli olduğu kadar, suçun önlenmesinde, suçlarla mücadelede ve
kamu düzeninin tesisinde uluslararası toplum üyeleri arasında sıkı bir işbirliği ve
koordinasyonun gelişmesine de katkı sağlayacaktır.
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1

Bu kavram İnigilizcede “International Law”, “ Public International Law” Fransızca’da “Droit Internatıonal
Public” şeklinde kullanılmaktadır. Almanca’da ise “Volkerrecht” şeklinde kullanılır.
2

Daha geniş ve detaylı bilgiler için bankız, Durmuş TEZCAN, Uluslararası Ceza Hukuku, Seçkin Yayıncılık,
Ankara 2009, s 49-55
3

Nuremberg ve Tokyo mahkemelerine yapılan eleştiriler için bakınız, TEZCAN, a.g.e, s 331-335; KILIÇ,
a.g.m, s 622
4

Latince bir kavram olan bu ilke “neye sahipsen ona sahip kal” anlamını taşımaktadır. Bir başka ifadeyle
bağımsızlığın kazanıldığı zamanki sınırlar esas alınır. Bu ilke sayesinde etnik yönden homojen olmayan
toplumlarda etnik temizliğin önü kapatılmaya çalışmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için bakınız, Melda SUR,
Uluslararası Hukukun Esasları, Beta Yayın, Ankara 2008, s 99
5

Aynı suçtan/fiilden dolayı bir kişi iki defa yargılamaya tabi tutulamaz, iki defa ceza verilemez. Bu kavram
hakkında daha fazla bilgi için bkz. Şen, Uluslar arası Ceza Mahkemesi, s 45-47; Tezcan vd, Uluslararası Ceza
Hukuku, s 93-118
6

Bakınız Roma Statatüsü m. 25, a-b-c-d-e-f- bentleri

7

Roma Statüsü m. 29
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AMAÇ SORUNSALI TEMELİNDE YENİDÜNYA DÜZENİNİN SOSYAL BİLİMLER
VE SOSYAL BİLGİLER İLİŞKİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Cihan KARA∗ Arş. Gör. Yavuz TOPKAYA∗∗ Yrd. Doç. Dr. Ufuk ŞİMŞEK∗∗∗
Öz
Bu çalışma yerleşik kurumlar olan eğitim kurumlarının ve programcılarının, hızla
değişen dünyanın yeni koşullarında eğitimin amaçlarını belirleyebilmek için nelere ihtiyaç
duyacakları ve önlerinde tercih etmeleri için ne gibi seçeneklerin bulunduğunu amaç sorunsalı
temelinde tartışmaya açmaktadır. Bu yönüyle yapılan çalışma yeni nesil toplumunun bilimsel
düşünme

sistematiğini

veya

bilgi

sosyolojisi

terimiyle

de“Bilgiler

Sistemi”nin

oluşturulmasında önemli bir bakış açısı ortaya koymaktadır. Bundan dolayı sosyal bilgiler
dersinin oynayabileceği yaşamsal-sosyolojik rolün artık günümüzde tüm yönleriyle ve çok
farklı bakış açılarıyla tartışılması gerekmektedir. Ayrıca bilgi-eylem arasındaki ilişkilerin
öğrencilere daha somut ve anlaşılır bir şekilde verilebilmesinde sosyal bilgiler dersine önemli
görevlerin düşeceği de yine bilinmektedir. Tüm bu durumlar ışığında sosyal bilgiler alanında
çalışan akademisyenler ile karar alıcıların sosyal bilgilere zengin ve farklı bir bakış açısıyla
yaklaşıp yaklaşmayacaklarına ancak insanı bir araç olarak mı yoksa bir amaç olarak mı
gördükleriyle mümkün olacağı da bilinmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilimler, Sosyoloji, Sosyal Bilgiler, Amaç, Değişim.
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RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SCIENCES AND SOCIAL STUDIES BASED
ON PURPOSE PROBLEMATIC
Abstract
The present study discussed based on the purpose problematic that what kind of
options and needs for stationary education institution and curriculum developers to choose in
changing world. It is time to come role of social studies in grounding “Knowledge System”, a
term of the knowledge sociology. Because social studies can be an pioneering instrument in
struggling to breaking the knowledge into its parts on the concrete contemplation. New world
order’s relationship between the social sciences and the social studies will be dependent on
that whether academicians and decision makers see the people as vehicle or purpose.
Key words: Liberal Arts, Sociology, Social Studies, Goals, Change.
1. Problem Durumu
Bilginin niteliğindeki ve niceliğindeki baş döndürücü gelişmeler “değişmeyen tek şey
değişimin kendisidir” retoriğini de artık değiştirmiştir. Çünkü değişimin bünyesinde dahi bir
değişim gerçekleşmiş, insanoğlunun hayal gücünün sınırları artık aşılmaya başlanmıştır.
Değişimin evreninde değişmeyen amaçların varlığı eğitim kurumlarını ve programcıları da sil
baştan düşündürmektedir. Yenidünya düzeninde eski dünyanın sosyal bilimleri ve sosyal
bilgiler ilişkilerinin yeniden belirlenmesi bu amaç sorunsalı etrafında sürdürülebilecek
bilimsel tartışmalarla ancak mümkün görülmektedir.
2. Amaç
Bu çalışmanın amacı yeni dünya düzeninde yerleşik kurumlar olan eğitim
kurumlarının ve programcılarının eğitimin amaçlarını belirleyebilmek için nelere ihtiyaç
duyacaklarını kestirebilmek ve bazı gerçeklerin de ışığında önlerinde tercih etmeleri için ne
gibi seçeneklerin bulunduğunu amaç sorunsalı temelinde genelde eğitimi, özelde ise sosyal
bilimlerle ilişkisi olan sosyal bilgiler öğretimini ele alarak kuramsal spekülasyon yoluyla
tartışmaktır. Ayrıca sosyal bilgiler disiplininin veya çalışma alanının sosyo-ekonomik ve
kültürel olarak hızla değişen dünyanın yeni koşullarında alabileceği yeni rolleri de tartışmaya
açmak çalışmanın alt-paralel amaçlarından sayılabilir.
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3. Tartışma
Amaç veya kazanım erişilmek istenen sonuçtur. Eğitimde amaç veya hedef bir sistem
olarak eğitimin ulaşmak istediği neticeleri ifade eder. Eğitim sistemi, amaçlar etrafında
planlanır ve öğretim programları ile amaçları gerçekleştirmeye dönük olarak işe koşulur. Aksi
takdirde bir sistem bütünlüğünden bahsetmek mümkün olmaz.
Amaçların saptanması için ilk iş birey, toplum ve bilgi alanının hatta Sönmez’e göre
doğa kaynaklarının incelenmesidir (Sönmez, 2009: 23 ). Bu süreçte birey, odaklanılan
noktadır. Toplum, bireyin yaşantı alanı olması açısından temel alınan noktadır. Bilgi ise
yaşanılan çağın gelmiş olduğu bilgi düzeyine uygun olarak bireyin topluma uymasını
sağlayacak bilimsel bulgulardır (Kazu, 2004: 39). Bundan dolayı amaçların gerçekleşebilmesi
ancak eğitimle sağlanabilir fakat eğitimdeki bu amaçların birbiriyle kaynaşık, dayanıklı,
işgörür nitelikte, ulaşılabilir ve kullanışlı olması gerekmektedir. Ayrıca bu amaçlar toplumun
insan gücü ihtiyacına ve bireyin de hem bireysel hem toplumsal ihtiyacına cevap vermelidir.
Türkiye’de eğitim amaçlarının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, eğitim ve öğretimle
ilgili yasalar, hükümet programları, kalkınma planları, milli eğitim şuraları ve ulusal
programa göre tespit edildiği malumdur. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda
belirlenen ayrıntılı fakat soyut nitelikteki amaçların adeta bir temenniler listesi olarak yer
aldığı görülmektedir. Bunların ne kadar ulaşılabilir olduğu kanunun çıktığı yıllardan bu yana
yetişen nesillerden kabaca anlaşılabilir. Kanundaki soyut nitelikteki amaçların programlarda
somut öğrenci davranışlarına dönüştürülmesi gerekirdi. Bu süreçte elbette sistemde birçok
yenilikler ve düzeltme girişimleri eksik kalmamıştır ancak Türk eğitim sisteminde
kazandırılacak davranışlar tam manasıyla belli olmadığı için yapılan her düzeltme, yenileme
ve yeniden kurma gibi girişimler başarısız olmuştur. 2004 yılındaki son program
değişiklikleriyle bu belirsizlik iyice artmıştır. Esasında mesele kanunda ne yazdığı değil
öğretim programlarında gerçekleşebilir, ulaşılabilir, somut, net kazanımların önce yerindeliği
ve sonra da hayata yansıyıp yansımadığıdır. Ülkemizin içine düştüğü sıkıntıların
nedenlerinden biri de yetiştirdiğimiz kişilerden kaynaklanmaktadır. En üst düzeylere dek
yetiştirdiğimizi sandığımız çoğu kişilerde bile tutarsız davranış sayısının büyük ölçülere
vardığı söylenebilir (Sönmez, 2009: 3-46). Günümüz somutunda görülen “sadece hayatta
nasıl muvaffak olabileceğini düşünen ve hangisini kendi yararına görürse buna göre doğru ya
da yanlış davranan bir insan profili” (Kant, 2009: 101) sorgulanmaya muhtaçtır. Tabi nesilleri
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etkileyen eğitim dışındaki yüzlerce faktörün tesirlerini yok sayarsak. Buradaki bizim
sayıltımız uygun/yerinde eğitim amaçlarının tayini ve gerçekleşmesi halinde eğitim
faktörünün diğer yüzlerce faktöre galebe çalacağı ve istenilen neticeleri temin edebileceği
üzerinedir. Bu sayıltı ayaklarımızı biraz havada bıraksa da eğitim amaçlarının hangi
temennilere ve ülkülere göre hangi baskı gruplarının ve konjönktürel koşulların tesiriyle
belirlendiğini tespit etmede-anlamada bize kuramsal bir zemin sağlayacaktır. Hermenötik bir
ifadeyle her anlama temelde eksik bir anlamadır, şayet yanlış değilse (Tatar, 2004). Mühim
olan anlama çabasıdır. Gerçeğin Janus gibi olduğu evvelden beri anlatılır. Ne tarafı izah
edilirse öteki yüzü açıkta kalır…
Eğitimin amaçları, genelde nasıl bir insan sorusunun yanıtını oluşturan, insan
özelliklerini belirleyen ifadelerdir. Çağımızda sosyal, politik, ekonomik ve bilimsel
gelişmelere paralel olarak eğitimde de çağdaş insanda aranan özellikler değişmektedir.
(Gürol, 2004: 70) İlkçağda aranan insan yapısıyla orta çağda aranan insan yapısı bir olmadığı
gibi sanayi döneminin tasarrufçu insanı ile postmodern devirlerin tüketim çılgını insanı da
aynı olmamaktadır.
Hatta bazı düşünürlere göre çağdan çağa çok farklı ortamlarda yaşayan insanlar için
ortak bir genel insan tanımını yapmak bugün neredeyse imkânsız görünmektedir. Fromm’a
göre çağımızdaki insan, önceki çağlardaki insanlardan öylesine farklıdır ki, her dönemde
insanların, “insan doğası” olarak adlandırılabileceği ortak bir yapıdan bahsetmekte çokta
gerçekçi görünmemektedir (Fromm, 1993: 276). Ünlü antropolog Clifford Geertz de genel bir
insan doğasından veya tanımından söz edilemeyeceğini ileri sürmüştür (Akt. Philips ve Soltis,
2005: 64). Üstelik insan tanımı değişince eğitime yüklenen amacın da değişebileceği her
zaman göz önünde tutulmalıdır (Sönmez, 2009: 28). Eğitimin amaçları o kadar önemlidir ki
Nietzsche’ye göre bir toplum ancak eğitimsel amaçların niteliği ve bu amaçlara ulaşmadaki
ısrarı ve kararlılığıyla yargılanabilir (Akt. Cevizci, 2011: 120).
Türkiye'de eğitimin amaçlarının/kazanımlarının neler olması gerektiği konusunda
düşünürler arasındaki tartışmalar, yoğun olarak 20. yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya çıkmıştır.
Osmanlının yıkılışı, amaçsızlıkta, ümit ve azim yokluğunda görülmekte; her alandaki ve bu
arada eğitim alanındaki çalışmalarda da memleket şartlarına uygun amaçların belirlenmesi
gereği vurgulanıyordu. Dönemin tarihi ritmine uygun olarak toplum için dolayısıyla devlet
için fedakârlığın ön plana alındığı bireysel ihtiyaç ve farklılıkların toplumsal birlik projelerine
4
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uygun olarak nispeten aşındırıldığı bir zaman dilimi içerisinde bulunmaktayız. Son yıllarda
cumhuriyet dönemine takınılan revaçtaki sert tavrın Kemalistlerin Osmanlı karşıtı
tutumlarıyla olan ironik ve paradoksal benzerliğini de hatırlatmakta fayda vardır. Dönemin
yaşanan tarihi olaylarıyla bugünün tarihçileri arasında yaşanan boşluğu dolduracak yeni bir
tarih geleneğinin oluşumunun veya yeni tarih okumalarının açacağı özgür bir perspektifin,
eğitimin yeni amaçlarının neler olabileceği hakkında kendiliğinden sunacağı katkılar
önemsenmelidir.
Cumhuriyetin kurulduğu yılların bugün çok uzağında ve bambaşka şartların evreninde
bulunmaktayız. Binaenaleyh o dönemin eğitiminin siyasetin ağır gölgesi altında belirlenen
amaçlarının çoğunun, bugünkü hayat için geçerli olduğunu söylemek - kaldı ki bu amaçların o
zaman için bile geçerli olmadığını düşünen akademisyenler var - ya bizi nostaljik romantizme
yahut radikal bir selefi zihniyete mahkum edecektir. Çünkü tarihin ve ekonominin
koşullarından bağımsız, tarih içinde kutsal bir dönem, bir tür Asr-ı Saadet yaratıldığı zaman
hangi

modern

fikrin

savunulduğu

iddia

edilirse

edilsin

bu

tutum

sahipleri

teolojinin/tanrıbilimin çalışma alanına konu olacaklardır.
Pedagoji insana ait bilimlerin tatbik alanı ve aynı zamanda insan yetiştirme sanatıdır.
Tıpkı mühendislik, matematik ve fizik bilimlerin tekniği; hekimlik, biyolojik bilimlerinde
olduğu gibi. Bir sosyolog veya psikolog birey realitesi yokmuş gibi araştırmalarını devam
ettirebilir. Fakat bir pedagog çocuğun yetişmesinde toplum veya birey gerçeğinden birisi
yokmuş gibi davranamaz. Çünkü onun tekniği bu iki manzarayı aynı zamanda görmeyi,
ikisinin üzerinde de işlemeyi gerektirir. (Ülken, 2001: 83) Bir program toplumdan veya
toplumsal yapıdan uzak kalamaz. Çünkü yetiştirilen kişiler toplumun birer üyesi olacaklar, o
toplumun ihtiyaçlarına cevap vereceklerdir. Kaldı ki insan kişi olarak aynı zamanda hem birey
hem de içinde yaşadığı toplumun bir parçasıdır. Bu nedenle toplumun ihtiyaçlarının neler
olduğunu bilmeye gerek vardır. Zira hedefler bu ihtiyaçlar bilindikten sonra belirlenmektedir
(Demirel, 2008: 42). Dolayısıyla birey, toplum ve konu alanının ihtiyaçlarına uygun
hedeflerin tayini yalnızca teknik rasyonaliteyi kutsayan soğuk araçsal bir akılcılıkla, kuru
teknisyenlikle mümkün değildir. Eğer hedefler hakikaten ihtiyaçları karşılayacaksa hedefleri
belirleyecek tarihsel, sosyolojik, siyasal, psikolojik, ekonomik ve felsefi arka planının hatta
sosyal psikolojinin ve onun farklı kültürel çevrelerde geçersiz hale gelen genellemelerini
düzelten kültür antropolojisinin verilerinin ihmal edilmemesi gerekir. Örnek olarak 2004
5
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sosyal bilgiler öğretim programında eğitim sosyolojisi verilerinden yeterince yararlanılmadığı
söylenebilir.
Eğitim bilimleriyle sosyal bilgiler eğitimi arasındaki en önemli bağ insan
yetiştirmektir. Sosyal bilgiler açısından iyi vatandaş, eğitim açısından ise nitelikli insan
gücünü yetiştirmek sosyal bilgilerin temel amacıdır. Sosyal bilgilerin ana sermayesi insanın
değişimi ve gelişimidir. Bu nedenle insanın olduğu her yer ve her süreç sosyal bilgileri
doğrudan etkilemektedir. Bu süreçler günümüz dünyasına yön veren olguları kapsamaktadır.
Çağımızın gerektirdiği inovatif, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri gibi üst düzey yaşam
ve düşünme becerilerine sahip insanları yetiştirmek sosyal bilgiler eğitiminin de ana
hedeflerinden birisidir (Yanpar, 2010: 188).
Ulus-devlet tarafından tanımlanan ve yapılandırılan modern okul programları
günümüzde küresel bir kitle eğitimi ile aşılmaktadır. Kültürel aktarım günümüzde artık
modern okullar aracılığıyla sistemli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bireylere tarih
ve coğrafya dersleri aracılığıyla kahramanlık vurgusu yapılarak yoğun bir şekilde kültürel
değerler öğretildi. Daha sonra tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi, sosyal bilgiler, etik ve
yurttaşlık eğitimi, sosyal bilgiler başlığı altında kamusal eğitimin yukarıda ifade edilen
amacına uygun olarak yeniden tasarlandı. Sosyal bilgiler programının toplumsal rolünü
açıklamaya çalışan teoriler sık sık modern işlevselcilik fikrine yöneldiler. Örneğin, bazı
teoristler farklılaşan toplumlarda ulusal dayanışmayı geliştirme anlamında sosyal bilgiler
programlarının sosyalleştirici etkisine vurgu yaparken diğer bazı teoristler ise sosyal bilgileri
hiyerarşik yapıların devamlılığını sağlamada ve egemen değerlerin aktarım sahası olarak
gördüler (Suk-Ying Wong, 1991: 33-47).
Artık ulus-devletlerin siyasal sınırları içinde bireysel yeteneklerini modernist elitlerin
belirlediği kalıplar içinde tutan,

hazır olda duran “iyi vatandaş” profili günümüzün

ihtiyaçlarını karşılamaktan artık çok uzaktadır. Bu bağlamda yetenekli, üretken ve aktif tek bir
insanın dahi tüm dünyayı bir anda değiştirebileceğini de günümüzde örnekleriyle birlikte
görmekteyiz.
Örneğin, ünlü Amerikan dergisi Time, 2010 yılının adamı olarak; 600 milyon kişinin
birbirleriyle tanışmasını, sosyal ilişki kurmasını sağlayan ünlü internet sitesi Facebook’un
kurucusu 26 yaşındaki Mark Elliot Zuckerberg’i seçti. Time dergisi O’nu “bireylerin dünyayı
6
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şekillendirmekteki gücünü göstermesi” açısından tercih ettiklerini belirtiyor (Stengel, 2010:
35). Öte yandan herkesin Zuckerberg olma şansı bulunmadığına göre insanlık yine kaderini
kendisi çizecek ve ihtiyaç duyduğu insan tipini o doğrultuda belirleyecektir.
Egemen gücün ekonomi olduğu ve fabrika yapılarında şekillenen 20. yüzyılın son
dönemi, “bilgi” nin bilgiye uygulanır hale geldiği ve bir sermaye aracı olmasıyla da artık
nitelik değiştirdiği de bilinmektedir. Yani bilgi temelli ekonomilerin oluşması beraberinde
bilginin bir üretim faktörü haline gelmesine olanak sağlamıştır (Nayır, Tarih Yok: 330).
Hayatın her sahasında yaşanan yarışma karşısında bilgi ve becerilerin ömrü sürekli
kısalmakta, iş ve kariyerin doğası da hızlı bir şekilde değişmektedir. Tüketim kalıplarındaki
değişmeler, artan eşitsizlikler, daha bireyci yetişen nesiller ve nesiller arasındaki ilişki
kalıplarının değişmesi, uzayan eğitim süresiyle hayata atılma yaşının gecikmesi, hiyerarşik ve
tek merkezli yönetim anlayışındaki sarsılmalar eğitim alanında aşılması çok güç problemlerle
insanoğlunu karşı karşıya bırakmaktadır (Tekeli, 2004: 15–17). Küresel ağ üniversitelerinin
de oluştuğu bu yenidünya düzeninde geçtiğimiz son on yıl içerisinde Batılı üniversiteler Asya
ve Ortadoğu’da kendi üniversitelerine bağlı 160 kadar kampüs açmışlardır. Wildavsky’nin
belirttiği gibi eğitim, artık uluslararası bir yarıştır ve bu yarışta kaybeden taraf, sonuçları
üstlenir (Wildavski, 2011: 4-5).
Sürekli değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı bir dünyada sorunlar da yığılarak,
artarak ve dönüşerek gelmektedir. Ne nasıl öğretilecektir ve bunlardan daha önemlisi eğitimin
amacı ne olacaktır. Katı olan her şeyin buharlaştığı bir dönemde okul neyin hazırlığını
yapacaktır. Okulun hayata hazırlık değil hayatın kendisi olduğu retoriği artık ezberlenmiş
vaziyettedir fakat asıl önemli soru hayatın kendisinin ne olduğu neye göre belirlenecek ve
okul hangi ölçülere göre hayatın kendisi olacaktır. Olabilecek midir? Bütün bu soruların
cevapları, belirlediğimizi sandığımız kurgusal eğitim amaçlarından daha çok piyasacı
dalgalanmalara şekilleneceği de bilinmektedir. Örneğin 1929 dünya ekonomik buhranına
kadar üretici özünü koruyan ve tasarrufçu ahlakı teşvik eden kapitalizm, yaşadığı korkunç
durgunlukla tüketim olmadan üretimin ayakta kalamayacağını anlamış ve insanları tüketmeye
yöneltecek mekanizmaları, psikoloji bilimini, reklâmı, piyasa araştırmalarını vs. süreçlerini de
devreye sokarak tüketim ideolojisini bütün bir sistemin temel belirleyicisi yapmıştır. Bundan
sonra da hesapsız harcamayı savunan hazcı bir ahlakı tesis edecek şartları hazırlamaya
başlamıştır (Tambaş, 2011: 29). Bugün ABD’de büyük firmalar Nöroekonomi’nin sunduğu
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imkânları pazarlama ve tüketim manipülasyonu için pekâlâ kullanmaktadırlar. Bu nedenlerle
tüketici toplum kültürü, öğrenmeyle değil, ekseriyetle unutmayla ilgilidir. Carroll’un
sözleriyle “Sürekli bir değişim, hareket ve farklılık manyaklığı” unutmayla birlikte süratli bir
şekilde körüklenmektedir (Akt. Bauman, 2010: 94-95).
Değişen dünyada kapitalizm, egemenliğini 19.yüzyıl şartlarında Marks’ın da iddia
ettiği gibi üretim ilişkileriyle değil, tüketim ilişkileriyle sürdürmektedir ve işçiler artık
kapitalizmi üreterek değil tüketerek var etmektedirler (Yuvayapan, 2011: 51). Öyle ki modern
tüketim toplumlarında reklâm ve güdümleme süreçleriyle birlikte insanlar artık gerçekliğe
bizzat kendi gözleriyle tanık olmak yerine medyada bu gerçekliğin yeniden üretilmiş
görüntülerini izleyerek tanık olmak gibi tuhaf bir yöntemi benimseyebilmektedirler.
Böylelikle var olan gerçek medya aracılığıyla değiştirilerek bir tüketim nesnesi haline
getirilmektedir (Adanır, 2011: 18). Planlı ve programlı olan bu sistematik süreçler
küreselleşme olgusuyla ele ele yürümektedir. Devletlerarası ve sivil toplum kuruluşları
küresel ekonomik ve hukuksal trendleri çok hız bir şekilde etkilemektedir. Bu
organizasyonlar, çeşitli eğitimsel sebeplerle okullaşma oranının artmasını ve insan haklarını
koruyacak eğitimi geliştirmeyi savunmaktadırlar. Bu farklı eğitim ideolojileri, farklı küresel
organizasyonlardan destek almakladırlar. Örneğin, Dünya Bankası (World Bank), Ekonomik
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO) ve sivil toplum örgütleri, insan hakları eğitim grubu gibi. İlaveten Avrupa Birliği
(EU), Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur), Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret
Anlaşması (NAFTA), Afrika Birliği, ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği gibi bölgesel ticaret
bloklarının eğitim politikaları, geleneksel ulus devlet sınırlarını süratle aşmakta ve kitle
iletişim araçlarının etkisiyle de ulusal kültürleri hızlı bir şekilde dönüştürmektedir. Kamu
okulları

aslında

ulusal

kültürlerin

yaygınlaştırılmasını

sağlayan

kurumlar

olarak

bilinmektedirler. Ancak küresel medya, okulların bu rolünü kesintiye uğratarak melez bir
dünya kültürünü oluşturmaya çalışmaktadır ( Joel Spring, 2004: 11).
Küresel seçkinler, sınır ötesinde kendileri gibi seçkinlerle ittifak halinde kozmopolit
bir dünya görüşünü- eğitim programları da dâhil olmak üzere- ulusal hükümetlere baskı
yoluyla kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Dünya Ticaret Örgütü kendi deyimleriyle “tek bir
küresel ekonominin anayasasını yazma”ya kalkarken Dünya Bankası ve IMF bu hedef
doğrultusunda dünyayı piyasa ve para ideolojisiyle kuşatmaya başlamıştır (Zabcı, 2009: 60).
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Bu nedenle günümüz dünyasının en güçlü seçkinlerinin sözcüsü olan Bill Clinton tarihte ilk
defa iç ve dış politika arasında bir farkın kalmadığını ilan edebilmektedir (Bauman, 2010: 20).
Sosyal bilimlerin ilköğretim seviyesinde iyi-uyumlu vatandaşlar yetiştirmek üzere
konularının eğitsel amaçlara tahvil edildiği bir ilköğretim dersi olarak tarihte ilk kez sosyal
bilgilerin ünlü düşünür Condorcet tarafından sosyal parçalanmayı en şiddetli yaşayan
Fransa’da savunulması tesadüf değildir. Condorcet aynı zamanda bilgi sosyolojisinin
temellerini atan ilk düşünürlerdendir (Aydın, 2004: 12). Sosyal bilgiler dersi, değişik
etnisitelerden ve muhtelif kültürlerden oluşan yeni kentli yaşamında bir sosyal birlik ve ideal
vatandaşlık projesi olarak 20. yüzyılın başlarında en büyük göçmen ülkesi olan ABD’de
sosyal bilgiler öğretimi olarak uygulamaya konulmuş ve oradan dünyaya yayılmıştır.
1968’den beri çeşitli fasılalarla Türkiye’de de yürürlükte olan sosyal bilgiler dersi tarihin ve
dönemin ritmine uygun geliştirilmeye çalışılan öğretim programlarına göre işe koşulmaktadır.
Eğitim sistemi içerisinde sosyal bilgiler dersinin önceki dönemlerden itibaren
üstlendiği çifte vazife malumdur: Bir yandan kültürün özünü koruyarak öğrenciyi
toplumsallaştırırken diğer yandan çağın gerekleri doğrultusunda kültürü eleştirerek
geliştirmesidir. O halde yukarıda kaba hatlarıyla tasvirini yapmaya çalıştığımız yenidünya
düzeninde yeni nesil toplumun bilimsel düşünme sistematiğinin veya bilgi sosyolojisinin
terimiyle “bilgiler sisteminin” (Aydın, 2004: 57) temellerinin atılmasında İlköğretim sosyal
bilgiler dersinin oynayabileceği yaşamsal-sosyolojik rolün tartışmaya açılma vakti gelmiştir.
Çünkü sosyal bilgiler disiplinler arası tutumuyla en azından ilköğretim seviyesinde sosyal
bilimleri bilginin parçalanmasına karşı mücadeleye yöneltmede etkin bir rol oynamaktadır.
Böylece bilimler arasında bir anlam köprüsü olarak, onları anlamlı bir nesnellik düzeyine
yükseltmede öncü, bilgi-eylem arasındaki ilişkinin somut tezahüründe de bir vasıta olabilir.
Nitekim uygulama sahasında daha açık görülen çağımızın temel eğitim sorunu, eğitsel
çabaların birleştirici bir düşünceden yoksun olmasıdır. Ezbercilik (Büyükdüvenci, 2001a: 71),
yüzeysellik ve sığlık da bu parçalanmışlığın başka bir sonucu olmaktadır. Hâlbuki eğitim
derinliği ve genişliği kişilere muhtelif bilgi formları arasındaki bağlantıları göstermede önemli
bir yeti kazandırmaktadır. Böylece eğitilmiş kişi için bilgi onun yaşamındaki tutum ve
yönelimi üzerinde doğrudan etki yapmakta ona yeni boyutlar eklemektedir. O zaman eğitim
salt şeyleri elde etme, muvaffakiyet sağlama aracı değil kendi içinde değerli olmaktadır
(Büyükdüvenci, 2001b: 36–37). Kaldı ki realist epistemolojiler üzerine kurulu sosyal
9

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

bilimlerin meşruiyet zemininin sorgulanması, tartışılması yalnızca sosyal bilim dalları
arasındaki sınırların değil aynı zamanda sosyal bilim olan ile olmayan arasındaki duvarların
da delik deşik olması anlamına gelmektedir (Öncü, 2008: 49–51).
Sosyal bilgiler öğreticilerine düşen görev ise sosyal bilgiler dersi aracılığıyla neler
yapılabileceği ve toplumun nasıl etkilenebileceğidir. Düşünce ve eylem arasındaki ilişkiyi
keşfetmeye çalışan bilgi sosyolojisinin perspektifiyle bilginin yorumlanması, bizlere sağlıklı
bilgilerle dünyaya, çevremize, toplumumuza ve nihayetinde eğitime bakma imkânı
sağlayacaktır (Yıldırım, 2007: 3–13). Nitekim 1960–1970 yıllarında ortaya çıkan “yeni sosyal
bilgiler hareketi”nin etkisiyle sosyal bilgiler dersinin içeriğinde sosyoloji ve antropolojinin
temel kavram ve konuları yer aldığı gibi 2005’te uygulamaya konan sosyal bilgiler
programında tarih ve coğrafya konuları bile sosyolojik bir bakış açısıyla verilmeye
başlanmıştır (Duran, 2010: 115). Bununla birlikte ünlü Sosyolog Zigmunt Bauman’ın işaret
ettiği üzere “güvenliği önceden garantiye alınmamış belli belirsiz sınırlarıyla sosyolojinin
sosyal bilgi üzerindeki egemenliği, konusu üzerinde yetkin hükümler verme hakkı her zaman
itiraza açıktır. Çünkü sosyolojik bilgiyi oluşturan hemen her şey sıradan insanların normal
günlük hayatlarındaki yaşadıkları şeylerdir. Ancak bu sıradanlık sosyolojinin konusu
açısındandır. Yoksa metodolojisi ve disipliner kimliği açısından değildir. Bu kimlik onu, her
zaman sosyolojik fikirlerle dolu olan fakat sosyoloji olmayan sağduyudan ayıran şeydir”
(Bauman, 2006: 18-20). Sosyal bilgiler öğreticileri ve program yapıcıları da sosyolojik bilgiyi
öğrencide salt sağduyu oluşturmak için mi yoksa her şeyi birilerinin kasti eylemi olarak gören
sıradan insan zihniyeti yerine kişiselleştirilmiş bu dünya görüşüne karşı çıkan “sosyolojik
düşünme”yi ikame etmek için mi kullanacağına karar vermelidirler. Sosyal bilgiler dersinin
21.yüzyıldaki vizyonu olarak belirtilen bilimsel bilgiyi üretirken bir şekilde kullanan (MEB,
Öğretmen Kılavuzu 7: 12) Türk vatandaşlarını yetiştirmek için her şeyden önce sosyal bilgiler
dersi programının uygulayıcılarının da bu temel yöntemleri bireylere kazandıracak nitelikte
vermeleri gerekmektedir.
Türk milli eğitim sistemi felsefesinin dayandığı temel paradigmanın –Einstein fiziğine
dayalı modernist-pozitivist felsefe – yerine yeni bir paradigma – Kuantum-parçacık fiziğine
dayalı İnşacılık ve postmodernist bir felsefenin ikamesinden sonra yapılandırmacılık öğrenme
kuramı çerçevesinde geliştirilen 2004 sosyal bilgiler öğretim programı sahada bir çok
tartışmalar ve eleştirilere neden olmuştur. Bu eleştiriler önceki program geliştirme
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deneyimlerine dayalı bilimsel dönütlerin ihmal edilmesinden, ülkemizdeki bilim insanları ve
ilgililerin değerlendirmelerinin ön plana alınmamasına, öğretim programlarında tek bir
yaklaşımın (yapılandırmacılık) temel alınması ve programın uygulama ilkelerinin sadece bu
anlayışa dayandırılarak öğretmenin belli kalıplar içinde hapsedilmesine kadar uzanmaktadır.
Hangi eğitim felsefesi veya yaklaşımı kıstas alınırsa alınsın bireysel ve toplumsal
amaçları olmayan bir eğitimden söz edilemez. Eğitim terimi “eğitimli kişi”de bir “kazanım”,
“başarı” veya “edinim” olgusuyla somutlaşır. Eğitim insan varlığında bir şeyleri değiştirme
yönünde bir teşebbüs olup eğitilen kişide gerçekleşecek dönüşüme, kazanılan bilgi ve
beceriye tekabül eden amaçlardan oluşur. Eğitim eylemlerini belirleyen en önemli unsurların
bu amaçlar olduğu da bilinmektedir (Cevizci, 2011: 192-261). Dolayısıyla çalışmamızın
önemi de buradan kaynaklanmaktadır. Amaçlar kendiliğinden gelişigüzel gerçekleşmez.
Amaçlar, bir sistem bütünlüğü içinde program teorisi ve uygulamaları ile hayat bulur.
Program eğitim ve bilgi bağlamında tanımlandığında öğrencileri hedefe götürecek öğrenme
aktivitelerini gösteren öğretim izlencesi’dir. Smith (2000), program tarihini başlatanlardan
Franklin Bobbitt’in, “program, gençlerin ve çocukların belirtilen amaçları kazanmak için
gerekli yaşantıları içerir”şeklindeki amaçları vurgulayan tanımı bugün de hala geçerliliğini
korumaktadır (Akpınar, 2010: 1).
4. Yenidünya Düzeni ve “Ayrımların Eşiğinde” Sosyal Bilgiler
Toplumsal bir yönü olan eğitimin insanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülse de bir
bilim olarak eğitimin sistematik bir yapı kazanmasının mazisi o kadar da eski değildir. Eğitim
biliminin ortaya çıkışı ve gelişiminde Johann Friedrich Herbart’ın (1776–1841) büyük bir
payı vardır (Yüksel, 2010: 4).
Eğitim bilimleri içinde yer alan sosyal bilimler ise modern dünyaya ait bir girişimdir.
Sosyal bilimler, kökleri itibariyle on altıncı yüzyıldan itibaren olgunlaşan, inşasında
kendisinin de rol oynadığı ve dolayısıyla bir parçası olduğu modern dünyada, gerçeklik
hakkında, ampirik olarak doğrulanan, sistemli, dünyevi bilgi üretme çabasına dayanır.
Modern devletin kararlarını dayandırabileceği daha kesin bilgiler 18.yüzyılda bazı bilgi
kategorilerinin ortaya çıkmasına yol açmıştı. 19.yüzyılın entelektüel tarihine ise her şeyden
önce bilginin disiplinlere ayrılması ve meslekleşmesi, yani yeni bilgi üretmek ve bilgi
üretenleri de yeniden üretmek üzere devamlılık gösteren kurumsal yapıların oluşturulması
süreci damgasını vurmuştur. Farklı disiplinlerin kurulma sürecinin ardında yatan varsayım;
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sistemli araştırmanın, gerçekliğin farklı alanlarında uzmanlaşılmasını gerektirdiği yolundaki
inançtı. Gerçekliğin rasyonel olarak farklı bilgi kümelerine ayrıştırılması entelektüel olarak
üretken olma vaadi taşıyordu (Gulbenkian Komisyonu, 2009: 12–17). Aslında bilimlerdeki
farklılaşma gelişmenin son aşaması olmayıp, büyüme ve yayılmadan sonra gelen sadece bir
ara aşamadır ve bütünleşmeyi önceler. Bütünleşme ise farklı yapıların yeni bir esas üzerinde
birleşmesidir (Gündüz, 2005: 305-306). Sosyal parçalanma sürecini yaşamış veya bu tehditle
karşılaşan devletlerde sosyal birliği yeniden sağlama düşüncesinin de sosyal bilimleri var
eden Saiklerden biri olduğu şüphesizdir. Bunun değişik etnisitelerden ve muhtelif kültürlerden
oluşan yeni kentli yaşamına eğitim özelinde bir sosyal birlik ve ideal vatandaşlık projesi
olarak yansıması ise 20.yüzyılın başlarında ABD’de Sosyal Bilgiler Öğretimi olarak ortaya
çıkacak ve oradan dünyaya yayılacaktır. 20.yüzyılın toplumsal ihtiyaçlarından doğmuş olan
sosyal bilgiler dersi eski paradigmaların yanında bireysel ve sosyal ihtiyaçların da hızla
değişmesiyle bir yandan konu alanını genişletirken öte yandan konuların işlenmesinde farklı
yöntem, teknik ve etkinliklerle yeni dönemin felsefesini yakalamaya çalışmaktadır. Bu
bağlamda sosyal bilgilerin öncelikli amacı, küresel dünyada kültürel farklıkların olduğu
demokratik bir toplumun vatandaşı olarak insanların kamu yararı için bilgili ve akılcı olma
becerilerine katkı sağlamak olmuştur. (The National Council for the Social Studies (NCSS),
1994: 3). Bundan dolayı sosyal bilgiler yaygın bir şekilde kültürlerarası ve çokkültürlü
eğitimin temel taşıyıcılarında biri olarak kabul edilir (Banks, 1991).
Sosyal bilgiler, değişen ülke ve dünya koşullarında bilgiye dayalı karar alıp problem
çözebilen etkin vatandaşlar yetiştirmek amacıyla sosyal ve beşerî bilimlerden aldığı bilgi ve
yöntemleri kaynaştırarak kullanan bir öğretim programı olarak nitelendirilir (Öztürk, 2007:
24). Sosyal bilgiler, sosyal bilimleri bilginin parçalanmasına karşı mücadeleye yöneltmede
işe koşulabilir. Hermenötik bir ifadeyle “ayrımların eşiğindeki” sosyal bilgiler, farklılıkları
aşındırmadan bilimler arasında bir anlam köprüsü olabilir. Bu üzerinde durulmaya değer bir
fikirdir. Bununla birlikte söz ve fikirlerin en çarpıcı biçimlerde paketlenip sunulduğu, sıklıkla
tartışılıp kısa sürede tüketildiği, tüketici talebine göre şekillenen bir piyasa mekanı olan
medyatik sosyal bilimcinin söz söylemesi, söylediği sözlere dinleyici bulması giderek
zorlaşmıştır (Öncü, 2008: 49-51). Çünkü Parenti’nin sözleriyle tekelci haber medyasının
görevi bilgilendirmek değil yanlış bilgilendirmek, günlük olayların görünüşünü sunmaktır;
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çok fazla konuşarak anlamı gizlemek, çok fazla abur cubur sunarak hiç besleyici gıda
vermemektir (Parenti, 2008: 103).
Tarihin ve ekonominin zorunlu koşullarına tabi olan tüm müesseseler gibi medyanın
da içerisinde yer aldığı dünyanın büyük bir dönüşüm içerisinde olduğu görülmektedir. Tüm
dünyada eğitim sistemleri de şu ya da bu ölçüde bu dönüşümü ister istemez yaşamaktadırlar.
İki trilyon dolarlık bir sektör olan eğitim GATS (Hizmet Ticareti Genel Antlaşması)
aracılığıyla uluslararası sermayenin en parlak piyasalarından biri olmuştur. Uygulanan
neoliberal politikalarla küresel eğitim piyasasında yaklaşık 5 milyon kişi uluslararası öğrenci
olarak küresel şirketlerin “müşterisi” olmuşlardır. Dolayısıyla öğrenci “müşteri” olunca okul,
işletmeye dönüşmüş. 1990’lardan itibaren de müşteri memnuniyetini esas alan Toplam Kalite
Yönetimi türü işletme ilkeleri eğitime uygulanır hale gelmiştir. Neoliberal ve küreselleşmeci
anlayış Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi, Türkçe gibi sosyal değerlerin daha ayrıntılı işlendiği ve
öğrencilere aktarıldığı derslerde daha açık biçimde görülmektedir. Sosyal bilgiler dersi
programında ki “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanı bu duruma bir örnektir. (İnal, 2008:
141).
Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucu hayatın belli başlı bazı durumları
kısmen kolaylaşmış ise de insanlar arasındaki ilişkiler karışık bir hal almış ve birincil
ilişkilerin yerini ikincil ilişkiler almaya başlamıştır. Artık; dünyanın öbür ucundaki insanla
anlık iletişim kurulabilirken, üst kat komşusunu tanımayan birçok insan vardır. Bu durum
sosyal bilimler öğretiminin önemini arttırmaktadır (Demircioğlu, 2004). Tüm bu yaşanan
gelişmeler sonucunda sosyal bilgiler öğretiminin hem toplumsal hem de bireysel manada
üstlenebileceği rol ve sorumluluklar günümüzde hızlı bir şekilde artmaktadır.
5. Sonuç
Eski dünyanın mantıkçı pozitivist yaklaşımında veya “bilimsel bilgi skolastizmi”nde
hayatın, sanayi üretim sürecindeki gibi mekanik-doğrusal (linear) bir çizgi izleyeceği
savunuluyordu. Bundan dolayı geleceğin ihtiyaçlarını karşılayabilecek etkili bir eğitim sistemi
düzenlenmeye çalışılmıştır. Ancak Popper’in de belirttiği gibi rasyonel sosyal inşaların
imkansızlığı “niyet edilmemiş sonuçlar”la iyice ortaya çıktı (Popper, 1985: 76-77).
Günümüzde üretim ve tüketim temelinde esnek insan birimlerini yeniden üretme, eğitim ile
yer değiştirdi. Postmodern eğitim, endüstri toplumundan postendüstriel topluma doğru eksen
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kaydırmıştır. Buna bağlı olarak da demokratik bir yapıda olan okulun fordist üretim tarzından
post fordist esnek üretim tarzına ve devletin değişmez bürokratik yapısından öz yönetimli
sosyal formlara gidişi söz konusudur. İnsanlar evrensel pazarın sürekli tüketicileri olmuş ve
artık kamu ile özel arasında hiçbir ayrımın kalmayacağı beklenen bir durum olmuştur (Fading,
1995: 11-23).
Günümüz dünyası sanayi toplumundan bilgi toplumuna, fordist üretimden esnek
üretime, ulus devletler dünyasından küresel dünyaya, modernist düşünce çizgisinden
postmodernist bir düşünce çizgisine geçerken; bilgi sistemleri dahi sembolden işaretsele bir
dönüşüm geçirirken, birey ve toplumu bildik yöntem ve kavramlarla anlamak, çözümlemek ve
çizgisel olmayan kaotik bir geleceğe hazırlamak mümkün olmayacaktır. Bu yüzden sosyal
bilimciler her zamanki bildiklerinden çok daha fazla şeyler bilmek, bilgiyi üretmek, bunları
birbirleriyle paylaşmak ve ilgililerle birlikte uygulamak zorundadırlar.
Bugünkü karmaşıklaşan sosyal hayatın belirsizlik ortamında kısmen özgürleşen sosyal
bilimciler, bilginin sosyal olarak kurulmuş olduğu gerçeğini daha yüksek sesle
dillendirmektedirler. Bu gerçeğin açacağı yolda daha geçerli bir bilgiye ulaşmak sosyal olarak
artık mümkün olacaktır (Gulbenkian Komisyonu, 2009: 87). Kim bilir sosyal bilgiler, sosyal
bilimleri bilginin parçalanmasına karşı mücadeleye yöneltmede ve böylece onları anlamlı bir
nesnellik düzeyine yükseltmede –en azından ilköğretim seviyesinde- öncü dahi olabilecektir.
Hermenötik bir ifadeyle “ayrımların eşiğindeki” sosyal bilgiler, farklılıkları aşındırmadan
bilimler arasında bir anlam köprüsü olabilecektir. Bauman’ın sözleriyle: “Kimse şimdi
politika sonra ekonomi dünyasında yaşamaz. İnsan dünyasında doğal bir bölünmenin
olmadığını söyleyebiliriz” (Bauman, 2006: 13). O halde genelde eğitim müessesesinin ve
özelde de sosyal bilgiler öğretiminin bireyi veya öğreneni, sosyal bağlamından koparmadan
insan dünyasının doğal bütünlüğü içinde ele alması gerekecektir.
Bütün sosyal bilimlere az çok katkıda bulunabilecek olan Bilgi Sosyolojisi sayesinde
ise teknik ve bilimsel bilgiden politik, sanatsal, felsefi ve hatta dini bilgiye kadar bir toplumun
Bilgiler Sistemini oluşturan her türlü bilginin toplumla ilişkisi veya toplumsallığı açıklığa
kavuşturulduğunda bu bilgi türleri arasındaki ilişkiler de anlaşılacaktır. Bilgi sosyolojisine
göre genelde toplumsallık ve bilgi sistemi arasında bir denklik vardır (Aydın, 2004: 101).
Dolayısıyla bu ikisinin oluşturduğu sisteme iki taraftan da girdi sağlanabilir. Bu kültürleşme
ile olabileceği gibi “kasıtlı kültürleme” dediğimiz eğitimle de olabilir.
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Eğitim bilimleriyle sosyal bilgiler eğitimi arasındaki en önemli bağ insan
yetiştirmektir. Sosyal bilgilerin ana sermayesi insanın değişimi ve gelişimidir. Bu nedenle
insanın olduğu her yer ve her süreç sosyal bilgileri doğrudan etkilemektedir (Yanpar, 2010:
188). Günümüz somutunda görülen “Sadece hayatta nasıl muvaffak olabileceğini düşünen ve
hangisini kendi yararına görürse buna göre doğru ya da yanlış davranan bir insan profili”
(Kant, 2009: 101) sorgulanmaya muhtaçtır. Salt muvaffakiyet amacı eğitimi bitirmektedir. Bu
muvaffakiyet hakikati kavrama heyecan ve arzusundan da kaynaklanamamaktadır. Yalnızca
belli maddi imkan ve prestije ulaşmanın vasıtası olduğu için geçici olarak istenmektedir.
Halbuki idealistlerin de belirttiği gibi doğru bir kavrayışın, sağlam bir vizyonun önündeki en
büyük engel materyalizm olmak durumundadır ve eğitim, özgül bir mesleğin rolü ve
fonksiyonlarını yerine getirme amacıyla sınırlandırılamayacak kadar genel bir aydınlanma ve
dönüşümle ilgili bir süreçtir (Cevizci, 2011: 28-29). Eğitim, derinlik ve genişliğe ulaşmada
bilgiye gereksinim duymaktadır. Bilgide derinlik ve genişlik birbirini tamamlamaktadır ve
kişiye muhtelif bilgi formları arasındaki bağlantıları görme yetisi kazandırmaktadır. Böylece
eğitilmiş kişi için bilgi onun yaşamındaki tutum ve yönelimi üzerinde doğrudan etki yapmakta
ona yeni boyutlar eklemektedir (Büyükdüvenci, 2001b: 36–37). O zaman eğitim salt şeyleri
elde etme, muvaffakiyet sağlama aracı değil kendi içinde değerli olmaktadır. Bu durumda
eğitimli insan pratikte elverişsizliği görülen yaşam modelini yıkacak, kendi içinde olup
bitenleri kavrayıp daha üst bir düzey anlama yetisinin gözlerini dünyaya açacaktır. Adler’in
ifadeleriyle “İnsan değişecek ve değişik durumunu hep koruyacaktır” (Adler, 2004: 32).
Neticede toplumsallık Bilgi Sistemi ile belki dışarıdan başkalarınca inşa edilmeyecek ama
bilginin özgürleştirdiği bireylerce içeriden yeni bir imkanlar evrenine doğru oluşturulacaktır.
Sosyal bilgiler öğreticilerine düşen görev, sosyal bilgiler dersi aracılığıyla neler
yapılabileceğidir. Sosyal bilgiler öğreticileri ve program yapıcıları sosyolojik bilgiyi
öğrencide salt sağduyu oluşturmak için mi; yoksa kişiselleştirilmiş genel dünya görüşüne
karşı çıkan sosyolojik düşünmeyi ikame etmek için mi kullanacağına karar vermelidirler.
Sosyolojik düşünme sanatı, hayatı bilinçli bir şekilde yaşamaya değer olduğunu göstermekle
kalmaz, dış güçlere ve dış faktörlere aşırı yükleme yaparak geçiştirmeye çalıştığımız ahlaki
sorumluluğumuzu da bize hatırlatır. Zihniyet, zihinsel-toplumsal süreçler bileşkesinde ortaya
çıkmış bir bilme tarzı olarak bütünüyle iktibas edilemese de bir zihniyet işi olan eğitimle
bilim zihniyeti bir süreç ve yöntem olarak kazanılabilir. Sosyal bilgiler dersinin 21.yüzyıldaki
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vizyonu olarak belirtilen “bilimsel bilgiyi üretirken kullanılan temel yöntemleri kazanmış”
(MEB, Öğretmen Kılavuzu 7: 12) Türkiye cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmek için her
şeyden önce bizzat bu dersin programının da, programın uygulayıcılarının da bu temel
yöntemleri kazandıracak nitelikte hazırlanmasını gerektirir.
Bunalım çağında yalnızca gelecek değil içinde bulunduğumuz dünya dahi belirsiz
görünmektedir. Bu belirsizlikte artık bilim üretmek yetmemekte, bilimin piyasayla bütünleşip
hayata geçmesini de sağlamak gerekmektedir. 24 milyon kalem mal ve hizmet üretilen piyasa
düzeninde yüz binlerce firma günün hatta anın şartlarına göre saat başı milyarlarca karar
almaktadırlar (Akyol, 2011: 115). Esneklik ve çabuk harekât artık sistemin özü haline gelmiş
bulunmaktadır. Bu yalnızca bir bilgi sorunu değil bir bilme tarzı olarak eleştirel zihniyetle de
yakından ilişkilidir. Artık bilgi odaklı mantıklı karar vericiler olarak eleştirel düşünen
yurttaşlık yerine, aktif ve katılımcı paydaşlığın öne çıktığı bir süreçte yalnızca politik sürecin
iyi işlemesi için değil, serbest ekonomik sistemin iyi işlemesi ve gelişmesi için de gerekli bir
ön koşul olarak görülmektedir (Doğanay, 2006: 211).
Uygulamalı hayatta karmaşık ve değişken gerçekliği izlemek ve anlamak için önce
kavramak gerekmektedir. Mühendisler gibi ‘bir uygulama sahası aktörleri’ olarak,
eğitimcilere; sosyal bilgilerin sunabileceği bütüncül ve geniş manzaranın gerçekliği kavrama,
izleme ve manipüle etmede önemli katkılar sağlayabileceği düşünülebilir.
Yenidünya düzeninin sosyal bilimlerle sosyal bilgiler ilişkileri, bu sahada çalışan
akademisyenler ve karar alıcıların sosyal bilgiler öğretiminin disiplinler arasılığının üretken
renkli bileşkeleri üzerine kafa yorması kadar eğitimdeki amaç sorunsalına zengin bir
perspektif ve repertuarıyla yaklaşıp yaklaşmayacaklarına, insanı bir araç olarak mı yoksa bir
amaç olarak mı göreceklerine bağlı olacaktır. Bu noktada eğitimin hedefleri yalnızca bugünün
değil yarının muhtemel ihtiyaçlarını karşılayacaksa; hedefleri belirleyecek tarihsel, sosyolojik,
siyasal, psikolojik, ekonomik arka planın ve düşünmenin bilimi olarak tanımlanan felsefenin
(Çüçen, 2001: 75); hatta sosyal psikolojinin ve onun farklı kültürel çevrelerde geçersiz hale
gelen genellemelerini düzelten kültür antropolojisinin verilerinin ihmal edilmemesi gerekir.

16

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

KAYNAKÇA
Adanır, Oğuz (2011). “Baudrillard ve Türkiye”, Ed. O. Adanır, Özne Felsefe Dergisi, 14.
Kitap-Bahar 2011 Jean Baudrillard.
Adler, Alfred (2004). İnsanı Tanıma Sanatı, Çev. K.Şipal, İstanbul: Say Yay.
Akpınar, Burhan (2010). Eğitim Programları ve Öğretim, Ankara: Data Yay.
Akyol, Taha (2011). Bilim ve Yanılgı, İstanbul: Doğan Egmont Yay.
Banks, J.A. (1991). Multicultural education: Its effects on students’ racial and gender role
attitudes. In Handbook of research on social studies teaching and learning, ed. J.P.
Shauer, 459–69. New York: Macmillan
Bauman, Zygmunt (2010). Küreselleşme Toplumsal Sonuçları, Çev.A.Yılmaz, İstanbul:
Ayrıntı Yay.
Bauman, Zygmunt (2006). Sosyolojik Düşünmek, Çev. A.Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yay.
Büyükdüvenci, Sabri (2001a). Varoluşçuluk ve Eğitim, Ankara: Siyasal Kitabevi.
Büyükdüvenci, Sabri (2001b). Eğitim Felsefesine Giriş, Ankara: Siyasal Kitabevi.
Cevizci, Ahmet (2011) Eğitim Felsefesi, İstanbul: Say Yay.
Çüçen, Kadir (2001). Felsefeye Giriş, İstanbul: Asa Kitabevi.
Demircioğlu, İsmail. H. (2004. ) ‘Tarih ve Coğrafya Öğretmenlerinin Sosyal Bilimler
Öğretiminin Amaçlarına Yönelik Görüşleri’, Bilig. (31), s. 71-84.
Demirel, Özcan (2008) Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Apegem Akademi Yay.
Doğanay, Ahmet (2006). “Eleştirel Düşünmenin Öğretimi” İçerik Türlerine Dayalı Öğretim,
Ed. A. Şimşek, Ankara: Nobel Yay.
Duran, Hacı (2010). “Sosyal Bilgiler Disiplininde Sosyolojinin Yeri ve Önemi”, Sosyal
Bilgilerin Temelleri, Ed. R.Turan, K.Ulusoy, Ankara: Maya Akademi Yay.
Fading, J. K.(1995). Fading Poststructuralisms: Post-Ford, Posthuman, Posteducation? İn.
After Postmodernism: Education, Politics and Identity Edited by Richard Smith and
Philip Wexler, UK The Falmer Press, 4 John Street, London,1995. P11-23
Fromm, Eric (1993). İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri I, Çev. Ş.Alpagut, İstanbul: Payel Yay.
Gulbenkian Komisyonu. (2009). Sosyal Bilimleri Açın Sosyal Bilimlerin Yeniden
Yapılanması Üzerine Rapor, Çev. Ş.Tekeli, İstanbul: Metis Yay.
Gündüz, Mustafa (2005). Ahlak Sosyolojisi, Ankara: Anı Yay.

17

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Gürol, Mehmet (2004) “Öğretim Sürecinde İletişim Model ve Uygulamalar” Öğretimde
Planlama-Uygulama-Değerlendirme. Elazığ: Üniversite Kitabevi.
Güven, Semra (2004) “Program Geliştirme” Öğretimde Planlama-Uygulama- Değerlendirme
Elazığ: Üniversite Kitabevi.
Kant, İmmanuel (2009). “Eğitim Üzerine”, Çev. A.Aydoğan, İstanbul: Say Yay.
Kazu, Hilal (2004). “Eğitimde Amaç ve Yazımı”, Öğretimde Planlama uygulama
Değerlendirme Ed. M. Gürol, Elazığ: Üniversite Kitabevi..
MEB (2009). Öğretmen Kılavuzu. Sosyal Bilgiler 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz
Kitabı, (İletişim ve İnsan İlişkileri Ünitesi, Atatürk ve İletişim Konusu) Ankara: Devlet
Kitapları.
Nair, Güney (Tarih Yok). “Bilginin Değişen Anlamı ve Kavram Tartışmaları”, Cumhuriyet
Üniversitesi

İktisadi

ve

İdari

Bilimler

Dergisi,http://74.125.155.132/scholar?q=cache:OB_HhjQTkAwJ:scholar.google.com/+
g%C3%BCney+nay%C4%B1r&hl=tr&as_sdt=2000 (Erişim Tarihi: 19-06-2011)
Öncü, Ayşe (2008). “Sosyal Bilimlerde Yeni Meşruiyet Zemini Arayışları” , Sosyal Bilimleri
Yeniden Düşünmek Sempozyum Bildirileri Toplum Ve Bilim Ve Defter Dergileri Ortak
Çalışma Grubu, Ankara: Metis Yay.
Öztürk, Cemil (2007). Sosyal Bilgiler: Toplumsal Yaşama Disiplinler arası Bir Bakış. Hayat
Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Pegema Yay.
Parenti, Michael (2008). “Tekelci Medya Manipülasyonu” Çev.N. Korkmaz, Medya Popüler
Kültür ve İdeoloji, Der. L. Yaylagil Ankara: Dipnot Yay.
Philips, D.C. ve Soltis, Jonas. F. (2005). Öğrenme: Perspektifler, Çev. S.Durmuş, Ankara:
Nobel Yay.
Popper, Karl (1985). Tarihselciliğin Sefaleti”, İstanbul: İnsan Yay.
Smith, Mark. K. (2000). “Curriculum theory and practice” the encyclopedia of informal
education, www.infed.org/biblio/b-curric.htm. (Erişim Tarihi: 25–06–2011)
Sönmez, Veysel (2009). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, Ankara: Anı Yay.
Spring, Joel

(2004). How Educatıonal

Ideologıes

Are Shapıng Global

Socıety

Intergovernmental Organizations, NGOs, and the Decline of the Nation-State, Lawrence
Erlbaum Assocıates, Publıshers Mahwah, New Jersey London, 2004, p.11.

18

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Stengel, Richard (2010) “The 2010 Person Of The Year Only Connect” Time, Vol. 176, No.
26. December 27, 2010, January 3, 2011.
Suk-Ying Wong. (1991). The Evolution of Social Science Instruction, 1900-86: A CrossNational Study, Sociology of Education, Vol. 64, No. 1, Special Issue on Sociology of
the Curriculum. (Jan., 1991), pp. 33-47.
Tatar, Burhanettin (2004). Hermenötik, İstanbul: İnsan Yay.
Tekeli, İlhan (2004). Eğitim Üzerine Düşünmek, Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yay.
Ülken, Hilmi. Z. (2001). Eğitim Felsefesi, İstanbul: Ülken Yay.
İnal, Kemal (2008). Eğitim ve İdeoloji, İstanbul: Kalkedon Yay.
Wildavski, Aaron B. (2011). “Çinli Matematik Dahileri, ABD’li Çocukların Geleceğini
Çalmıyor”, Turquie Diplomatique 15 Mayıs -15 Haziran 2011, Sayı: 28.
Yanpar, Tuğba (2010). “Sosyal Bilgiler Disiplininde Eğitimin Yeri ve Önemi”, Sosyal
Bilgilerin Temelleri, Ed.R. Turan, K.Ulusoy, Ankara: Maya Akademi Yay.
Yıldırım, Ergün (2007). Bilginin Sosyolojisi, Kavramlar, Teoriler, Pratikler, Ankara: Ekin
Yay.
Yuvayapan, Emel (2011). “Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm”, Ed. O. Adanır, Özne Dergisi,
14. Kitap-Bahar 2011 Jean Baudrillard.
Yüksel, S. (2010).

Türk Üniversitelerinde Eğitim Fakülteleri ve Öğretmen Yetiştirme,

Ankara: Apegem Akademi Yay.
Zabcı, Filiz (2009). Dünya Bankası Yanılsamalar ve Gerçekler, İstanbul: Yordam Kitap.

19

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Temmuz – Ağustos 2013
Sayı: 37
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

THOMAS BERNHARD VE YABANCILAŞMA
YABANCILA MA SORUNSALI

Melahat BAYRAM∗
Öz
20. yüzyıl modern dünyasının önemli sorunlarından biri olan yabancılaşma
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görülmü ve birtakım düşünürler
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tur. Edebiyatta özellikle, roman türün
türünde
de göze çarpan bu olgu, çok sık
ele alınan ve analiz edilen izlek ya da konulardan biri haline dönüşmüş
dönüşmüştür. Bu çalışmada,
Almanca Edebiyat’ın önemli yazarlarından biri olan Thomas Bernhard’ın beş
be otobiyografik
eserlerinin (pentaloji) ilk iki ürünü olan ‘‘Neden’’ ve ‘‘Mahzen’’ eserleri, bu olgu
çerçevesinde analiz edilmiştir.
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Yabancılaşma.
THOMAS BERNHARD AND THE PROBLEM OF ALIENATION

Abstract
Alienation phenomenon, which is one of the major problems of 20th century’s modern
world, has become a concept that we encounter in many different areas from past to present.
This concept was first seen in the theology and gained a place in other disciplines by some
philosophers with their different
different perspectives. Alienation phenomenon which has succeeded
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to spread from economy, psychology and sociology especially to 20th century’s modern
literature as well, has been one of the dominant issues in recent times. This phenomenon that
draws the attention especially in the type of novel in literature, has become one of the themes
or subjects that is often examined and analysed. In this study, from the five autobiographical
works of Thomas Bernhard, which is one of the important autors in German Literature, the
first two works ‘‘Neden’’ and ‘‘Mahzen’’ have been analysed within the scope of this
phenomenon.
Keywords: Thomas Bernhard, Pentalogy, Loneliness, Extra-societal, Alienation.
Giriş
Thomas Bernhard, Almanca Edebiyat’ta adı sıkça duyulan önemli yazarlardan biridir.
Avusturyalı yazar, edebiyat dünyasına şiir türüyle adım atmış ve diğer edebi türlerde de
başarılı eserler meydana getirmiştir. Geçmişte adını sıkça duymadığımız Bernhard’ı artık
günümüzde tanımayan çok az kişi vardır. Bernhard ve eserleri, birçok yazar, gazeteci ve
edebiyatçılar tarafından ele alınmış, onların makale, köşe yazılarına, bilimsel çalışmalarına
konu olmuştur. Eserleri daha çok Suhrkamp Yayınevi tarafından basılmış ve hala da
basılmaya devam eder. Yazarın edebiyat dünyasında bugün geldiği konumu, onun adına
gerçekleştirilen birtakım etkinliklerden de anlamak mümkündür.1
Bernhard, ülkesi Avusturya’da evlilik dışı biri olarak dünyaya gelmiş ve genellikle
büyükbabasının yanında büyüyüp zamanını geçirmiştir. Daha anne karnındayken gerçek
babası tarafından savaşın o zor şartları altında terk edilmiş, bu terk edilmişliği içinde hep bir
yara olarak kalmış ve ömrü boyunca da etkisini sürmüştür. Annesi onu, her şeye rağmen
doğurmak istemiş ve toplumun önyargılı ahlaki değerlerinden ötürü başka bir ülkede
(Hollanda’da) dünyaya getirmek zorunda kalmıştır. Dönemin zor koşullarından dolayı
evlenmek zorunda kalan annesi, çaresizliğini bir kenara itip oğlu için hep savaşmak
durumunda kalmıştır. Fakat üvey babası ve annesi tarafından yaralı ruhuna gereken sıcaklığı
görmeyen Bernhard, onlar tarafından gerçek bir evlat sevgisiyle büyütülmemiş, hep bir kenara
itilmiş, onların kötü muamelelerine maruz kalmıştır. Ailesinden ayrı yatılı bir okulda
1

Bkz: Sarı, Ahmet (2007), Thomas Bernhard’ın Şiir Dünyası, De Ki Basım Yayım, Ankara, s. 7.
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eğitimine başlayan yazar, ne okuduğu okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına ne de yaşadığı
yere ayak uydurabilmiş, kendini onlara karşı hep ‘yabancı’ hissetmiştir.
Annesi ve üvey babasından ilgi, şefkat ve sevgi görmemiş olan yazar, tüm bunları
sadece büyükbabasında tatmıştır. Bu sebeple onun yanında kendisini hep rahat ve mutlu
hissetmiş, onunla yalnızlığını paylaşmıştır. Dünya görüşünü de çok sevdiği anarşist
büyükbabasından almıştır.
Savaşın etkileri, gerçek bir aileye sahip olmayışı ve sevgisizlik onu iyice karanlık bir
kişiliğe dönüştürmüştür. Bu acı dolu yaşanmışlıklar yetmezmiş gibi, okulunu yarıda bırakıp
bir bakkal dükkânında çıraklık yaparken, ciddi derecede üşütüp yakalandığı akciğer
hastalığıyla da hayatı boyunca savaşmak durumunda kalmıştır. Hastalıklar yakasını
bırakmamış ve ölüm korkusunu hep hissetmiştir kendince.2
Tüm bu olumsuz

yaşanmışlıkları otobiyografik eserlerinde açıkça görürüz

Bernhard’ın. Kendi hayatını anlattığı bu eserlerinde duyduğu korkuları, yaşadığı acıları bizler
de yaşar gibi oluruz okuyunca. Yaşanmışlıklarını eserlerine büyük ölçüde yansıtan yazar,
onlarda da aynı olumsuz, karamsar dokuyu, hastalıklarla savaşan, yaşam inancını ve ümidini
kaybeden kişileri kâğıda dökmüştür. Onun eserleri çetrefilli bir dil, olay örgüsü ve figürlerle
işlenir. Anlaşılması güç, okurları yoran, onlara karamsarlığın had safhasını hissettiren, kolay
anlaşılmayan bir dil ve anlatım yapısına sahiptir eserleri. Söven, öfke-nefret dolu, umutsuz,
karamsar, inançsız bir kalemi vardır Bernhard’ın. Gelişigüzel, dilbilgisi kurallarına aykırı bir
yazım tarzına sahiptir eserlerinin hemen hemen hepsinde. İçine büründüğü yalnızlığı,
yabancılaşmayı, umutsuzluğunu, terk edilmişliğini, toplumdan kopuk yaşamını, iletişimden
yoksun kişiliğini görürüz eserlerinde. Terk edilmişliğini hayatı boyunca yaşamış, insanların
arasına karışmayıp kendisini yabancı gibi hissetmiştir hep o. Dış dünyaya yabancı gibi
durarak kendisini bir kenara iten yazar, kendisine özgü bir dünya yaratmıştır yaşadığı
dünyadan hariç. Bu kapalı dünyasında yok denecek kadar az kişiyi barındırmış ve yalnızlığı
büyük derecede hissetmiştir. Böyle bir yaşam süren Bernhard, kendisini ne yaşadığı çevreye,
topluma, ailesine, ne de dünyada var olan diğer objelere ait hissetmiştir. Bu nedenle hem

2

Bkz: Bernhard, Thomas (2009), Die Autobiographie: Die Ursache, Der Keller, Der Atem, Die Kälte, Ein Kind,
2. Auflage, Rezidenz Verlag, Salzburg.
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kendisine, hem de hemen hemen her şeye karşı ‘yabancı’ gibi durmuş ve ‘yabancılaşma’nın
içine sürüklenmiştir.
Bernhard’ın ‘yabancılaşmış’ kişiliği ve dünyası, onun pentaloji eserlerinde açıkça göze
çarpar. Özellikle Neden ve Mahzen adlı ilk iki pentaloji eserinde bunları görmek mümkün. Bu
çalışmada, 20. yüzyılın en önemli sorunlarından biri olan yabancılaşmanın izini bu eserlerde
süreceğiz ve bu olguyu genel hatlarıyla ele alacağız. Geçmişte Hegel, Marx, Fromm, vs. gibi
düşünürler tarafından felsefe, iktisat ve psikoloji alanlarında yorumlanan ve günümüzün de
başat kavramlarından biri olan yabancılaşma kavramı, edebiyat alanındaki egemenliğini
sürdürmeye devam eder.
1- Yabancılaşma Kavramı ve Edebiyatta Yabancılaşma
Yabancılaşma, sanayileşmenin ve makineleşmenin hızla ilerlemesinden sonra son
dönemlerde birçok alanda görülen ve incelenen bir kavramdır. Bu kavramın kullanıldığı
alanlar da birbirinden farklılık gösterir. Kavram, etimolojik açıdan sözlük anlamına göre
Farsça kökenli olup ‘‘yâbân’’ kelimesinden gelir. Bu kelime birçok yapısal değişimlere
uğrayarak kelimeden ‘‘yabancı’’ sözcüğü türetilmiştir ve ‘‘uygarlaşamamış, toplumdışı
kalan’’3 anlamına gelir. İngilizce’deki karşılığı ‘‘alienation’’ olup ‘‘alien’’ kelimesinden
türetilmiş ve ‘‘başka bir ülkeden gelen, başka gezegenden gelen bir yaratık, başka bir ülkeye
ait olan, normal olandan farklı olan’’4 anlamında kullanılır. Almanca’daki karşılığı ise,
‘Entfremdung’ sözcüğüdür.
Yabancılaşma ilk olarak teolojide varlığını hissettirerek Hıristiyanlıkta süregelen
‘‘günah ve kefaret öğretisi’’5 bu kavramın ortaya çıkmasına ön basamak oluşturmuştur. Daha
sonra Hegel, tarafından felsefi boyuta taşınarak kuramsal bir nitelik kazanmıştır. Hegel’e göre
varlık, sürekli bir gelişim içerisinde olan bir varlıktır ve o yabancılaşmayı yorumlarken ‘‘tin’’,
‘‘ide’’, ‘‘logos’’ ve ‘‘us’’6 kavramlarını göz önünde bulundurur. Bireyi bu kavramlarla eşit
gören Hegel, evrenin sürekli değişim içinde olduğunu ve dolayısıyla da insanın, varlığın da bu
3

Eyüboğlu, İsmet Zeki (1995), Tük Dilinin Etimolojik Sözlüğü, 3. Basım, Sosyal Basımlar, İstanbul, s. 714.
İçinde: Kiraz, Sibel (2011), Yabancılaşmanın Kökeni Üstüne, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 12,
http://www.flsfdergisi.com/sayi12/147-169.pdf?&lang=tr&output=json .
4
Steel, Miranda (2000), Oxford Wordpower Dictionary, Oxford University Press, Oxford, New Edition, s. 17.
5
Bottomore, Tom (1993), Marksist Düşünce Sözlüğü, Türkçe çeviriyi derleyen: Mete Tunçay, İletişim Yayınları,
İstanbul, s. 621.
6
Bozkurt, Nejat (2005), Hegel, Say Yayınları, İstanbul, s. 51.
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değişimi birtakım evreler atlatarak yaşadığını ve bu evreler sonucunda yabancılaşmayı
gerçekleştirdiklerini savunur.7 Varlığın ya da ‘‘Mutlak Ruhun’’8 bu süregelen devinimi
yabancılaşma olarak algılanır.9 Feuerbach, Hegel’in ontolojik bakış açısını pek doğru
bulmayarak, ‘‘insanın kendine yabancılaşmış Tanrı değil, Tanrının kendine yabancılaşmış
insan olduğunu ileri sürer.’’10 ve Tanrı’yı insanın yarattığını, bunun sonucunda da insanın
‘‘köle’’ haline gelerek yabancılaştığını savunarak kavrama teolojik açıdan yaklaşır. Bu
yabancılaşmanın engellenmesi ise, ancak Tanrı’nın yok edilmesiyle mümkün olacağını dile
getirir.11 O, tanrının bireyin kendi özelliklerinden oluşturulduğunu dile getirerek tanrıyı,
bireyin yabancılaşması olarak algılar.12 Marx ise, yabancılaşmayı ‘‘çalışma sürecinin
yabancılaşması”

(Entfremdung

vom

Arbeitsprozess)’,

‘‘ürünün

yabancılaşması”

(Entfremdung vom Arbeitsprodukt), ‘‘kişinin kendine yabancılaşması” (Selbstentfremdung)
ve ‘‘başkalarına yabancılaşma” (Entfremdung vom anderen)13 olarak nitelendirir ve ‘‘insanı,
kendi etkinliğinin ürünlerine, üretken etkinliğinin kendisine, içinde yaşadığı doğaya, kendine,
kendi özsel doğasına, insanlığına, öteki insanlara yabancılaştıran eylemdir’’14 der. Marcuse
ise,

yabancılaşma

özdeşleştirdikleri

kavramının
ve

onda

“bireyler
kendi

kendilerini

gelişim

ve

onlara

dayatılan

doyumlarını

varoluş

buldukları

ile

zaman

sorgulanabilir(lik)’’15 kazandığını belirtiyor. Yabancılaşma kavramı, teolojik, ontolojik,
felsefi bakış açılardan başka Fromm tarafından da psikanalitik yaklaşımla ele alınır. Fromm’a
göre yabancılaşma, ‘‘kişinin kendisini bir yabancı gibi duyduğu deneyim biçimidir’’16
Sanayileşmenin getirdiği birçok sonuç, yabancılaşma kavramının hızla gelişmesinde
önemli rol oynamıştır. Sanayileşmeyle makineleşme artarak insanlar kendilerine iyice yabancı
7
8
9

A.g.e., s. 51-52.
Tolan, Barlas (1983), Toplumbilimlerine Giriş, Savaş Yayınları, Ankara, s. 284.
Bkz: Hegel, G.W.F. (1988), Phänomenologie des Geistes, Felix Meiner Verlag, Hamburg, s. 28.

10

Marx, Karl (2007), Yabancılaşma, çev: K. Somer, A. Kardam, S. Belli, A. Gelen, Y. Fincancı, A. Bilgi, Der.
Barışta Erdost, 3. Baskı, Sol Yayınları, Ankara, s. 11.
11
Bkz: Tolan, Barlas (1993), Sosyoloji, Adım Yay., Ankara, s. 285-286.
12
Bkz: Marx, Karl (1976), 1844 El Yazmaları, çev. Kenan Somer, Sol Yayınları, Ankara, s. 23. İçinde:
Osmanoğlu, Ömer (2008), Yabancılaşma Üzerine, Sosyoloji Notları Dergisi, Eylül-Ekim-Kasım, Ankara,
http://www.sosyolojinotlari.com/PDF/sosnot6.pdf#page=1 .
13
Bohnert, Karin (1976), Ein Modell der Entfremdung-Eine Interpretation des Romans ‘‘Das Kalkwerk’’ von
Th. Bernhard, Dissertation der Universität Wien VWGÖ, Wien, s. 86.
14
Marx, Karl, Yabancılaşma, s. 12.
15
Marcuse, Herbert (1997), Tek Boyutlu İnsan, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, İstanbul, s. 22.
16
Fromm, Erich (2006), Sağlıklı Toplum, çev. Yurdanur Salman- Zeynep Tanrısever, 4. Basım, Payel Yayınevi,
İstanbul, s. 116.
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durmaya başlamışlar ve yabancılaşma ediminin bizzat içinde olmuşlardır. Ürünleri meydana
getiren artık makineler olmuş ve insanlar değerlerini kaybederek kendilerini yetersiz görmeye
başlamış ve yaptıkları işten de haz duymamaya başlamışlardır.17
Yabancılaşmanın sebepleri arasında bu ekonomik faktörden başka, toplumsal, ailevi
faktörler, kişinin karakteristik nitelikleri, teknolojik ilerleme, vs. de mevcuttur. Felsefe,
iktisat, psikoloji, vs. gibi alanlardan başka edebiyatta da boy göstermiştir bu olgu. 20. yüzyıl
toplumsal ve ekonomik değişimler insanı kendisine yabancılaştırmış ve onların yalnızlığı,
bunalımları, yabancılaşması edebi ürünlerde de yerini almıştır. Ecevit, ‘‘İnsan yalnızlığının,
onun kendisine ve çevresine ‘yabancılaşması’nın 20. yüzyılın ana gerçeklerinden ve çağ
edebiyatının da başat motiflerinden olduğu’’18 düşüncesini savunarak, yabancılaşma
kavramının moderniteyle birlikte önemini artırdığını söyler. Türk Edebiyatı’nda özellikle
70’li yıllarda edebi ürünlerde işlenmeye başlayan bu kavram, Attila İlhan, Orhan Veli, Necip
Fazıl, Oğuz Atay, vs. gibi çokça Türk edebiyatçıların eserlerinde izlek oluşturmuştur.
Özellikle Atay’ın Tutunamayanlar19 adlı romanı modern Türk edebiyatına damgasını vurarak
yabancılaşmanın en göze çarptığı roman olmuştur. Attila İlhan’ın Sokaktaki Adam’ı20 Orhan
Pamuk, Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Şinasi Hisar, Elif Şafak, Adalet Ağaoğlu, vs. gibi
birçok daha yazarların eserleri bu olgu çerçevesinde analiz edilebilir.
Batı Edebiyatı dünyasında ise, Goethe’nin Genç Werther’in Acıları (Die Leiden des
jungen Werthers)21, Dostoyevski’nin Yer Altından Notlar’ı22, Camus’un Yabancı’sı23, gibi
birçok önemli yazarların eserlerinde bu olguyu görmek mümkün. Modern toplumun ortaya
çıkmasıyla birlikte insanların yalnızlığı, yabancılaşma eylemleri edebiyat eserlerinde de başat
motiflerden biri olmuştur. Özellikle Kafka ve Bernhard’ın yapıtlarında kaçınılmaz bir yer
edinmiştir yabancılaşma sorunsalı. Almanca Edebiyat’ta Goethe’den başka, Kafka’nın
Dönüşüm (Die Verwandlung)24 adlı eserinde, Elias Canetti’nin Körleşme25 romanında,
17

Bkz: Demirer Temel-Sibel Özbudun (1998), Yabancılaşma, Öteki Matbaası, Ankara, s. 89-91.
Ecevit, Yıldız (1998), Edebiyatta Yabancılaşma ve Yabancılaştırma, Virgül Dergisi, İstanbul, S: 14, s. 45.
19
Atay, Oğuz (2012), Tutunamayanlar, İletişim Yayınları, İstanbul.
20
İlhan, Attila (2012), Sokaktaki Adam, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
21
Goethe, Johann Wolfgang (2001), Die Leiden des jungen Werthers, P. Reclam Verlag, Stuttgart.
22
Dostoyevski, Fyodor Mihayloviç (2012), Yer Altından Notlar, çev. Mehmet Özgül, 21. Basım, İletişim
Yayınevi, İstanbul.
23
Camus, Albert (2012), Yabancı, çev. Vedat Günyol, Can Yayınları, İstanbul.
24
Kafka, Franz (2005), Die Verwandlung, Anaconda Verlag, Köln.
25
Canetti, Elias (2011), Körleşme, çev. Ahmet Cemal, Payel Yayınları, İstanbul.
18
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Hesse’nin Bozkırkurdu’nda26, Max Frisch’in Homo Faber’inde27 ve özellikle de Bernhard’ın,
bizim bu çalışmada ele alacağımız otobiyografik eserlerinde ve diğer önemli yapıtlarında bu
olguya rastlamak mümkündür.
2- Bernhard’ın Otobiyografik Eserlerinden ‘‘Neden’’ ve ‘‘Mahzen’’de Yabancılaşma
Olgusu
Neden ve Mahzen eserleri Bernhard’ın otobiyografik beşlemesinin ilk iki eseridir.
Otobiyografik eserlerinde yazar, kendi hayatını kaleme alarak yaşadıklarını, gözlemlerini,
duygu ve düşüncelerini çarpıcı bir dil ve anlatım tarzıyla gözler önüne serer. Eserlerde ana
figür olarak Ben-anlatıcı / yazar vardır ve Ben-Anlatıcı anlatım tekniğiyle yazılmıştır.
a) ‘‘Neden’’ Adlı Eseri
1975 yılında yayımlanan Neden28 adlı eser, II. Dünya Savaşının son yıllarını ve savaş
sonrasını anlatır. Eserde Ben-anlatıcı / yazar, İkinci Dünya Savaşı’nın insanlar üzerindeki
etkisini ve kentte yarattığı yıkıcı etkileri kendi kişisel düşünceleriyle betimler. Savaştan sonra
insanların durumunu, maddi ve manevi çöküntülerini, umutsuzluk içinde oluşlarını, her an
intihar düşüncesiyle nefes aldıklarını dile getirir. Ailesinden ayrı kaldığı yurt ortamını da
betimleyen ana figür / yazar, yurtta sık sık meydana gelen intihar olaylarını da aktarır. Kendi
hayatını anlattığı için Bernhard, gerçekçi bir anlatım tarzı vardır eserde. Bu eserin ana konusu
bizce yabancılaşma sorunsalıdır. Eserde, yabancılaşmanın odak noktasında yer alan figür de
aynı zamanda ben-anlatıcı olan ana figürdür.
Eserin ben anlatıcısı olan ana figür, daha anne karnındayken yaşadığı terk edilmişliğin
acısını hayatı boyunca hep yaşamıştır ve annesi tarafından da sevgiyle büyütülmemiştir.
Yaşadığı dönemin koşulları ve aile yapısından kaynaklanan birçok sebep, onu karamsar, içe
kapanık, olumsuz bir birey haline getirmiştir. Kendisini yaşadığı çevreden soyutlayan ana
figür, yalnızlığa terk edilmiş biri olarak hayatını idame ettirir. Sevgiyi, büyükbabasından
başka kimseden görememiş, bu nedenle çevresine ve diğer insanlara nefretle yaklaşmış ve
kendisini onlardan hep uzakta tutmuştur. Böyle birinin ‘yabancılaşma’ yaşaması zaten
26
27
28

Hesse, Hermann (2012), Bozkırkurdu, çev. Kamuran Şipal, Yapıkredi Yayınları, İstanbul.
Frisch, Max (1997), Homo Faber, çev. Sezer Duru, Can Yayınları, İstanbul.
Bernhard, Thomas (1993), Neden, çev. Mustafa Tüzel, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul.
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kaçınılmazdır. Yaşadığı tüm koşullar onu yalnızlığa itmiş ve etrafındaki her şeyi adeta bir
yabancı gibi algılamıştır. Eserde yabancılaşma olgusunu net olarak hissettiğimiz ilk olay,
onun yatılı okulda kaldığı esnada ‘‘ayakkabı odası’’nda tek başına keman derslerine
çalışmayı, diğer insanlardan kurtulma olanağı olarak görmesidir:
‘‘Böylece hiç kuşkusuz tüm yurtta en korkunç mekân olan ayakkabı odasına
girmek, onun için keman çalışmak bahanesiyle, kendi kendine sığınmak demektir,
ve ayakkabı odasında öyle yüksek sesle keman çalışır ki, ayakkabı odasında
keman çalışırken bizzat kendisi, ayakkabı odasının her an patlayabileceğinden
sürekli korkar, ona en doğru olmasa da kolay ve en ustaca gelen keman çalışı
sırasında tamamen intihar düşüncesine dalar, bu düşünceye daha yurda girmeden
talimlidir, çünkü önceden büyükbabasıyla birlikte yaşarken tüm çocukluğunu
intihar düşüncesini kurgulama okuluyla geçirmiştir. Keman çalmak ve her günkü
Sevcik, onun için kemanda asla büyük bir şeyler yapamayacak olmanın bilinciyle,
çalışma süresinde hiçbir insanın giremediği ayakkabı odasında yalnız kalması ve
kendi kendisiyle olması için sevinle karşıladığı bir alibi’ydi;…’’29
Müzik sayesinde yalnız kalan ana figür, bunu bilinçli yapar ve müziği ‘‘biricik kaçış
olanağı’’30 olarak görür. Kendisini yurt ve okul arkadaşlarından soyutlamak için bu olanağı
değerlendirir. Yabancılaşma yaşadığına dair diğer önemli ve somut kanıt ise, kendisini
üçüncü tekil şahıs zamiri ‘‘o’’ ile nitelendirmesidir: ‘‘o ise, intihar için gerekli gücü ve
kararlılığı ve karakter sağlamlığını asla gösterememişti.’’31. Dönemin diğer insanlarında
olduğu gibi, onu da intihar düşüncesi yer bitirir. Bu dünyaya ait olmadığını düşünerek
hayatına son verme fikrini her an aklından geçirir ve yukarıdaki cümlesinde de belirttiği gibi
bunu bir türlü başaramaz. Anneannesi tarafından küçükken sık sık mezar ziyaretlerine
götürülmesi, onu ölüme gitgide biraz daha yaklaştırmıştır. Ana figür bu dünyadan bir an olsun
kopmaktan dolayı zevk alır bu mezarlık ziyaretlerinden:
‘‘Anneannem beni defalarca her hafta mezarlıklara ve morglara yanında
götürmüştü, mezarlıkları düzenli olarak ziyaret ederdi, önce akrabaların
mezarlarını benimle ziyaret etmişti, sonra uzun süre öteki mezarların ve kabirlerin
tümünü tek tek incelemişti,… Ve itiraf edeyim ki galiba benim de, mezarlıklar
için ve beni mezarlık ziyaretlerinden ve mezarların incelenmesi ve
seyredilmesinden ve tabutlama salonlarının yoğun bir şekilde incelenmesi ve
gözlemlenmesinden başka bir şeye alıştırmamış olan anneannemin mezarlıklarına
karşı gitgide artan kendi büyülenmem vardı.’’32
29
30
31
32

A.g.e., s. 12.
A.g.e., s. 13.
A.g.e., s.14.
A.g.e., s. 34-35.
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Ana figür kendisini sadece toplumdaki insanlardan dışlamayıp akrabalarına duyduğu
nefreti dile getirerek, kendisini onlardan da uzak tuttuğunu söyler ve yabancılaşmayı çok net
olarak okurlara hissettirir:
‘‘Bu şehirde yurttaki diğerlerinin tümünden daha fazla akrabası olan ben, çünkü
çoğunun Salzburg’ta akrabası bile yoktu, böylece aynı zamanda hepsinden daha
da fazla terk edilmiştim. Bir kez olsun, en müşkül durumda bile bu akraba
evlerinden içeri girmemiştim, hep önlerinden geçmiştim evet ama asla içeri
girmemiştim. Büyükbabam da Salzburglularla ve özellikle akrabalarımızla,
kendisini inciten birçok deneyimi yaşamak zorunda kalmıştı, bu akrabaların evine
girmek benim için mümkün olsaydı, içeri girmek için birçok neden vardı, fakat
içeri girmemek için eninde sonunda tek bir neden vardı, gayet basit bir şekilde, bu
şehir ve bu şehrin soğuk ve öldürücü atmosferi tarafından soğutulmuş ve
öldürülmüş akrabaların her birinde bunca anlayışsızlık bunca insandışılık varken
bu insanlarla muhatap olma iznini kendime verememiştim.’’33
Yabancılaşmayı had safhada yaşayan ana figür, toplum dışı bir birey olarak algılanır.
Okulundan hep nefret eder, ne okula ne de öğretmenlerine uyum sağlayabilir. Öğretmenlerini
‘‘yoz ve akıl düşmanı bir toplumun önderleri’’34 olarak tanımlayarak, onlara duyduğu öfkeyi
ve yabancılaşmasını dile getirir. Hem onlara yabancı gibi durur, hem de kendisine. Öğretim
hayatının

kendisini

birtakım

gelişmelerden

uzaklaştırdığını

söyleyen

ana

figür,

yabancılaşmanın içine daha da çok sürüklenir:
‘‘Öğretim, beni aklın her tür doğal gelişiminden gitgide daha da uzaklaştırıyordu,
ölü bir konu olarak tarihi, bir yaşam zorunluluğu olarak tanıtan ve kutsayan bir
eğitim değirmeninin dayanılmaz cenderesine sıkışmış bir halde, orada kendimde
yeniden başlayan bir yıkım gözlemledim, ilköğretim okulundaki eğitimin sona
ermesiyle yarıda kesilmiş olan bir yıkım.’’35
Eserde, öfke ve nefret duyduğu her bir olgudan kendisini uzakta tuttuğu ve onlara ait
hissetmediği için çevresindeki insanlar tarafından bile bir kenara itilir. Bu terk edilmişliği
öğretmenleri tarafından da yaşatılır ona ve yabancılaşmayı karşılıklı olarak yaşarlar:
‘‘Bu insanların bir yandan müdürlerinden (Schnitzer) duydukları korkuyla, diğer
yandan yaşam boyu mahkum edildikleri aile ilişkilerinden duydukları korkuyla,
bana söyleyecek bir şeyleri yoktu, ve onlarla benim aramdaki ilişki, karşılıklı hor
görü ve onların sürekli beni cezalandırmalarına, haksız yere olup olmadıkları
tartışma konusu olmadı, çok geçmeden alışmıştım ve çok geçmeden benim
33
34
35

A.g.e., s. 40.
A.g.e., s. 78.
A.g.e., s. 78.
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maneviyatım küçük düşürülmüş ve incitilmiş bir maneviyat olarak süreklilik
kazanmıştı.’’36
Çevresindeki bazı kurumlara olan öfkesini açıkça dile getiren ana figür, okul
arkadaşlarına da yabancı durur ve kendisini onlardan dışta tutar hep. Okul arkadaşlarıyla da
muhatap olmamış, onlar tarafından dışlanmış ve kendi dünyasına bırakılmıştır:
‘‘…büyük ve küçük burjuvalıklarını her şeye karşı bir silah gibi kullanan ve
kötüye kullanan tüm bu okuldaşlarıma karşı tiksintim binmişti, bu okuldaşlarla
hiçbir zaman ilişkiye geçememiştim, bir yandan onların burjuvalıklarıyla itilmiş
olarak, zaten çok geçmeden kendi dünyama çekilmiştim, öte yandan ve bunun
karşısında onlar da benim onlara karşı ve onlarla ilintili her şeye karşı kuşkusuz
hastalıklı tiksintimden itilmiş bir halde beni kendi alanlarından çok geçmeden
dışlamışlardı, yani yeniden tamamen kendime yönelmiş, her yönden savunma
durumunda ve bu sürekli savunmaya hazır olma durumundan devamlı beslenen
korku ve dehşet içinde yalıtılmıştım.’’37
Yaşadığı olumsuzluklardan dolayı yaşama umudu ve sevinci duymayan ana figür,
yalnız kalmayı istemiş, kendisine başka bir dünya yaratmış ve bu dünya içerisinde bir hayat
sürdürmeyi seçmiştir. Onun bu dünyası karanlık, kendine ve dış dünyaya yabancılaşmış bir
dünyadır. Yaşadığı toplumdaki insanları, öğretmenlerini, okulunu yererek onlara duyduğu
tiksintiyi ve öfkesini açıkça dile getirir. Sadece onlara değil, yaşadığı kente bile büyük bir
öfke duyar ana figür. Yaşadığı kent olan Salzburg’un olumsuz yanlarını hep vurgular ve kente
duyduğu yabancılığı da dile getirir: ‘‘…bu şehre bir daha ne gerçeklikte ne de düşüncede
girmeyeceğimi hep yeniden söylüyorum.’’38. Ayrıca kaldığı yurdun ‘‘pis ve kokan’’, ‘‘eski ve
rutubetli duvarlara’’, ‘‘eski yataklara’’, ‘‘yıkanmamış öğrencilere’’39 sahip olduğunu
belirterek o yurda ait olmadığını ima eder ve yabancılaşmayı üst noktada yaşar. Yaşadığı
kente, ailesine, topluma, okul hayatına, kısaca nefret duyduğu her şeye karşı yabancı duran
ana figürün, hayatının her alanında yabancılaşma yaşaması normaldir.
Eserde yabancılaşmanın içinde olan sadece ana figür değildir. Ana figür olan
anlatıcının, sürekli olarak yurttaki okul arkadaşlarının intihar olaylarına şahit olduğunu dile
getirmesi, aslında onların da zor koşullarda

yaşadığını, büyük

acılar çektiğini,

36

A.g.e., s. 91-92.
A.g.e., 78-79.
38
A.g.e., s. 94.
39
A.g.e., s. 10.
37
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umutsuzluklarının üst sınırda olduğunu ortaya koyar. Yani söz konusu edilen bu intihar
olayları, onlarda da yabancılaşma sorununun olabileceğini yüksek derecede ihtimal kılar:
‘‘Ne kadar çok yurt öğrencisi, Schrannen Sokağı’ndaki yurdun içinde yalnızca
kırküç sonbaharı (okula girişi) ile kırkdört sonbaharı (okuldan çıkışı) arasındaki
nasyonal sosyalist dönemde döt yurt öğrencisi, kendini öldürmüş, pencereden
atmış veya asmıştı ve okul yolundan dayanılmaz bir ümitsizlik içinde gelen
şehirdeki birçok başka öğrenci de şehirdeki iki dağdan aşağı atlamış,…’’
‘‘Gerçekten de tüm öğrenme ve öğrenim süremce zamanımın çoğunu, bir yandan
gaddar ve acımasız ve her açıdan bayağı bir çevre, öbür yandan her genç
insandaki en büyük duyarlılık ve kırılganlık tarafından, buna teşvik edilmiş olarak
intihar düşüncesiyle geçirmek zorunda kalan bir tek ben değildim.’’40
Ana figürün annesiyle de son derece kopuk bir ilişkisi vardır. Hamileyken sevgilisi
tarafından terk edilmişliğinin acısını oğlundan çıkarmaya çalışmaktadır adeta kadın. Oğlunun
varlığından, ona uzun süre dayanamayacak kadar rahatsızlık duyar ve kendi canından bir
parça olan öz oğluna, canına yabancı gibi durarak onu kendisinden uzaklaştırır. Burada hem
annesinin, hem de ana figürün, yabancılaşmanın içine sürüklendiği açıktır:
‘‘Kendisiyle yaşam boyu zor bir ilişkimin olduğu annemin yanından daha çok, zor
çünkü benim var oluşum ona nihayetinde hep dayanılmaz geldiği için ve o benim
bu varoluşumla hiçbir zaman uzlaşamadığı için, babam, çiftçi oğlu ve marangoz,
onu terk etmişti ve artık onu ve beni kendisine dert edinmemişti, babam asla ve
bugüne dek bile öğrenemediğim bir nedenle, savaş sonuna doğru Frankfurt’ta,
Oder yakınında öldürülmüştü.’’41
b) ‘‘Mahzen’’ Adlı Eseri
Bernhard, otobiyografik anlatı dizisinin ikinci kitabı olan Mahzen42 adlı eserini 1976
senesinde yazmıştır. Bu kitap Neden’in devamı niteliğinde olup, yazarın lise öğrenimini
yarıda bırakarak bir bakkal dükkânında çıraklık yaptığı süreçte yaşadığı deneyimlerini anlatır.
Ana figür, kuşkusuz yine ben-anlatıcı / yazardır ve aynı sert, çetrefilli dilsel özelliğini
bu eserinde de sürdürür. Fakat anlatı dizisinin ilk eserindeki o olumsuz doku bu eserinde çok
fazla göze çarpmaz. Çünkü yazar, kendi içinde bazı düşünce ve duygularından arınmıştır,
okulunu yarıda bırakmanın pişmanlığını asla hissetmez ve çıraklık işinden duyduğu hazzı dile
40

A.g.e., s. 14-15.
A.g.e., s. 84.
42
Bernhard, Thomas (1994), Mahzen, çev. Mustafa Tüzel, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul.
41
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getirir daha çok. Bu nedenle ilk eserinde gördüğümüz yabancılaşma unsurlarını bu eserinde
onda olduğu kadar çok göremeyiz.
Ben anlatıcı, patronu olan Bay Podlaha hakkında olumlu şeyler söyler ve insanlarla
iletişim kurmayı onun sayesinde başardığını dile getirir. Ana figür, okulunu yarıda bırakıp
çalışma kararını kendisi vermiş, ailesi onun bu fikrine karşı çıkmamıştır. Ailesinin bu
konudaki ilgisizliği, yalnızlığını kendisine daha da çok hissettirmiştir:
‘‘Evde ilgisizlik (annem, vasim) ve anlayışa son derece hazır olma (büyükbabam)
şeklinde tepki gösterdiler. Yeni durumu o anda kabullendiler, en ufak bir tartışma
bile yapılmadı. Zaten çok uzun süredir kendimle baş başa kalmıştım, gerçekte ne
denli yalnız olduğum bu alanda belirginleşti.’’43
Yalnızlığı hep içinde duymuş ve ailesindeki bu ilgisiz, kayıtsız tavır onu iyice rahatsız
eder olmuştur. Bu da çevresindeki insanlarla iletişim kurmasında engel oluşturmuştur: ‘‘Okul
mekanizmasıyla bağıntılı insanlarla da hiçbir bağıntım olmamıştı, öte yandan mahzenle
bağıntılı olan her şeyin derhal ve en yoğun bir şekilde çekimine kapılmıştım,…’’44 Çalıştığı
bakkal dükkânını mahzen olarak nitelendiren ana figür, burada çalışmaya başlayıncaya dek
yabancılaşmayı yaşamıştır hep içinde. Ne okul hayatına ne de yurt hayatına uyum sağlamış ve
yaşadığı yere de yabancılık duyduğunu hissetmiştir:
‘‘…kendimi bu mahzene ve bu insanlara ait hissediyordum, oysa kendimi hiçbir
zaman okulun dünyasına ait hissetmemiştim, Reichenhaller Caddesi, şimdi
gördüğüm gibi, asla benim caddem olmamıştı, tıpkı hala benim yönüm olmuş
olmadığı gibi, benim caddem ve benim yönüm Rudolf-Biebl Caddesiydi,…’’45

Neden’de değindiği gibi, okul hayatına ve okuldaki arkadaşlarından uzakta tutmuştur
kendisini. ‘‘Yıllar boyunca bir öğrenme fabrikasına gitmiş ve bir öğrenme makinesinin
başında oturmuştum,..’’46 sözüyle okulda duyumsadığı yabancılaşmayı ima eder bizlere. Bu
sözüyle okulunu bir fabrikaya benzeten ana figür, fabrika işçilerinin makineleşmesiyle
kendisinin

öğrenme

makinesinin

başında

oturmasını

bağdaştırarak

yabancılık

ve

yabancılaşma olgularına vurgu yapar. Yıllar boyunca insanlarla doğru dürüst bir ilişki
43
44
45
46

A.g.e., s. 7.
A.g.e., s. 15.
A.g.e., s. 15.
A.g.e., s. 7.
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kuramayan ana figür, terk edilmişliğe bırakılmışlığını ve özellikle de bundan dolayı
yabancılaşmayı ne kadar üst derecelerde yaşadığını şu şekilde dile getirir:
‘‘İnsanlarla ancak şimdi, yeni ortamımdaki bu günlerde yeniden dolaysız,
doğrudan doğruya dolaysız ilişkim olmuştu, insanlarla böyle bir dolaysız,
doğrudan bir yakınlık benim için yıllardır olanaksızdı, önce kafam, sonra
maneviyatım okulun ve onun eğitim zorlamalarının ölümcül boyunduruğu altında
adeta boğulmuştu…’’47
Ana figürlerin yanı sıra, yan figürler de, hele hele bunlardan Bay Podlaha, aslında tam
anlamıyla bir yabancılaşma içindedir. Hayatta istediği şeyi elde edemediği için yaşadığı
yerden başka bir yere gidip orada farklı bir meslek sürdürür. Hep müzisyen olmak istemiş,
fakat ailesinin zoruyla ve savaş koşullarının etkisiyle bu amacından vazgeçmek zorunda
kalmıştır. Kendi özünden uzaklaştığını gördüğümüz bu figürde de yabancılık duygusu
hâkimdir aslında. O da toplumdan kendisini dışlamıştır:
‘‘…çünkü bu mahalle sözümona normal dünya tarafından dışlanmış bir insan için
kendi başına büyük bir çekicilikti, ve Podlaha sözümona normal dünya tarafından
dışlanmıştı, tıpkı benim de bu normal dünya tarafından dışlanmış olduğum gibi,
böyle bir durumda adımlar tamamen doğal bir biçimde arafa ya da cehenneme
yönelir, olasılıkla o da benim gibi kendini araftan ya da cehennemden yararlanan
biri olarak duyumsuyordu.’’48
Ana figür, kendi hayatını onun hayatına benzetir ve onun da dışlanmışlık yaşadığını dile
getirir. Ailesinin isteği üzerine ve savaşın zor koşulları yüzünden müzisyenlik hayalinden
uzaklaşmak zorunda kalmıştır. Böylece özgürlüğü bir anlamda kısıtlanmış olur. Ben-anlatıcı
olan ana figür, özgürlüğü kısıtlandığı ve kendi istediğini yapamadığı, gerçekleştiremediği için
kendi özüne iyice yabancılaşır ve zaten içinde bulunduğu yabancılaşma olgusu en uç
noktalarına ulaşır.
Sonuç
Otobiyografik eserlerin ana figürü olan ben-anlatıcı / yazar ve diğer yan figürler,
yaşama sevincini yitirmiş, umutları sönmüş, intihar fikrini her daim içlerinde duyan
bireylerdir. Hayattan, dış dünyadan kendilerini soyutlayıp, her şeye karşı öfke duyan bu
bireyler, tam bir yabancılaşma duygusu içinde yaşarlar.
47
48

A.g.e., s. 8-9.
A.g.e., s. 39.
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Bu iki eserde de figürlerin ve özellikle de ana figürün içinde bulunduğu yalnızlık,
ölme arzusu, iletişim kopukluğu, diğer insanlardan ve dış dünyadan kendisine ait bir dünya
kurma çabası, içinde inşa ettiği bu dünyada kimseyi barındırmaması, herkese karşı öfke /
nefret duyumsaması, vs. gibi hususlar onları yabancılaşma eylemine itmiştir. Sonuç olarak
ana figürün yalnızlığı, umutsuzluğu ve yaşama inancını yitirmişliğinden ötürü kendisini
insanlardan / dış dünyadan soyutlaması, onun gün be gün daha çok yabancılaşma
hissetmesine neden olmuştur.
I. ve II. Dünya Savaşlarının yaşandığı 20. yüzyılın modern dünyasının önemli
sorunlarından biri olan yabancılaşma olgusunu, bu iki eserde psikanalitik bakış açısından ele
aldık daha çok. Özellikle yalnızlık unsuru, insanlarda en sık görülen ruhsal rahatsızlıklardan
biri olmuştur ve bu unsur, yabancılaşmayı da beraberinde getirmiştir. Sanayileşmenin
artmasıyla

insanların

yerini

makinelerin

alması

onları

kendilerine

ve

topluma

yabancılaştırmıştır. Felsefe, psikoloji, iktisat alanlarından başka edebiyatta da özellikle
modern edebiyatta görülmeye başlanan bu olguyu, Almanca Edebiyat’ta Bernhard’ın
eserlerinden, özellikle hayatını anlattığı otobiyografik yapıtlarında da saptamış olduk.
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ÖĞRENCİLERİN YAŞAMA ALANLARININ ATILGANLIK DÜZEYLERİNDEKİ
ROLÜ: SİVAS MERKEZ KAMPÜS VE İLÇE MYO KARŞILAŞTIRMASI

Öğr. Gör. Zekiye TAMER GENCER∗

ÖZ
Üniversite eğitimi, ülkemizde ilköğretim ile başlayan eğitim- öğretim hayatının son
ancak sonu olmayan aşamasıdır. İlköğretim ve liseden sonra uygulanan bir sınav aracılığı ile
yerleştirilen öğrenciler 2 yıl ya da 4 yıl süren eğitimin arkasından yüksek lisans ve doktora ile
yüksek öğrenime devam edebilmektedir. Hem başlangıcının hem de eğitime devam etmenin
zor ve çetrefilli olduğu yükseköğrenim süreci bittikten sonra da bazı sıkıntıları
barındırmaktadır. ÖSS ile bir programa yerleşmek ile başlayan ve diplomayı alarak iş
dünyasında yer edinmeye çalışmakla devam eden bir döngüdür.
Ülke coğrafyası üzerinde büyükşehir, il ve ilçe merkezlerinde yapılandırılmış olan
üniversite binaları ve sosyal ortamları içeren bu süreçle ilgili yaşanan sıkıntılar bu çalışmanın
temelidir. Tercih döneminden sonra yerleştikleri üniversite kampüslerinin olduğu şehirlere
giderek, öğrenim sürdükleri süre zarfında ilgili yerlerde kalan öğrencilerin sosyal ortamları
ve bu ortamların başarı performanslarına etkisi konusunda uygulamalı bir çalışma
kurgulanmıştır. Taşra üniversitelerinden biri olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi merkez
kampüs ile merkeze en uzak ilçede bulunan Divriği Meslek Yüksek Okulu öğrencileri
üzerinde yapılacak uygulama ile bir karşılaştırmaya gidilecektir. Rathuss’ un Atılganlık
Envanteri kullanılarak yapılan ölçüm öğrencilerin demografik özellikleri açısından test
edilerek bir sonuca ulaşılacaktır.

∗

Cumhuriyet Üniversitesi, Divriği Meslek Yüksek Okulu, zekiye_tamer@hotmail.com
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Çalışmanın

sonunda

sosyal

yaşama

alanlarının

ve

öğrencilerin

psikolojik

durumlarının üniversite eğitimi sürecindeki rolü hakkında çeşitli bulgular üzerinden birtakım
öneriler geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksek Okulları, Öğrencilerin Sosyal Durumları,
Rathuss’ un Atılganlık Envanteri
THE ROLE OF LIVING AREAS OF STUDENTS ON LEVELS OF
ASSERTIVENESS: A COMPARISON FOR MAIN CAMPUS AND VOCATIONAL
SCHOOL OF DISTRICT IN SIVAS
ABSTRACT
Universityeducationin our country, starts with primary schooleducationbut it is not
final step. after primary and high school the students who comes for two or four years with an
exam and they continue master’s degree. The university education which is a difficult process
includes several problems after it finished. It is a process which starts with a programme by
OSS and finishes with finding a job.
On countrygeography , there are a lot of university buildings which includes different
social matters and the basic of this study is about these matters and structures. After preferred
term, the student must go to different cities for education and they must live in these cities
during the university education. So this study is edited as anapplication for performances and
social lives of students.
For this study, a comparison research will be done between the students who live at
central and at town, these students are at one of the provincial universities Cumhuriyet
University. A result will be reached by using the with Rathuss Assertiveness
Inventoryofdemographiccharacteristics of measuringstudents.
At the endof the study, some suggestions will be developed about areas of social life
and psychological status of students in the process of university education.
Keywords:Vocational High Schools, Students'Social Status, Rathuss' s Assertiveness
Inventory
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GİRİŞ
Üniversite eğitimi, ülkemizde ilköğretim ile başlayan eğitim- öğretim hayatının son
ancak sonu olmayan aşamasıdır. İlköğretim ve liseden sonra uygulanan bir sınav aracılığı ile
yerleştirilen öğrenciler 2 yıl ya da 4 yıl süren eğitimin arkasından yüksek lisans ve doktora ile
yüksek öğrenime devam edebilmektedir. Hem başlangıcının hem de eğitime devam etmenin
zor ve çetrefilli olduğu yüksek öğrenim süreci bittikten sonra da bazı sıkıntıları
barındırmaktadır. ÖSS ile bir programa yerleşmek ile başlayan ve diplomayı alarak iş
dünyasında yer edinmeye çalışmakla devam eden bir döngüdür.
Çeşitli yönetmeliklerden oluşan ve kendine güvenen, özgür, etkin iletişim kurma
kabiliyetine sahip, araştırmacı, bilimsel duyarlılığı yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen
yüksek öğretimde tek hedef öğretmek değil aynı zamanda eğitmektir. Çocukluktan çıkıp genç
olmuş bireylerin yetişkinliğe geçiş aşamasında tanıştığı üniversite öğrenciliği dönemi, aynı
zamanda bireyleri hayata hazırlama ve toplumsallaştırma özelliklerine de sahiptir. Yani hem
bilimsel bilgi aktarımı hem de hayata dair bazı değer ve sorumlulukların bireylere öğretilmesi
ya da öğrenmeye yönlendirilmesi rolünü üstlenen yüksek öğrenim kurumlarına şüphesiz
önemli görevler düşmektedir.
Üniversitelerin önemli oluşumlarından olan meslek yüksek okulları da benzer görev
ve sorumlulukları üstlenmiştir. Kamu kurum kuruluşları ve özel sektörde faaliyet gösteren
firmalar ara eleman desteği sağlamayı amaç edinen meslek yüksek okulları, ülkemizde
gereken önem ve ilgi düzeyinde değildir. Meslek lisesi mezunlarının sınavsız olarak geçiş
yapabildikleri bu okullar eğitim kalitesi ve eleman yetiştirme anlamında bazı eksikliklere
sahiptir. İstenilen ve amaçlanan düzeyde istihdam olanağı bulamayan mezunları olması
nedeniyle, meslek yüksek okulları amacına hizmet edememekte ve bir takım sorunlarla
uğraşmaktadır.
Halihazırda 2 yıl süreyle eğitim veren bu okulların teorik ve pratik bilgiye dayalı
eğitim sistemi bir takım revizyonlara ihtiyaç duymaktadır. Daha az teorik ve daha yoğun
pratik bilgi içeriğine göre düzenlenerek, mezunlarının iş bulma olanağının artırılması söz
konusudur.
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Bu çalışmada, ülkemizde bulunan meslek yüksek okullarının eğitim ve öğretim
sistemlerinin tartışılması yerine, okul öğrencilerinin sosyal durumları üzerine bir inceleme
yapılmıştır. Ülkemizde meslek yüksek okulu eğitiminin yeri, sosyal ve iletişim alanı gibi
temel konular üzerinde durularak, okul binalarının konumlandırılmaları ve bunun
öğrencilerin sosyo-psikolojik durumlarına etkisi incelenmiştir. Bu inceleme için Rathuss’ un
Atılganlık Envanteri kullanılmış ve merkez ile ilçe meslek yüksek okulu öğrencileri arasında
bir karşılaştırma yapılmıştır.
Sosyal Alan
Toplumsallaşma sürecinde, birey olma kimliğini kazanan insanın; en temel
ihtiyaçlarından biri barınma ve kendine bir yaşam alanı inşa edebilmesidir. İnsanın yerleşik
hayata geçişiyle birlikte barınma sorununa makul çözümler bulma arzusu insanoğlunun
amaçları içinde hep güncel olma özelliğini koruya gelmiştir.
Genel anlamda, sınıf bir sosyal hiyerarşide kişilerin belli kriterlere göre
derecelendirilmesidir, Festinger’in sosyal hiyerarşide açıkladığı gibi, kişi sürekli olarak
kendisini, karşılaştırma standardı olarak alacağı etrafındaki kişi ya da kişiler ile ölçmek,
değerlendirme yapmak eğilimindedir. Statü bir dereceleme süreci olduğuna göre,
uygulanacak kriterlerin ölçülebilir olmasına özen göstermek gerekmektedir.Sosyal sınıf,
sosyal hiyerarşi içinde kişilerin derecelendirilmesi işlemi olup hiyerarşik bir özelliğe sahiptir.
Bu özellikten dolayı da, aynı sınıftaki üyeler hemen hemen aynı statüye sahip olurken, diğer
sınıfın üyeleri ya daha fazla ya da daha az statüye sahiptirler. Hedef kitlenin tutum ve
davranışlarının belirlenmesinde sosyal sınıfın etkisi büyüktür. Pazarlama açısından sosyal
sınıflar, tüketim davranışı ve tutumları için danışma grubu işlevini yerine getirmektedir.
Sosyal sınıf, hedef kitle tutum ve davranışlarını etkileyen grupsal faktörler içerisinde
belki de en fazla üzerinde durulması gerekendir. Toplumsal yapının bazı sosyal grup ve
tabakalarla da örüldüğü dikkate alınırsa, sosyal sınıfın bu grup ve tabakalardan nispeten bazı
özellikler itibariyle benzer olanlardan oluştuğu söylenebilir (Odabaşı ,Gülfidan, 2003, s.295).
Gelişen teknolojinin bir sonucu olarak, bilginin hızlı bir şekilde paylaşıldığı ve
yeniliklerin çabuk bir şekilde eskidiği çağımızda, yalnızca üretim döngüsüyle üretilen somut
ürünler değil soyut değerlerle donatılmış olan enformasyon süreçleri de önem kazanmaktadır.
Türkiyeve dünya tarihi boyunca, gelişen bilgi teknolojileri sayesinde, bireylerin ekonomik ve
4
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sosyal hayatlarındaki değişme ve gelişmeler sürekli olarak kendini göstermektedir. İnsan var
olduğundan beri bilgiye olan ihtiyaç artarak devam etmekte ve bunun temel nedenini
öğrenme ihtiyacı teşkil etmektedir. Bilgi, geleneksel uygulama ve düşünme şeklini kökten
değişikliklerle farklı bir boyuta taşıyarak toplumsal bakış açısını değiştiren bir özelliğe
sahiptir. Bilginin etkide bulunduğu bu toplumsal dönüşüm, özellikle geçen yüzyıldan sonra,
tüm alanda meydana gelen yoğun ve keskin farklılaşmalar, genel olarak toplumsal yapıda da
dönüşümlere yol açmaktadır.
Bilginin yol açtığı dönüşümlerin temelinde, bireylerin sosyal yapıları ve yaşam
düzeyleri de önemli bir yer teşkil etmektedir. Toplumsallaşma sürecinde olan bireyler yaşam
alanları ve sosyal statülerine paralel olarak gelişim göstermektedir. Çocukluktan yetişkinliğe
ve sonrasına kadar yani insan hayatı boyunca belli bir topluma ait sınırları belli mekanlar
içerisinde yaşamaktadır. Bu sınırlar sosyal gelişmişliğin ve bilgi düzeyinin de bir
göstergesidir.
Mekan, yaşayanların sosyal süreçlerini birliktelik içinde yürütebilecekleri bütünsel bir
olgudur. Sınırları belirlenmiş kentsel yerleşim mekanların zaman içindeki değişimi ve
yönlenmesindeki aşamalarda, yaşam biçimleri önemli bir etken olarak belirlenmektedir. Bu
aşamaların ortaya koyduğu değişimlerde, doğal ve fiziksel etkilerin varlığı da söz konusudur.
Yaşamı anlamlı hale getiren kültürel ve sosyo-ekonomik değerler, istekler ve toplumsal
kabullenişler zaman içerisinde şekillenmektedir.
Öğrenme süreci boyunca etkinliğini yitirmeyen yaşam alanları ve sosyal düzeyler,
değiştirilmeye müsait ve değiştirildikçe bireysel uyumu gerektirmektedir. Özellikle üniversite
eğitimi için yaşam alanlarını terk ederek farklı kentlere geçici bir süreliğine yerleşen
üniversite öğrencileri için bu uyum son derece önemlidir. Doğduğu ve temel değerleri
edindiği yaşam alanlarından yeni ve farklı alanlara yerleşen öğrencilerin, yeni sosyal
alanlarında bulunan halk ile iletişimi eğitim süreci boyunca devamlılık göstermektedir. Bu
bağlamda bireyin yaşam biçiminde belirleyici nitelikte olan bir takım öğeler mevcuttur.
Bunlar;
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(Gür, 2000, s:50)
Bireyler yaşam süreçleri boyunca, yaşadıkları mekânların doğal, sosyal ve kültürel
belirleyicilerinden etkilenmektedir. Tabloda görüldüğü gibi yaşam alanlarının ikliminden
çevrede var olan malzemelerinde kadar, sosyal anlamda toplum ve aile ilişkileri, kültürel
anlamda ise dünya görüşü ve yaşanılan konutların kullanım alanlarına kadar olan bir çok
parametre söz konusudur.
Türkiye’ de Üniversite Eğitimi
Türkiye’ de üniversite yapılanmaları, eğitim öğretimine devam etmekte olan genç
kuşağın yaklaşık olarak her ilden bir araya gelebildiği şekilde kurgulanmıştır. Üniversite
kurumlarının oluşturduğu eğitim ve öğretim merkezlerinin çoğunluğu kampüs yapılarıyla
kendi başına bir kent niteliğindedir. Genel itibari ile her türlü genç insanın bulunduğu bu
yerler etkileşimin yani gelişim ve değişimin çok kısa bir zaman içerisinde, en belirgin
biçimde gerçekleştiği yerlerdir.
Ülkemizde yükseköğretim kavramı en az 2 yıllık meslek yüksekokulu ve sonrasında 4
yıllık lisans ve lisansüstü öğrenim veren kurumların tamamını kapsayan bir süreçtir.
Ortaöğretim ve lise öğreniminden sonra başlayarak lisansüstü çalışmalara kadar devam
etmektedir. Yükseköğretim kurumları; Meslek Yüksek okulları, Üniversiteler, Fakülteler,
Enstitüler, Yüksekokullar, Konservatuarlar, Uygulama ve araştırma merkezlerini içermekte
ve özerk bir yönetim olan Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından yönetilmektedir. Eğitim
sisteminin en üst kademesini oluşturan yükseköğretim eğitimi ile öğrenciler ön lisans, lisans
ve lisansüstü diplomasına hak kazanmaktadırlar.
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Yükseköğretim kurumlarında amaç; bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve
teknoloji üretmek, bilimle ilgili tespit edilen verileri yaymak, ulusal gelişime ve kalkınmaya
destek olmak, diğer ülkelerde bulunan ve yurt içindeki yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği
içinde olarak evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda ilgi ve
yetenekleri bakımından ülkenin kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, kendi hayatını
idame ettirecek ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin; bilgi, beceri, davranış ve genel
kültürüne de sahip bireyler yetiştirmektir. (Fidan ve Erden, 1998, 221; Demirel, 2000, 35 ).
İlgili kurumlar öğrenim hayatları boyunca öğrencilere meslek eğitimine yönelik bilgi
aktarımının yanı sıra, ülkenin genel problemlerine bilimsel yöntemle yaklaşma, topluma
kanaat önderliği etme, bilimsel araştırma yapma, toplumun kültürünü tanıtma, geliştirme ve
yayma gibi konularda da ilgili altyapıyı oluşturmak için bilgi vermektedirler.
Çağımızda, yaşanan bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler insan hayatının her alanında
kendini hissettirmektedir. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler
insanların hayatlarını değiştiren en büyük etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çünkü bilginin hızlı paylaşılması ve iletişim sayesinde insanlar arasında görüşler, mesajlar,
fikirler veya davranışlar süratle paylaşılabilmektedir ve insanlar iletişime dayanan sosyal
ilişkiler yoluyla çevrelerindeki dünyayı oluşturacak anlamlar yaratarak buna göre
davranmaktadır. İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle insanlar artık bilgiye daha
kolay ulaşabilir hale gelmiştir. Bilgiler, fikirler ve davranışlar sınırları aşarak hızlı bir şekilde
yayılmaya başlamıştır. İnsanlar arasında bilginin hızlı bir şekilde yayılmasıyla içinde
bulunduğumuz çağ bilgi çağı haline gelmiştir. Bilgi çağıyla birlikte ekonomide, toplumsal
alanda, siyasal alanda, yönetsel alanda, akademik alanda vb. pek çok alanda hızlı bir
dönüşüm yaşanmaya başlanmıştır.
Öğrencilerin Eğitim Sistemimizdeki Yeri
Eğitim, toplumsallaşma süreçlerinde bireylerin kişiler arası iletişim kurmalarında
belirleyici bir role sahip olduğundan, gün geçtikçe farklılaşan bilgilere sahip olmak bir
zorunluluk haline gelmiştir. Buna bağlı olarak da bilgi toplumunun temel gerekliliklerinden
olan eğitim, bireylerin kişisel becerilerinden ziyade, hükümetlerin yasa ve yönetmeliklerle
zorunlu hale getirdiği toplumsal bir ödev haline gelmiştir. Toplumun bilgiye erişmesini
sağlamakla yükümlü olan devlet, aynı zamanda da özel girişimleri destekleyerek toplumsal
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alt yapıyı da oluşturmak zorundadır. Hızla gelişen bilgi toplumunda yetişen bireylerin
istihdamı için gerekli beklentileri sağlayacak olan özel teşebbüslerin varlığı son derece
önemlidir.
Teknolojik gelişmelerin sonucunda yeni üretim süreç modellerini geliştirmesi,
teknolojinin emek ve sermayenin yerini alması, toplumun her kesimini etkilemesi sonucunda
bir toplum ki “Bilgi Toplumu” olarak niteleniyor. Bilginin globalleşmesi ve global olarak
inşa edilmiş entegre bilgi ve iletişim ağlarının etkisi ile globalleşen ve entegre olan dünya
ekonomisi ve bunun sonucunda küresel toplum ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülkeler ulusal
bilgi yollarının birbirine bağlanması ile oluşturulan bir otobanın meydana getirildiği küresel
bilgi ağını inşa etmişlerdir. Bu durum toplumsal yapıda birçok farklılıkların ortaya çıkmasına
neden olmuştur (Balcı, 2006, 88).

"Çağımız iletişim çağıdır" şeklindeki söylemlerin sorgulanmadan kabul edilmesinde, bilgi
ve iletişim teknolojilerinin yarattığı göz kamaştırıcı bir halenin etkisi bulunmaktadır. Bu
nedenle, iletişim teknolojilerini ve bu teknolojilerle üretilen her şeyi (nesne ve süreçleri)
doğru kavrayabilmemizin önkoşulu, bu göz kamaştırıcı haleyi ortadan kaldırabilmektir.
Toplumsal olarak çeşitli vesile ve düzeylerde kutsanan iletişim teknolojilerine ve bu
teknolojilerin ürettiklerine ilişkin tüm mitleri ortadan kaldırabilecek bir ekonomi politik
yaklaşım,

iletişim

teknolojilerinin

doğru

kavranabilmesine

olanak

tanıyacaktır

(http://www.bianet.org/diger/egitim1312.htm).

İçinde bulunulan bilgi çağının en belirgin özellikleri arasında bilim, hızlı teknolojik
değişmeler ve küreselleşme sayılabilir. Üretimde sermaye “bilgi” olmuş, elektrik enerjisinin
yerini nükleer enerji almış ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, “ulaşım-erişim”
daha kolaylaşmıştır. Artan nüfus ve gereksinimlere cevap verebilmek için, her konuda, büyük
kitlelerle iletişim kurma gereği doğmuştur. Bu kitlelerle ucuz ve etkili iletişim kurabilmenin
önemli yollarından biri olarak, yeni iletişim teknolojilerinin kullanılması gündeme gelmiştir.
İçinde bulunulan çağa iletişim çağı denmesinin ana nedenlerinden biri de, iletişim
teknolojisindeki yeniliklerin günlük yaşama hızla girmesidir (Kesim, 1985: 30).
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Son yüz elli yılda, iletişim teknolojileri toplumu temelden ve süratle değiştirdi.
Toplumda, her türlü mal ve hizmet üretimi ile bunların tüketimi ve daha da genelde tüm
iletişim alışkanlıkları değişti. Etkinliklerdeki coğrafi alan kısıtları giderek azaldı;
küreselleşme arttı. Yeni iletişim teknolojileri, gelişmiş-azgelişmiş farkından çok da fazla
etkilenmeden, pek çok ülkede toplumsal yaşamın bir parçası oldu (Hankinson, 1996: 39-67).
İletişim Ortamı
İletişim kavramı İngilizce’deki communication kelimesinin Türkçedeki karşılığı
olarak kullanılmaktadır. Kavramın kökeni olan “commun”

incelendiğinde; odaklaşmak,

ortak kılmak kökünden türediği görülmektedir. Kavramın genel tanımı yapılacak olursa
“insanlar arasındaki her türlü bilgi, duygu ve düşünce alışverişi, bilginin ortaklaşa
kullanılmasıdır” şeklindedir (Işık, 2000:31) . İletişim; insanoğlunun yaşama dair
perspektifinin genişlemesine, nüfusun artmasına, teknolojinin gelişmesine, üretimin
artmasına, toplumların ve örgütlerin daha karmaşık bir boyuta kavuşmasına paralel olarak hiç
bitmeyen bir evrim süreci yaşamaktadır (Yılmaz ve Arslan, 2007:1).
İletişim süreci birtakım basit temellere sahip olmakla birlikte çağdaş yapıdaki
toplumların artık toplumsal yapı içinde gerçekleşen ilişkiler açısından son derece karmaşık
olmalarının bir sonucu olarak iletişim açısından da çok yönlü ve karmaşık bir yapılanmaya
gitmektedir. Çağdaş toplumda iletişim süreci eski toplumsal yapılarda geçerli olan yüz-yüze
iletişim biçimlerinden uzaklaşmaktadır. Bugün, insanlar iletişim yoluyla birbirlerine
eskisinden daha çabuk ve farklı yerlerde ulaşabilmektedirler. Yüz-yüze görüşme ve iletişimin
tek yol olduğu eski dönemlerin tersine gerek hız gerek zaman açısından ortaya çıkan
gereksinimler nedeniyle iletiler artık daha gelişmiş araçlar kullanılarak farklı yerlerdeki
alıcılara gönderilebilmektedir. Bu, çağdaş toplumlardaki iletişim sürecinde kaynakla alıcı
arasındaki mesafenin uzaklaşması anlamına gelmektedir (Yılmaz, 2001:8).
Bireyin sosyalleşmesi, sosyalleşme sonucunda duygu ve düşüncelerini çeşitli
semboller yolu ile çevresine iletmesi, iletişimin, sosyal yaşamın oluşum ve düzenlenmesinde
önemli bir işlevinin olduğunu göstermektedir. İletişim; kaynak, kod, kanal, mesaj, hedef kitle,
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ve feedback (geri besleme) olarak belirtilebilecek bir süreçten oluşmaktadır (Çakır, 2007:1819-20).
İnsanlar arasındaki ilişkileri incelemenin bir yolu, ilişkiler üzerinde yoğunlaşarak her
iki taraftaki insanların kişilik yapılarını göz ardı etmeye çalışmaktadır. Yüz yüze iletişim
olarak da adlandırılan kişilerarası iletişimi “iki kişi arasında, genellikle yüz yüze ilişki
şeklinde gerçekleşen iletişim ” olarak ifade etmek mümkündür. Kişilerarası iletişim
genellikle kendiliğinden ve teklifsizdir; katılanlar birbirinden en üst düzeyde geri besleme
alırlar. Roller esnektir, çünkü taraflar nöbetleşe gönderici (kaynak) ve alıcı (hedef kitle)
olarak iletişim sürecine katılırlar (Mutlu, 1998:208-209). Toplum içerisinde bulunan
insanların her biri, bir beşeri varlık olarak, birbirlerinden farklı öğrenim, deney, huy, istek,
ümit ve yeteneklere sahiptir. Bu yüzden iletişim sürecine dahil olan insanların sahip olduğu
özellikler iletişimin yönünü belirleyen temel unsurlardır.
UYGULAMA: Rathus Atılganlık Envanteri
Üniversite öğrencilerinin, eğitim-öğretim süreçleri boyunca yaşadıkları mekanların,
öğrenciler üzerindeki sosyal etkilerini incelenmek amacıyla uygulama olarak bireylerin
atılganlık düzeyini ölçen Rathus Assertiveness Schedüle yani Rathus’ un Atılganlık
Envanteri (Rathus, 1973) kullanılmıştır. Merkez kampüs ve ilçe de bulunan meslek yüksek
okulunda okuyan öğrenciler örnekleme dahil edilmiştir. İl merkezi ve ilçe şartlarının sosyal
düzey bağlamında farkları göz önüne alınarak ilçe öğrencilerinden 150 ve merkez
öğrencilerinden 250 kişiye envanter uygulanmıştır. Cumhuriyet Üniversitesi merkez kampüs
ve aynı üniversitenin il merkezine kilometre bazında en uzak olan ilçesi Divriği MYO da
bulunan okullarda okuyan öğrenciler seçilirken hepsinin sosyal bilimler öğrencisi olmasına
dikkat edilmiştir.
Tablo 1: Anketin uygulama alanı
YER

Frekans

Yüzde

İlçe

150

37,5

Merkez

250

62,5

Toplam

400

100,0
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Bu envanter farklı sosyal düzeylere uygulanması, kısa ve anlaşılır olması,
değerlendirmesinin kolay olması gibi bir takım avantajlar taşımaktadır. Bu yüzden,
öğrencilerin sahip olması gereken ve üniversite eğitiminin gerektirdiği sosyal düzey
açısından, üniversitelerin kurulduğu merkezlerin rolü bu çalışma kapsamında incelenmiştir.
Rathus’ un Atılganlık Envanteri, olumlu ve olumsuz 30 maddeden oluşmaktadır.
Olumlu ifadelerin ve olumsuz ifadelerin kendi içlerinde toplamları alınarak, bu maddelerin
her biri farklı şekilde değerlendirilmektedir. Çekingenliğe doğru uzanan uç puan 30,
atılganlığa uzanan uç puan ise 180 dir.
Olumlu ifadeler: 3, 6, 7, 8, 10, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 olmak üzere 13 adet
olumlu ifade bulunmaktadır. Bu sorulara verilecek puanlarda şöyledir;
Çok iyi uyuyor :

5 puan

Pek uymuyor :

2 Puan

Oldukça uyuyor :

4 puan

Fazla uymuyor :

1 Puan

Biraz uyuyor

3 Puan

:

Olumsuz ifadeler: 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30 olmak üzere
17 adet olumlu ifade bulunmaktadır. Bu sorulara verilecek puanlarda şöyledir;
Çok iyi uyuyor :

1 puan

Pek uymuyor :

4 Puan

Oldukça uyuyor :

2 puan

Fazla uymuyor :

5 Puan

Biraz uyuyor

3 Puan

:

Bu sonuçlar toplanarak aşağıdaki düzeye göre anket sonucu yorumlanarak, atılganlık
veya çekingenlik durumlarına karar verilmiştir.
Düşük: çekingenlik

Ortalama

Yüksek: atılganlık

30....................................105.....................................180
30......80 Çekingenlik
80.....130 Orta
130...180 Atılganlık
11
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Bulgular
Çalışma kapsamında kullanılan veriler; öğrencilerin sosyo-demogrofik özelliklerini ve
sosyal ilişkilerini belirleyen cinsiyet, bölüm, gelir düzeyi, çoğunlukla yaşanılan yer, internet
kullanım düzeyi gibi bilgileri içeren kişisel bilgi formu ve Rathus Atılganlık Envanteri ile
toplanmıştır. Değerlendirmede, frekans analizi ve çapraz karşılaştırmalı istatistiksel analizler
kullanılmıştır.
Tablo 2: Demografik Bilgiler
Cinsiyet

Frekans

Yüzde

Bayan

251

62,8

Erkek

149

37,3

Toplam

400

100,0

Frekans

Yüzde

Yeterli

102

25,5

İdare ediyor

211

52,8

Yetersiz

87

21,8

Toplam

400

100,0

Frekans

Yüzde

394

98,5

6

1,5

400

100,0

Frekans

Yüzde

Muhasebe

89

22,3

Banka sigorta

87

21,8

İşletme

82

20,5

Maliye

87

21,8

Menkul Kıymetler

31

7,8

Pazarlama

24

6,0

Toplam

400

100,0

Gelir

Medenidurum
Bekar
Evli
Toplam
Bölüm

Değerlendirme kapsamına alınan öğrencilerin %62 si bayan ve diğerleri erkektir. İlçe
ve merkezde yaşayan öğrenciler üzerinde yapılan çalışmada öğrencilerin gelir düzeyi
dağılımı ise %25 oranına yeterli, %22 oranında yetersiz ve %53 oranında idare ediyor
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şeklinde tespit edilmiştir. Bekar olduğunu belirten öğrencilerin okudukları bölümler ise
sosyal bilimler alanında dağılım göstermektedir.

Tablo 3: Yaşam Alanı Bilgileri
Çoğunlukla yaşadığı yer

Frekans

Yüzde

Koy

39

9,8

Kasaba

57

14,3

Küçük şehir

217

54,3

Büyük şehir

87

21,8

Toplam

400

100,0

Frekans

Yüzde

Ailemle

170

42,5

Arkadaşlarımla evde

63

15,8

Yalnız evde

3

0,8

Yurtta

164

41,0

Toplam

400

100,0

Yaşadığı yer

Çoğunlukla yaşanılan yer ve şu an mevcut durumda yaşanılan yer tespiti, sosyal
düzeyin belirlenmesinde önemli bir veri kaynağı oluşturmaktadır. Öğrencilerin %54 ü küçük
şehirlerden, %22 si büyük şehirlerden ve diğerleri köy, kasaba benzeri küçük yerleşim
alanlarından gelmektedir. Mevcut durumda yaşanılan yer %43 oranında aile yanında ve
diğerleri arkadaşlarıyla ya da yalnız evde ve yurtta şeklinde tespit edilmiştir.
Tablo 4: İnternet Kullanım Durumu
İnternet kullanım durumu

Frekans

Yüzde

Günde 1-2 saat

138

34,5

Günde 3-4 saat

39

9,8

Günde 4 saatten fazla

23

5,8

Haftada 1-2 saat

105

26,3

Haftada 1-2 saatten fazla

47

11,8

Ayda 1-2 saat

48

12,0

Toplam

400

100,0

13

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

İnternetin çağımızda sosyal statüyü belirleme noktasında önemli görevleri vardır. Bu
bağlamda öğrencilerin ortalama internet kullanım durumları şöyle tespit edilmiştir; %34,5 i
günde 1-2 saat, %26,3 ü haftada 1-2 saat, %9,8 i günde 3-4 saat ve %5,8 lik küçük bir oran da
günde 4 saatten fazla internet başında vakit geçirmektedir.

Tablo 5: Envanter Özet Tablosu
Frekans

Yüzde

Çekingen

72

18,0

Ortalama

228

57,0

Atılgan

100

25,0

Toplam

400

100,0

Rathuss’ un envanterinde hesaplanan puanlara göre öğrencilerin atılganlık düzeyleri
dağılımı kategorize edilmiştir. Ankete katılan öğrencilerin %18 i çekingen, %25 i atılgan ve
%57 si ise ortalama düzeydedir. Bu bilgilerin sosyal düzeyi belirleyen kişisel faktörlerle
karşılaştırılması konu hakkında daha açıklayıcı bilgi verecektir.
Tablo 6: Öğrencilerin yaşam merkezleri ile atılganlık durumlarının karşılaştırılması
Atılganlık durumu
Çekingen
YER
Toplam

Ortalama

Atılgan

Toplam

İlçe

32

92

26

150

Merkez

20

100

130

250

52

192

156

400

Öğrencilik sürecinde yaşanılan kentlerin öğrencilerin sosyal katılım düzeylerinde
önemli bir rolü bulunmaktadır. İlçede ve merkezde okuyan öğrenci dağılımı tablosunda bu rol
net olarak gözlemlenmektedir. İlçede okuyan öğrencilerin çekingenlik oranı merkezde
yaşayan öğrencilere göre daha yüksekken, merkez öğrencileri daha küçük yerleşim alanları
olan ilçelerde bulunan öğrencilerden daha atılgan bir dağılım göstermektedir. Bu bağlamda
üniversite binalarının bulunduğu merkezler, öğrenciler üzerinde önemli etkilere sahiptir.
Tablo 7: Öğrencilerin cinsiyetleri ile atılganlık durumlarının karşılaştırılması
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Atılganlık durumu
Çekingen
Cinsiyet

Ortalama

Toplam

Atılgan

Bayan

46

136

69

251

Erkek

26

92

31

149

72

228

100

400

Toplam

Cinsiyet dağılımı ile öğrencilerin atılganlık envanter puanları karşılaştırılmasında,
bayan öğrencilerin erkek öğrencilere oranlara daha atılgan bir oranda olduğu görülmektedir.
Sosyal düzeyin etkenlerinden biri olan cinsiyet durumu da kişilerin atılganlıklarında önemli
bir rol üstlenmektedir.
Tablo 8: Öğrencilerin gelir düzeyleri ile atılganlık durumlarının karşılaştırılması
Atılganlık durumu
Çekingen
Gelir

Ortalama

Toplam

Atılgan

Yeterli

14

62

26

102

İdare ediyor

34

125

52

211

Yetersiz

24

41

22

87

72

228

100

400

Toplam

Eğitim durumu, cinsiyet gibi kriterlerin yanı sıra gelir de önemli bir sosyal düzey
göstergesidir. Gelir düzeyinin, ortalama standartlarda yaşam olanağı sağlayacak şekilde
olması bireylerin aynı zamanda yaşam şekillerini ve insan ilişkilerini de etkiliyor olması
kaçınılmaz bir gerçektir. Gelir düzeyi ile atılganlık arasında orantılı bir dağılım söz
konusudur.
Tablo 9: Öğrencilerin çoğunlukla yaşadıkları yer ile Atılganlık durumlarının karşılaştırılması
Atılganlık durumu
Çekingen

Ortalama

Toplam

Atılgan

Çoğunlukla Koy

11

23

5

39

Yaşanılan

Kasaba

11

31

15

57

Yer

Küçükşehir

39

128

50

217

Büyükşehir

11

46

30

87

72

228

100

400

Toplam

Şehirleşme

ve

yaşanılan

şehir

merkezlerinin

büyüklüğü

bireylerin

yaşam

standartlarının ve sosyal düzeylerinin göstergeleri arasındadır. Anket uygulanan öğrencilerin
15
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çoğunlukla yaşadığı yerlerdeki merkezileşme ve alan büyüdükçe atılganlık da artmaktadır.
Köy, kasaba, ilçe gibi daha küçük yerleşim yerlerinde doğup büyümüş olan öğrencilerin
envanter puanları, büyük merkezlerdeki öğrencilere oranla daha düşüktür.
Tablo 10: Öğrencilerin internet kullanım oranları ile Atılganlık durumlarının karşılaştırılması
Atılganlık durumu
Çekingen
İnternet

Ortalama

Toplam

Atılgan

Günde 1-2 saat

18

86

34

138

Günde 3-4 saat

3

18

18

39

Günde 4 saatten fazla

10

9

4

23

Haftada 1-2 saat

21

67

17

105

7

20

20

47

13

28

7

48

72

228

100

400

Haftada 1-2 saatten fazla
Ayda 1-2 saat
Toplam

İnternet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı
olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet
aracılığıyla, insanlar her geçen gün gittikçe artan üretilen bilgiyi saklama-paylaşma ve ona
kolayca ulaşma olanağı sahip olmaktadır.İlgiyi paylaşma ve saklama işlevi dışında kişiler
arasında interaktif bir iletişim ortamı sağlama özelliği ile de sosyal yaşam üzerinde önemli bir
etkiye sahiptir. İnterneti kullanan, bilgiyi paylaşan ve sosyal etkileşim içerisinde olan
öğrencilerin sosyal atılganlık düzeyleri artmaktadır.

5.İstemediğim bir malı almam için ısrar edilirse “hayır” demekte zorluk çekerim.
6.Benden bir şey yapmam istendiğinde nedenini öğrenmekte ısrar ederim.
7.İnsanı geliştirici ve sert tartışmalara katılmak istediğim zamanlar olur.
8.Senin durumundaki herkes gibi ben de yükselmek için çabalarım.
9.Doğrusunu isterseniz insanlar beni kullanır.
10.Yeni tanıştığım insanlarla ya da yabancılarla rahatlıkla konuşurum.

Fazla
uymuyor

4.Başkalarının beni kırdıklarını fark ettiğim halde onları incitmemeğe dikkat ederim.

Pek
uymuyor

3.Bir lokantada isteğime göre hazırlanmamış bir yemek gelince garsona şikayette bulunurum.

Biraz
uyuyor

2.Sıkılganlığım yüzünden karşıt cinse herhangi bir önerimde bulunamıyor ya da onların önerilerini
kabul edemiyorum.

Oldukça
uyuyor

1.Bence insanların çoğu benden daha Atılgan ve saldırgandır.

Çok iyi
uyuyor

Tablo 11: Özet frekans tablosu

46

78

153

76

47

27

35

78

107

53

82

64

84

80

90

162

76

68

49

45

65

51

80

67

137

19

21

60

85

215

39

44

117

81

119

17

15

41

114

213

7

12

48

84

249

56

54

84

106

100
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11.Karşıt cinsten çekici birine ne söyleyeceğimi çoğu kez bilmem.
12.Resmi telefon konuşmaları yapmaktan çekinirim.
13.Bir işe mektup yazarak başvurmayı yüz yüze görüşmeğe tercih ederim.
14.Satın aldığım şeyleri geri vermekten sıkılırım.
15.Beni rahatsız eden saygıdeğer bir yakınıma, rahatsızlığımı ifade etmek yerine duygularımı ondan
saklamayı yeğlerim.
16.Aptalca görünürüm korkusuyla soru sormaktan kaçarım.
17.Bir tartışma sırasında kızdığım, hırslandığım belli olacak diye korkarım.
18.Tanınmış ve saygı duyulan bir kimsenin yanlış bir şey söylediğini duyduğumda, dinleyenlere kendi
görüşümü de duyurmaya çalışırım.
19.Önem ve değerli iş yaptığımda başkalarının bunu öğrenmesinde sakınca görmem.
20.Önem ve değerli bir iş yaptığımda başkalarının bunu öğrenmesinde sakınca görürüm.
21.Duygularımı ifade ederken açık ve samimiyimdir.
22.Biri benim hakkımda yanlış ve kötü şeyler söylerse, hemen o kişiyle konuşurum.
23.Çoğunlukla hayır demekte güçlük çekerim.
24.Duygularımı anında açığa çıkarmaktansa biriktirmeyi yeğlerim.
25.Kötü bir hizmetten şikayetçi olurum.
26.Övüldüğümde bazen ne diyeceğimi bilemem.
27.Tiyatro, konferans gibi topluluklarda iki kişi yüksek sesle konuşursa, onlara susmalarını ya da
konuşmalarına başka yerde devam etmelerini söylerim.
28.Kuyrukta öne geçen birine yaptığının yanlış olduğunu söylerim.
29.Fikrimi ifade etmekte zorluk çekerim.
30.Hiçbir şey söyleyemediğimiz zamanlar olur.

57

43

86

100

114

35

43

87

84

151

133

43

53

49

122

93

93

87

48

79

59

50

94

89

108

27

33

59

92

189

23

34

54

89

200

30

49

150

82

89

185

109

57

29

20

23

24

57

103

193

12

15

41

110

222

28

33

62

104

173

80

71

97

62

90

87

76

114

53

70

20

46

80

105

149

128

100

96

38

38

51

52

98

89

110

56

38

73

84

149

171

67

83

44

35

104

76

108

59

53

SONUÇ
Çağımızda, iletişim, bilim ve teknoloji alanında hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Yaşanan
bu gelişmeler insan hayatının hemen her alanında kendini hissettirmeye başlamıştır. Özellikle
iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler insanların hayatlarını değiştiren en büyük
etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü iletişim sayesinde insanlar arasında
bilgiler, fikirler veya davranışlar paylaşılabilmektedir ve insanlar iletişime dayanan sosyal
ilişkiler yoluyla çevrelerindeki dünyayı oluşturacak anlamlar yaratmakta ve sonra da bu
anlamlara göre davranmaktadır. İletişim süreçlerinde yaşanan gelişmelerle insanlar artık
bilgiye daha kolay ulaşabilir hale gelmiştir. Bilgiler, fikirler ve davranışlar sınırları aşarak
hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır. İnsanlar arasında bilginin hızlı bir şekilde
yayılmasıyla içinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı haline gelmiştir. Bilgi çağıyla birlikte
ekonomide, toplumsal alanda, siyasal alanda, yönetsel alanda, akademik alanda vb. pek çok
alanda hızlı bir dönüşüm yaşanmaya başlanmıştır.
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Bilgi paylaşımının en önemli olduğu kurumlardan biri olan üniversitelerde bulunan
öğrencilerin iletişim sürecine aktif olarak katılmaları, bilgiyi arayıp bulmaları çok önemlidir.
İlk ve orta öğretimden farklı olarak, öğrencileri bilimsel araştırmaya yönlendiren bu
kurumlar, sosyal yaşam düzeyi noktasında önemli etkilerde bulunmaktadır. İnsan yaşayan bir
canlı olarak ihtiyaçları olan bir varlıktır. İhtiyaç ve gerekliliklerin yanı sıra insanoğlu sonsuz
isteğe sahiptir. İnsanın ihtiyaç ve isteklerindeki öncelikler ve bu önceliklerin ardında yatan
sebepler insanın hayata bakışının yani kültürünün ve yaşadığı sosyal hayatın bir parçasıdır.
Bireyler çevreyle daimi bir etkileşim içerisindedirler çevresel etkenler her birey için
farklı olmaktadır. Bu farklılıklar içerisinde bireyleri ortak bir paydada buluşturmak ise çok
zahmetli ve zor bir iştir. Sözü edilen faktörleri kullanarak bireyin en çok nelerden etkilendiği
tespit edilirse sosyal yaşam düzeylerinin belirlenmesi için iyi bir girdi elde edilmiş olur.
Çoğunlukla yaşadıkları yani doğup büyüdükleri yerler olan yaşam alanlarından,
üniversite eğitimi almak için farklı yaşam alanlarına taşınan öğrencilerin çevreyle etkileşimi
ve uyumunun yanı sıra kişisel özellikleri de önemli bir belirleyicidir. Yapılan çalışmada tespit
edilen atılganlık düzeyleri ve kişisel özellikler arasında bağlantı bu gerçeği gözler önüne
sermektedir. Kendi yaşam alanlarından farklı alanlara gelen öğrencilerin atılganlık
düzeylerinde, üniversite binalarının bulunduğu kent merkezlerinin sosyal alanlar olması,
öğrencilerin de daha sosyal olmasını sağladığı gerçeği bu çalışmanın sonuçları arasında yer
almaktadır.
Üniversite yapılandırmaları gereği il merkezlerinde bulunan kampüsler dışında
rektörlüğe bağlı olarak kurulan ilçe meslek yüksek okullarının öğrencilere sosyal yaşam
kalitesi anlamında katma değeri söz konusu değildir. Üniversite eğitimi sadece bilgiyi
öğretmeyi değil, gençleri hayata hazırlama noktasında farklı konuları da amaç edinmiş bir
süreçtir. Bu süreçte öğrenciliğine devam eden öğrencilerin yaşam alanları yeniden
düzenlenmeli ve özellikle ilçelerde bulunan meslek yüksek okulu öğrencilerinin, pratik
eğitime duyduğu ihtiyaç göz önünde bulundurulmalıdır.
Bilgiye olan ihtiyacın artmasıyla paralel olarak gelişen bilgiye erişim olanaklarının
artışı sınırlandırılmamalı ve yaşam standartlarının yüksek öğretim kurumlarının amacına
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hizmet eder niteliğe ulaştırılması, mevcut öğrencilerin sosyal anlamda daha atılgan ve
girişimci ruhlara sahip olması sonucunu da beraberinde getirecektir.
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TÜRKİYE’NİN KUZEY IRAK BÖLGESİ VE KÜRT SORUNUNA YAKLAŞIMININ
İNCELENMESİ: 2000-2007 DÖNEMİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai ÖZÇELİK1
ÖZ
Soğuk Savaştan galip çıkan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), tek kutuplu dünyada süper
güç statüsünü sürdürebilmek için Ortadoğu bölgesini tamamen kontrol etmek istemektedir.
Bölgeye yönelik Türkiye ve ABD politikaları 1 Mart Tezkeresine kadar parelellik
göstermiştir. Tezkereden sonra ise özellikle Kuzey Irak’a yönelik Türkiye ve ABD
politikalarında belirgin bir ayrışma mevcuttur. Bu çalışmada; Kuzey Irak’taki yapılanma ve
gelecekte alabileceği şekle yönelik Türkiye’nin genel olarak Irak ve özelde Kuzey Irak
bölgesine yönelik dış politika yaklaşımları çerçevesinde incelemeye tabi tutulmuştur.
Anahtar kelimeler: Kürt Sorunu, Kuzey Irak, Partiya Karkiya Kurdistan (PKK),
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye.
A RESEARCH OF TURKEY’S NORTHERN IRAQ AND KURDISH QUESTION
APPROACHES: 2000-2007 PERIOD
ABSTRACT
Having been victorious on the Cold War, the United States of America (USA) has intended to
carry on its superpower status in the unipolar world in order to control completely the Middle
Eastern region. The Turkish and American policies as regards to the Middle East showed a
parallelism until the motion dated on March 1 2003. But after the Motion, the policies of
Turkey and the USA concerning the Northern Iraq has diverged. In this study, the researcher
attempt to link the foreign policy approaches of Turkey’s Iraq policies in general and
Turkey’s Northern Iraq policies in particular about the Turkish policies with regard to the
present and future structuring of the Northern Iraq.
Keywords: Kurdish Question, Northern Iraq, Partiya Karkerên Kurdistan (PKK),
United States of America (USA), Turkey.
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1. Giriş
Türkiye, 20. yüzyılın son çeyreğini, toprak ve ulus bütünlüğünü, kuruluş felsefesini ve
dayandığı temelleri koruma mücadelesiyle geçirdi. Temelleri 1978 yılında atılan ayrılıkçı terör
örgütü Partiya Karkerên Kurdistan (PKK) eylemlerine 1984 yılında başladı. Örgüt zaman
içerisinde siyasi oluşumları da yapılandırarak Türkiye’nin ulusal güvenliği üzerinde ciddi bir
tehdit oluşturmanın yanında ekonomik, sosyal ve insani kaynakların bir bölümünün bu soruna
aktarılmasına sebebiyet verdi. Bütün bu gelişmelerin, dünyada örnek bir Ulusal Kurtuluş
Savaşı’yla çoklu etnik ve dini yapılı Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkıntıları üzerinden yükselen
demokratik-laik bir ulus devlet kuran Türkiye Cumhuriyeti içi sadece günümüzde değil
gelecekte ulus-devlet olarak varlığını sürdümesine yönelik en önemli tehditi oluşturduğu açıktır.
Türkiye’nin özelinde Kuzey Irak Sorunu inceleyen bu çalışmada genel olarak
Türkiye’nin Irak Politikası ve özel olarak Türkiye’nin Kuzey Irak Yaklaşımı ele alınmıştır. Bu
çalışmayı şekillendiren üç ana veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Birincisi, mevcut karar
mekanizmalarındaki kişi ve kurumların Kuzey Irak, Kürt Sorunu, Türkiye-Irak ilişkileri gibi
konular ile ilgili beyanları; ikincisi, konunun o dönemini daha güncel konular açısından
anlamak açısından yerli ve özellikle yabancı gazetelerin konu ile ilgili makale yazıları; ve
üçüncüsü ilgili kitaplar ve haber ajanslarından elde edilen veriler analiz edilerek bu çalışma
hazırlanmıştır.
Bu çalışma temel olarak dört bölümden oluşmaktadır. İlk önce, Türkiye’nin Irak
politikası 1915’ten 2007 tarihleri arası dönemde incelenecektir. İkinci olarak, Türkiye’nin
Kuzey Irak yaklaşımının kısa bir analizi verilecekir. Diğer bir bölümde, geniş bir şekilde
Türkiye’nin 2000 sonrası Kürt yaklaşımı ele alınacaktır. Sonuç bölümünde Kuzey Irak ve Kürt
sorunu hakkında uygulanan politikalarının analizi yapılacaktır.
2. Türkiye’nin Genel Olarak Irak Politikası ve Kuzey Irak Bölgesine Yaklaşımı
2.1. Türkiye’nin Irak Politikası
30 Haziran 1915 tarihinde İngiliz Hükümetine verilen bir rapor Türkiye-Irak ilişkilerinin
oluşması hakkında ipuçları vermektedir:
“Osmanlı Devletinin parçalanmasının, İngiliz çıkarları açısından daha uygun olacağı
belirtiliyor, ama eğer parçalanacaksa, paylaşımın savaş öncesinde belirlenen etkinlik
alanları dikkate alınarak yapılması öneriliyordu. Buna göre, İngiliz etkinlik alanı
Şam’ın güneyinden başlayıp Zor – Zaho – Revandiz üzerinden İran sınırına ulaşacak
hattın güneyini içine almalıydı. Bu sınır belirlenirken, İngiltere’nin Hindistan yolunun
güvenliğiyle ilgili stratejik çıkarları, savaş öncesinde kurduğu ticari ilişkileri ve petrol
kaynaklarıyla bağlantılı ekonomik çıkarları ve Arap nüfusun denetlenmesiyle
bağlantılı siyasi çıkarları ele alınmıştı”(Kaymaz, 2003, 17).
Rapora göre, paylaşım gerçekleşirse Mezopotamya her ne pahasına olursa olsun İngiltere’nin
kontrolünde olmalıydı.
Birinci Dünya Savaşı sonrası Woodrow Wilson tarafından ortaya konan self
determinasyon ilkesi ve uluslararası ilişkiler tarihinde sık sık görülen ve İngiltere’nin de
2
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kullandığı böl-parçala-yönet stratejisinin günümüzdeki yansıması, Ortadoğu bölgesindeki
ülkelerinin etnik ve mezhepsel olarak parçalanmasıdır. Görüldüğü gibi çoğunlukla iç
dinamikler sonucu ortaya çıkan etnik çatışmalar uluslararası sistemin yapısındaki
değişiklikler (tek-kutuplu sistem ile iki-kutuplu sistem) ile bölgesel çatışmalara doğru
evrimleşebilmektedir. Bush Doktrini’nin bir parçası olarak özellikle Orta Doğu bölgesine
demokrasi getirerek “demokrasiler birbiri ile savaşmaz” ilkesinde yola çıkarak ABD
güvenliğine tehdit oluşturacak rejimlerin değiştirilmesi gibi unsurların etkisi ile 2000 yılından
itibaren Irak, İran ve Türkiye üçgeninin bulunduğu bölge istikrarsızlık içine girmiştir. İlk
önce Afganistanardından Irak’a yapılan Amerikan askeri müdahalesi bölgede başta Kürt
milliyetçiliği olmak üzere Arap, Türk, Fars ve diğer mikro milliyetçilik akımlarının birbirine
karşı güç mücadelesine girmesi sonucu etnik temele dayalı çatışmaların tırmanmasına neden
olmakta ve bu bölge ülkelerinin ulusal bütünlüklerine tehdit oluşturmaktadır. Bu süreç önce
Irak ile başlamıştır. Bu halkanın bir ucunda İran ve diğer Ortadoğu devletleri bulunmakla
birlikte halkanın sonunda Türkiye olma olasılığı vardır. Irak’taki bir parçalanma bölge
ülkeleri için ister istemez bir domino etkisi gösterecektir.
ABD Osmanlıların Mezopotamya'da hüküm sürdükleri dönemlerde Şiiler ile Kürtleri
daima ayrı idare altında tuttuklarını dikkate alacaktır (Sturmer, 2007).
Irak’ın parçalanma olasılığı özellikle 2000’li yılların ortasında çok fazla gündeme
getirilmiştir. Örneğin, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül (2003-2007); “Irak küçük bir Ortadoğu.
Her defasında tüm muhataplarımıza açıkça şunu söyledik, Irak’ın bölünmesi ülkede
şimdikinden daha büyük kaos yaratır. Bu kaos sadece Irak’la kalmaz tüm bölgeyi kapsar,
dolayısıyla dünya barışıda ciddi şekilde tehlikeye girer. Biz şu görüşteyiz Irak bir
Yugoslavya gibi olmaz. Çünkü Irak’ın komşuları Irak’ın Yugoslavya gibi bölünüp
parçalanmasını istemiyor” (Gül, 2006), şeklinde beyanat vermesi parçalanmanın olasılık
olarak ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir.
Türkiye o dönemde merkezi hükümeti olan ve toprak bütünlüğünü koruyan bir Irak’ı
tercih etmektedir. Ankara Irak’a ilişkin diğer sorunlu konuların uluslararası ortamlarda
özellikle Birleşmiş Milletler çatısı altında tartışılmasını ve çözülmesini talep etmektedir
(Aras, 2004, 172).
Türkiye, her zaman, Irak’ın kalıcı barışa ulaşması için toprak bütünlüğünün ve
ulusal birliğinin korunmasını ve doğal kaynaklarının Irak halkının tümünün zenginliği ve malı
olarak kalmasını savunmuştur. Bu kaynaklar hiçbir şekilde nüfus gruplarına göre
paylaştırılmamalıdır. Türkiye Irak’ta, halkın tümünü temsil eden ve onlara karşı sorumlu,
komşularıyla barış içinde yaşayan bir rejim görmek istemektedir. Irak’ın siyasi sisteminin ne
olacağına Irak halkının tümünün katılım ve rızasıyla karar verilmelidir. Türkiye, ancak bu
temel ilkelere tam anlamıyla saygı gösterildiği takdirde Irak’ın istikrarlı, müreffeh, kendi
içinde ve komşularıyla barış içinde bir ülke olabileceğini düşünmektedir. Türkiye, dost ve
müttefikleriyle birlikte bu amaca yönelik çabalara katılmaya kararlıdır ve Irak halkının tüm
kesimlerini kucaklamaya devam edecektir.
“Türkiye Yeni Irak İdealine Bağlı” makalesinde Türkiye Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan; Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğünü koruma konusunda son derece kararlı olduğunu
ve Washington'un da bu hayati konuya aynı derece hassasiyet göstermesinden dolayı memnun
olduğunu belirtmiştir. Türkiye açısıdan diğer önemli bir konu Irak'ın doğal kaynaklarının
merkezi hükümetin kontrolü altında olması gerektiği ve bunun Batı piyasalarına güvenli ve
istikrarlı enerji arzının tek yolu olduğununa yaptığı vurgudur (Erdoğan, 2006).
3
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3. Türkiye’nin Kuzey Irak Yaklaşımı
Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içerisinde yüzlerce yıl Türklerle birlikte yaşayan
Kürtlerin bir kısmı Wilson prensipleri ve İngiliz vaatleri doğrultusunda 1919 başlarında özerk
- (İngiliz mandası altında) (Sonyel, 1987, 27) veya bağımsız bir Kürdistan devleti talebinde
bulunmaya başladılar. Kürt delegesyonunun başkanı rolüne bürünen Şefik Paşa, Paris’te
yayımladığı bir kitapçıkta, gelecekteki Kürt devletinin sınırını şöyle tanımlıyordu: Kafkas
sınırında Ziven’in kuzeyinden batıya, Erzurum, Erzincan, Kemah, Arapkir, Besni ve
Divicik’e; güneyde Haran, Erbil, Kerkük, Süleymaniye, Sina hattından İran sınırında Ararat’a
kadar olan bölge (Sonyel, 1987). Dünden bugüne bölgede çıkarı olan devletler tarafından
sürekli istismar edilen bölgeye yönelik gelecekteki senaryoları tarihin perspektifi açısından
değerlendirmek gerekir. “En güçlü, gücünü hak, boyun eğmeyi de ödev biçimine sokmadıkça
hep egemen kalacak kadar güçlü değildir, güçlünün hakkı işte burada gelir. “(Rousseau, 1990,
17) Hobbesian anlayışa benzer bir yaklaşım sergileyen Rousseau, “Toplum Sözleşmesi” adlı
eserindeki bu alıntı ile bir anlamda Türkiye’nin Kuzey Irak yaklaşımını 2007’lere kadar gelen
politikasını özetlemektedir.
Türkiye’nin Kuzey Irak’a yönelik politikasında üç parametre mevcuttur. Bunlar;
Bağımsız bir Kürt Devleti, Kerkük bölgesindeki petrol yatakları sebebiyle Türkmenler ve
PKK.
Yayımlanan Kürt devleti haritalarından, gerçekte nihai amacın federasyon olmadığı,
Irak’ın kuzeyindeki oluşumun, İran, Suriye ve Türkiye’deki topraklarda oluşturulacak
ayrılıkçı unsurlarla birlikte, birleşik bir Kürdistan kurma gayretine yönelik olduğu
anlaşılmaktadır (Kocaoğlu, 1995, 25).
Bu dönemde her iki taraf bir yandan tırmandırma politikası izlerken öte yandan (deescalation) Önce PKK terör eylemlerinin artması bilahare koordinatör atanması ve neticede
sözde ateşkes ilan edilmesi önceden tasarımı yapılmış bir planın parçasıdır. Şu an için
oynanan oyunun merkezinde Türkiye’yi ilgilendiren yönüyle Kerkük vardır. Yapılmak
istenen Türkiye’nin Güneydoğu, Doğu Anadolu ve tüm ülke genelinde istikrarın
sağlanmasında Talabani ile Barzani’yi arabulucu-garantör konumuna getirmek ve süreç
içerisinde Kerkük’ü önce farklı statüde Kürt Yerel Yönetimine bağlamak, sonra zayıf bir
hükümet ve gevşek bağlı federasyonlar oluşturmak, nihayetinde Kürt Devletinin
kurulmasından önceki son adım olan Kerkük’ün Kuzey Irak’taki Federasyona dahil olması
planlanmaktadır. Koşulların oluştuğu bir dönemde ise Kürt Devleti kurulacaktır. Türkiye’deki
karar mekanizmasındaki kişi ve kurumlar, ayrı bir Kürt Devletinin kurulma girişimlerine
yönelik konularda taviz veremeyeceklerini belirtmişlerdir.
Türkiye’nin 2000 sonrası politikasını kısaca özetleyecek olursak; Türkiye, ısrarlı bir
şekilde, Irak’ın toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Türkiye’nin Kuzey Irak’taki bağımsız bir
Kürt devleti kurulmasına karşı çıkmasının ilk gerekçesi, kurulacak bu devletin Türkiye’deki
Kürt nüfus ve Kürt milliyetçiliği üzerindeki oluşturacağı etkilerdir (Özkan, 2003, s. 502).
Kuzey Irak’ta ortaya çıkan siyasi oluşumun hiç şüphesiz sınırlar ötesinde üç ülkede
birden yaşayan Kürtler üzerinde önemli etkilerde bulunacağı aşikardır. Bölgede zaten aşiret
yapısının doğası gereği sınırlar ötesi bir geçişkenlik söz konusudur. Geçmişten beri bölgedeki
Kürtleri birbirine bağlayıcı bir kavşak görevi görmekte olan Kuzey Irak sadece siyasi alanda
(ya da milliyetçilik hususunda) değil, aynı zamanda küreselleşmenin ve yeni Irak’ın
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sağlayacağı olanakları da kullanarak sosyal ve kültürel alanda da etkili olacaktır. Kuzeydeki
(sadece siyasi değil, sosyal, kültürel, sanatsal ve edebi) fikirler, yayınlar, tartışmalar, kitle
iletişim araçlarının verdiği imkanlarla komşuları da etkileyebilecektir.
4. Türkiye’nin 2000 Sonrası Kürt Yaklaşımı
AB ile katılım müzakerelerinin kısmen askıya alınmasından sonra Türkiye dış politika
alanındaki öncelikleri yeniden tespit etmiştir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın: - "Irak,
Türkiye'nin şu anda, AB sürecine göre çok daha öncelikli sorunu haline gelmiştir. Bunu da
bundan sonraki süreçte dış politikamızın öncelikli konusu olarak değerlendirmeye devam
edeceğiz" - yönündeki açıklamaları bu tahmini güçlendirmiştir (Kalkony, 2007). Dış
politikada zorunlu istikamet değişikliğinde özellikle üç unsur öne çıkmaktadır. Birinci unsur,
AB katılım müzakerelerinde sekiz başlığın dondurulması sonrasında Türkiye’de yaşanan
geniş çaplı hayal kırıklığıdır. İkinci unsur, hükümetin 2007 yılında yapılan seçimlerde, AB
katılımının günden güne zora girdiği bir sürece karşın, izlediği Avrupa siyasetiyle ulusal
çıkarları gözden çıkardığı yönündeki ithamlarla karşı karşıya kalmak istememesidir. Üçüncü
unsur, Araplar, Türkmen ve Kürtler arasında ihtilaflara neden olan kuzeydeki petrol kenti
Kerkük’te 2007 yılı sonlarına doğru yapılması öngörülen fakat şu ana kadar yapılmamış olan
halk oylamasıyla Kürtlerin, otonom Kürt bölgesindeki varlığı pekiştirilmek istenmektedir
(Keetman, 2007).
AB sürecinde Türkiye bölgeye yönelik değişik taleplerle karşı karşıya kalmıştır.
Dolayısıyla Türkiye’nin o dönemde neleri yapacağını yada yapmayacağını deklere etmesi ve
buna yönelik politika oluşturması gerekmekteydi. Örneğin, Alman bir gazetecinin kaleme
aldığı yazıda;
“Ankara'nın Balkanlarda edindiği tecrübeler sonucu, bir ülkenin toprak bütünlüğünün,
yalnızca birlikte yaşama iradesi mevcut olduğu sürece korunabileceğini bilmesi
gerekirdi. Bu, Irak için şu anlama gelmektedir: Güneyde Şii, ortada Sünni ve kuzeyde
Kürt olmak üzere üç ayrı devletin kurulması, istikrar ve demokrasi sağlanması için
daha fazla şans sağlayacaktır. Taraflar bu şekilde hareket ettiklerinde, Ankara'ya buna
onay vermekten başka bir yol kalmayacaktır, tabii ki eğer AB'ye girmek istiyorsa”
(Schuster, 2006) diyebilmektedir.
Yabancı basından bir başka örnek şudur: “Türkiye iki bölgeli, siyasi olarak eşit iki toplumlu
federasyona dayalı Kıbrıs çözümüne uluslararası destek beklerken, kendi Kürt vatandaşları
için bunun tam tersini savunuyor” (Hughes, 2006).
“Federal düzen Kürtlerin Irak'tan ayrılmasına ve bölgede büyük bir Kürt devletinin
kurulmasına bir zemin oluşturur mu?” sorusuna Mesud Barzani şöyle yanıt veriyor:
“Bağımsızlık Kürtlerin yasal hakkıdır ancak halihazırda menfaatlerimiz bizim demokrat ve
federal bir Irak çerçevesinde kalmamızı öngörüyor” (Hadi, 2006). Böylece Barzani,
bağımsızlığı Kürtlerin yasal hakkı olarak vurgulamakta ancak bu aşamada çıkarlarını Irak'ın
bütünlüğünde görmekte idi. Daha sonra, “Irak’ın bölünmesi artık bir vakıa olmuştur,
Kürtlerin bağımsızlıklarını ilan hakkı var” (El Kuds El Arabi, 2006) şeklinde bir açıklamada
bulunmuştur. Iraklı Kürt liderler, bağımsızlığı sadece Iraklı Kürtler için değil, bölgedeki tüm
Kürtler için meşru ve doğal bir hak olarak değerlendirmektedir. Türkiye, İran ve diğer
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bölgelerdeki Kürtlerin haklarının verilmesi her platformda dile getirilmekte hatta haklarını
gerekirse şiddet yoluyla elde etmelerinin mubah olduğunu belirtmekten de
kaçınmamaktadırlar. Stratejik ve coğrafi bütünlüğü olmayan suni devletler yaratmak stratejisi
doğrultusunda yönlendirilen Kürtlerin bağımsızlık istemeleri ya da Kerkük’ü zorla almaya
kalkışmaları durumunda Türkmenlerin yanısıra, Şii ve Sünni Araplarla Kürtler arasında bir iç
savaş çıkabilir.
Türkiye’nin son yıllarda sahiplendiği Türkmenler bölgenin asli unsurlarındandır.
Türkler üç dalga halinde Irak topraklarına yerleşmişlerdir. Birinci dalga, Türk askerlerinden
İslam dininin savunulması maksadıyla Bağdat’a bir miktar Türk’ün getirilmesi (694) ile
başlamış ve yaklaşık yüz yıl boyunca küçük gruplar halinde devam etmiştir. İkinci dalga asıl
önemli olan göç dalgasıdır ki, bu da Selçuklu ordusuna mensup Oğuz boyundan olan
askerlerin Irak’a topluca göçleridir. Sultan Tuğrul’un Kuzey Irak’ı fethinden sonra Oğuz
Türklerinin önemli bir kısmı bugün Türkmenlerin yaşadığı Musul ve civarını vatan olarak
kabul etmişlerdir. Üçüncü dalga ise Osmanlılar zamanında olmuş. Yavuz Sultan Selim’in
1516’da Musul’u, Kanuni Sultan Süleyman’ın da 1534’te Bağdat’ı fethinden sonra yaşanan
göçtür (Öke, 1995, 120). Bu yerleşim merkezleri, Irak’taki Türk nüfusunun en kuzey ucunu
oluşturan Telafer’den itibaren şerit halinde güneye doğru uzanan Türk sahası, Irak
Türklüğünün en büyük şehri ve merkezi olan Kerkük civarında genişleyerek ve Oğuzlardan
Bayat boyunu da almak suretiyle, Bağdat şehrinin 120 km doğusundan darlaşarak, Türklerden
oluşan Bedre kasabasına ve Tursak nahiyesine kadar uzar. Bu uzun şerit aynı zamanda eski
İran – Osmanlı hududuna yakın hattır (Esin, 1976, 125). Bu gün için bu şerit doğuda Kürt
bölgesi, batıda ve güneyde Araplar ile çevrilmiştir. Kanuni devrine ait 11 numaralı Kerkük
Livası Mufassal Tahrir Defteri’nde Kerkük Livasında ikamet eden kişiler, bu kişilerin dini
etnik kimlikleri, kimden ne vergi alındığı, hangi ürünlerin yetiştirildiği ve ticaretin yapıldığı
gibi bilgileri içermektedir. Defterdeki bilgilere göre bölgede 7320 erkek nüfus yaşıyor ve
bunun yüzde 90’ı Türk’tür (Saygı, 2004).
Kerkük’ün nüfus sayımı konusunda en gerçekçi rakamlar 1957'de Baas Partisinin
müdahalesi öncesinde Kerkük'te yapılan en son sayıma dayanmaktadır. Bu nüfus sayımına
göre Kerkük'ün nüfusu 113,989 idi. Bu nüfus sayımında en yüksek oran Türkmenler’e ait
olup yüzde 40 civarındadır. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Türkmenler’i Kürtler yüzde 35,
Araplar yüzde 24, Hristiyanlar ise yüzde bir oranları ile izlemektedir. El Tamim bölgesindeki
nüfus dağılımına göre yüzde 55 ile Kürtler çoğunluktadır. Kürtleri yüzde 14 ile Türkmenler,
yüzde 29 ile Araplar ve yüzde bir ile Hristiyanlar takip etmektedir. Kerkük’teki nüfus dengesi
günümüzde tamamen değişmiştir. Bu değişikliğin sebebi, Saddam Hüseyin lideri olduğu Baas
partisi Kerkük'teki Arap sayısı oldukça az olduğu için kenti “Araplaştırmak” amacıyla
demografik düzenlemeler yapmasıdır. Saddam, petrol zengini kenti kontrol altına almak ve
bölgeyi Arap olmayanlardan temizlemek adına Türkmenleri, Kürtleri ve Hiristiyanları
evlerinden zorla çıkarmış, yerlerine Irak'ın güneyi ve merkezinden (çoğunluğu Şii olan)
Arapları yerleştirmiştir (Çagatay, 2007).
Irak Anayasasının 140. Maddesi’nde, petrol zengini Kerkük bölgesinde, Saddam
Hüseyin'in Kürtlerin yerine Arapların yerleştirilmesini içeren "Araplaştırma politikasını"
tersine çevirmeye yönelik olarak bir uzlaşmaya varılması ve referandum yapılması
öngörülüyor. Kerküklü bir Kürt olan Irak Devlet Başkanı Celal Talabani, şehre “bizim
Kudüs'ümüz,” demiştir (Economist, 2007). Referandum ile Kerkük'ün özerkliği bulunan Kürt
bölgesine dahil olup olmayacağına karar verilecekti. Kürtler açısından bu sorunun yanıtı çok
basitti: Kerkük'ü bölgelerinin başkenti yapmak istiyorlardı (Guardian, 2007).
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Kerkük sorununun çözümü için en önemli adım Irak'ın 2006 Anayasası'nın 140.
Maddesi meselenin çözümüne ve şehrin siyasi geleceğine karar verilmesine yönelik üç
aşamalı bir süreci zorunlu kılması idi. Birinci aşama, 2007 Mart ayından önce Hiristiyanların,
Türkmenlerin ve Kürtlerin kente dönerek "normalleştirme" sürecinin başlatılmasıdır. İkinci
aşama ise Kerkük'ün geleceği konusunda 15 Kasım 2007’de tarihi olarak belirlenmiş üçüncü
aşama olan referandum için şehrin yerel sakinlerini belirlemesidir.. Bunun için 2007
Temmuz'da bir nüfus sayımı yapılması öngörülmüştür. Bu sürecin uygulanmasında en büyük
engel üç önemli etnik gruptan Araplar, Kürtler ve Türkmenler’in nüfus yapısının sürekli
değişmesidir. Örneğin, Nisan 2003’ten bu yana daha önce çoğunun Kerkük ile bağlantısı
olmamasına rağmen 350 binden fazla Kürdün şehre geldiği yada getirildiği belirtilmektedir.
Bunun 140. Maddenin uygulanmasına dair ilk aşama olan "normalleştirme"nin normallikle
bir ilgisi olmadığı görülür. Şehrin ele geçirme yarışının en belirleyici unsuru Kerkük'ün petrol
sahaları ele geçirme çabalarıdır. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, El Tamim bölgesinde
Irak'ın 78 milyar varil yenilenebilir petrol rezervinin yaklaşık yüzde sekizini barındırdığını
tahmin etmektedir. İngiliz şirketi RSK 2006-2007 yıllarında yaptığı araştırmalar ile El Tamim
potansiyel rezervlerini 10-20 milyar dolara çıkarabileceğini belirtmektedir (Çağatay, 2007).
Bu dönemde yukarıda belirtilen gelişmelerin birçoğu gerçekleşmemiştir. Bu durumun
oluşmasında o dönemde Türkiye’nin izlediği politikalar ve bölgedeki rolü ile doğrudan
ilişkisi bulunmaktadır. Türkiye bir yandan Johnson Mektubu’ndan bu yana en büyük güven
bunalımı yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ilişkilerini normalleştirme adına
adımlar atmıştır. Bu dönemde sıkça kullanılan “stratejik ortaklık” kavramı çerçevesinde
ilişkiler çok kutuplu uluslararası sistemin gerektirdiği şekilde oluşmuştur. İkinci olarak,
Türkiye bir yandan Kuzey Irak yönetimi ile PKK ile mücadele edilmesi adına işbirliği, ortak
hareket etme ve ortak adımlar atma konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bu adımın en gerçek
sonucu terörle mücadele adına bölgesel ve uluslararası işbirliğinin arttırılması ve öte yandan
terörü besleyen sosyo-ekonomik ve etnik temelli istekleri karşılayacak adımların atılmasıdır.
Üçüncü olarak, Türkiye bu dönemde uyguladığı “stratejik derinlik” (Davutoğlu, 2009)
politikası ile Kuzey Irak politikasını uygularken esnek davranabilme imkanı bulmuştur. Son
olarak, Türkiye Kuzey Irak politikasını oluştururken yakın ulusal çıkarlarının (devletin
devamı ve yaşaması) olduğu konularda ulusal yaklaşıma göre dış politikasını belirlerken orta
ve uzun vadeli ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda sistemik ve neo-realist yaklaşım baskın
olmaktadır (Öztürk, 2010, 19).
İnisiyatifin Türkiye’de olduğu dönemde dahi uluslararası ve iç politikada yaşanan
gelişmeler bugünkü ortamı hazırlamıştır. Şöyle ki; Türk kamuoyunun düz bir çizgi zannettiği
36. Paralel, aslında Kürt bölgelerini özenle güvenli bölgeye dahil ederken, Türk bölgeleri de
aynı özenle güvenli bölge dışında bırakan kırık bir çizgi olmuştur. Erbil, Kürt
Federasyonu’nun başkenti olarak görüldüğü için güvenli bölgeye dahil edilmiş ve burada
yaşayan Türkmenler de bu yüzden güvenli bölgede kalmıştır. Güvenli Bölge içinde kalan bir
başka Türk bölgesi ise, Süleymaniye yakınlarındaki Kifri kasabası olmuştur. Ancak,
Türkmenlerin yüzde 80’i aşkın kısmı Irak yönetiminin insafına terkedilmiştir (Silleli, 2005, s.
146).
Kuzey Irak’ta bağımsız bir Kürt devletine doğru gidişin önünün kesilmesi amacıyla
son derece önemli olan Kerkük petrollerinin Kürtlerin eline geçerek, bu bölgeyi ve Kürtleri
beslemesini önlemek için bölgenin Saddam’ın kontrolünde bırakılmasına Batılı güçler sessiz
kalmıştır (Hasan, 2003, s.177).
7

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

1926 Ankara Anlaşmasına göre Irak Hükümeti (Irak 1932 yılında bağımsızlığını
kazanmıştır, bu tarihe kadar İngiliz Mandaterliğindedir), Musul üzerindeki haklarından
vazgeçen Türkiye’ye 25 yıl süreyle petrol aidatından yüzde 10 hisse verecekti, daha sonra bu
hisse 500.000 İngiliz altını karşılığı satıldı (Demirci, 1990, 20). Şunu belirtmek gerekir ki
M.Kemal Atatürk Musul Meselesi’nin Türkiye’nin lehine çözülmesi için çok uğraşmıştır.
Ancak koşullar Musul sorununun lehimize olacak şekilde çözümüne engel teşkil etmiştir.
Eğer Türkmenler bir kez daha yalnız bırakılır yada tarihi, kültürel ve ekonomik
bağlantılarımıza rağmen Kuzey Irak’a stratejik müdahale edilmez ise 50 yıl sonra bölgedeki
Türkmenlerden bahsetmek yalnızca bir anı olacaktır.
Musul 1926 yılında yapılan anlaşma ile Irak’a bırakıldı. Irak'ın parçalanması halinde
bu anlaşma ortadan kalkacaktır. Böyle olursa Türkiye’nin Musul'da payını geri isteme hakkı
doğabilir. Bu da Irak'ın yeniden sınırının çizilmesi demektir. Bilindiği gibi Musul vilayeti,
Irak'ın en zengin petrol kenti olan Kerkük'ü de içermektedir (Nisf el Dünya, 2007).
5. Kürt Sorunu ve Karşılıklı Sertleşme ve Tırmandırma Politikası
Mustafa Kemal’in “Harp zorunlu ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeyle karşı
karşıya kalmadıkça savaş bir cinayettir” sözü, yine Mustafa Kemal’in “Yurtta barış, dünyada
barış” ilkesinin çıkış noktasını ve dayanağını oluşturmuştur. Türkiye’nin dış politikasına yön
veren bu ilke, “Türkiye’nin hiçbir ülkenin bir karış toprağında gözü yok; ama hiçbir ülkeye de
bir karış toprak vermeyiz” sözlerine temel olmuştur. Ancak bu ilke ve söylemler, her ne
pahasına olursa olsun barış anlamına gelen “durağan” bir politika olarak kabul edilmemelidir.
En azından, düşmanın yaptığı stratejik ve taktik yanlışlardan yararlanılmalı ve hak edilen
kazanımlar elde edilmelidir. Türkiye 1926 yılında Musul’u bırakmak zorunda kalmıştır ama
Türkiye’nin Musul’la (günümüz koşullarında Kuzey Irak’la) ilgisinin devam ettirilmesini
gerektirmektedir.
Kerkük krizi tarihsel olarak, Kürtlerin bu kentin Kürdistan bölgesinin bir parçası
olduğunda, olmazsa olmaz tutumlarına bağlıdır. Nitekim bu bölgenin sınırlarını belirleme
konusundaki anlaşmazlık 1970'lerde varılan özerklik anlaşmasının başarısız kalmasında
başlıca nedenlerden biri olmuştur. Ancak Kürtler, bu kez erken davranarak, Amerikan işgal
kuvvetlerinin yanında peşmerge güçleriyle Kerkük ve çevresine girerek yerleştiler. Bu alanda
Kürtlerin en önemli başarısı, geçici Irak devlet yasası ve ardından daimi Anayasanın 140.
Maddesi'yle Kerkük konusunu lehlerine güvence altına almak oldu. Bu madde, Kürtlerin
beklentilerini garantiye alarak, çoğunluğu Kürt ve Şii ittifakın üyelerinden oluşan ve
Kerkük'te durumun normalleştirilmesinden sorumlu olan bir komisyonun kurulmasını
sağlamıştır. Kürt liderlerin, Kerkük'teki durumun normalleştirilmesinden kastı, Kürt kimliğini
destekleyen tablonun korunmasıdır. Bununla birlikte böyle bir kaynak, Kürdistan bölgesinin,
ekonomik kalkınmasını güçlendireceği gibi, koşulların elverişli hale gelmesinde bağımsız
Kürt devletinin kurulmasının önemli temellerini atacaktır (Zeyyat, 2007). Kerkük’ün önemini
Batılı bir yazar şu şekilde belirtmektedir: “Kerkük'ün petrol zenginliği, Kürtlerin
bağımsızlığını sağlayacak... Kürtler Kerkük olmaksızın komşularına bağımlı bir devlet
olacaklarını biliyorlar “(Bellaigue, 2007).
Türkiye, Iraklı Kürtlerin, Kerkük'ün kontrolünü ele geçirmesi halinde şu andaki Irak'ın
federal yapısı içinde yer alan “Kürt bölgesinin” tam bağımsızlık kazanması için gerekli
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ekonomik güce sahip olacağından endişelenmektedir. Bu gibi gelişmelerin Türkiye'nin kendi
Kürt nüfusu içerisinde ayrılıkçı hareketleri körüklemesinden korkan Ankara o dönemde
oylamanın ertelenmesi çağrısında bulunmuştur.
Ankara'nın askeri müdahalede bulunma olasılığı pek olmasa da, “Kürt bölgesel
yönetimine” ticari baskı uygulayabilirdi. Sadece 2006'da Türkiye'nin Kürt yönetimine
özellikle yakıt, inşaat malzemesi ve yiyecek ihracatı beş milyar dolar civarındaydı
(International Herald Tribune, 2007). 600'den fazla Türk şirketi 2007 yılında Irak’ın
kuzeyinde faaliyet göstermekteydi. Türkiye ayrıca Kerkük petrolü için başlıca kara yollarını
sağlamaktadır. Dahası Türkiye, Avrupa piyasaları için Irak’ın kuzeyine doğrudan giriş
noktası konumundadır. Sınırı kapatarak Türkiye, etkili bir şekilde Kuzey Irak'ın ekonomik
refahının bozulmasına yol açma imkanına sahiptir (International Herald Tribune, 2007). Bir
başka bakış açısına göre ise, Kuzey Irak'ta, Türk şirketleri için ekonomik fırsatlar geçmişe
göre azalmıştır. Türkler hala bu bölgede çalışmaktadır. Ancak Kürtlerin diğer yabancı
şirketlere sağladıkları kolaylıklarla, bu bölgeyi Türklerin tekelinden çıkarabilme imkanı
bulunmaktadır. ABD, Kürtlere, petrol alanında yatırım yapmak isteyen yabancı şirketlerle
doğrudan alışveriş yapmalarına izin vermiştir. Kuzey Irak, Saddam'ın devrilmesinden önce
Türk şirketlerinin tekelindeydi. Söz konusu şirketler bu bölgede, yol yapımı gibi birçok
alanda faaliyet gösteriyordu. Asya Times internet sitesinin yazdığına göre, “şu an Kuzey
Irak'ta 300 Türk şirketi faaliyet gösteriyor ve bu sayı geçmişe oranla azalmıştır. Kuzey Irak,
Türk malları için bir tüketim ve transit pazarıydı. Ancak şimdi, Batı malları Türk mallarının
yerini almaya başladı “ (Purhasan, 2007).
Türkiye’de Kürtler dışlanmamıştır. Türkiye’de bir Kürt nereye gitse, orada yabancılık
çekmeden yaşayabilir. Suriye’de, Irak’ta Kürtler Araplarla kaynaşamamıştır. Giyimleriyle
kuşamlarıyla, hayat tarzlarıyla ayrı durmaktadır. İran’da da durum farklı değildir (Cemal,
2003, 557). Bütün bu gelişmelere rağmen Kuzey Irak’taki yapılanmanın bir çekim merkezi
olacağı yönündeki kaygılar o dönemde Türk yetkililerce yersiz olarak değerlendirilmektedir.
Erdoğan, Amerikan’daki Irak Çalışma Grubu (Baker-Hamilton Komisyonu) Irak
raporunu dayanak olarak alarak Kuzey Irak’a yönelik politikayı biçimlendirmiştir. Baker'in
tavsiyeleri, Türkiye'nin düşünceleriyle pek çok noktada örtüşmektedir. Örneğin raporda, 2007
yılının Kasım ayında yapılması öngörülen referandumun ertelenmesinden yana olunduğu
belirtilirken, petrol gelirlerinin Irak'ın tüm halk grupları arasında dağılımı ve komşularla daha
güçlü bağlar kurulması yönünde öneriler yer almakta idi (Hermann, 2007).
Türkiye aynı zamanda Kuzey Irak'ta Kürtlerin kontrolünde bulunan petrol kenti
Kerkük'teki demografik yapının seçimleri etkileyecek şekilde değiştirildiğini belirterek bu
durumdan rahatsızlığını ifade etmiştir. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer
güvenlik ve dış politika yapıcıları, “Ankara'nın, Kerkük'ün statüsünün yapılacak referandumla
bir oldu bittiye getirilmesini tolere etmeyeceği” yönünde uyarılarda bulunmuştur (Boland,
2007).
2007 yılının Nisan ayının ilk haftasında, Barzani: “Türkiye Kerkük’e karışırsa, biz de
Diyarbakır’a karışırız”, ABD’nin eski Genelkurmay Başkanı Richard Myers: “Türkiye, PKK
ile mücadele için Irak’a girerse, Amerikan askerleriyle karşı karşıya gelmesinden endişe
duyarım” (Süter, 2007), şeklinde demeç vermiştir.
Tüm bu gelişmelerden sonra Ankara’nın verdiği ilk tepki Bağdat'taki Irak Hükümetine
diplomatik bir protesto notası vermek olmuştur. Ankara'da muhabirlere o sırada Başbakan
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olan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasının ana noktaları şunlardır: “Barzani sınırlarını
aşmıştır" ve "kendi sözlerinin altında ezilecektir." Daha sonra, "Kuzey Irak, bu adımlarla çok
ciddi bir hata yapıyor" şeklinde açıkça Barzani’nin politikasını değiştirmesi yönünde görüş
belirtmiştir. Bu dönemde. Türkiye Kuzey Irak'taki gelişmeleri yakından izlemekte ve
bağımsız bir Kürdistan'ın Türkiye'nin güneydoğusunda ayrılıkçılığı cesaretlendireceğinden
endişe etmekte idi. Türkiye açısından 1990’lardan beri Kuzey Irak’ta var olan güç boşluğu
“Kürt asilerin bölgeyi Türkiye'ye yönelik saldırılar için kullandığını” her fırsatta altını çizerek
vurgulamasına yol açmıştır. O günlerde Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyen Türk
Hükümeti Sözcüsü Cemil Çiçek, "Kuzey Irak, Türkiye'nin maruz kaldığı etnik kökenli
terörün kaynağıdır" açıklamasını yapmaktadır (Kralev, 2007).
Ankara ile Erbil arasındaki bu gerilimin analizini yapan Alman bir gazeteci şu
yorumda bulunmakta idi:
“Türk kamuoyunun büyük bir kesimi, Barzani'nin söylediklerinin, PKK'ya Kuzey
Irak'ta göz yummaktan da öte, onun kasıtlı olarak Türkiye'ye karşı kullanıldığının da
bir kanıtı olduğu görüşünde… İlk adım olarak ekonomik yaptırımlar düşünülüyor.
Ardından muhtemelen Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki sınır kapısı kapatılacak.
Buradan Irak'a hayati önem taşıyan malzemeler sevkediliyor. Bu da bir işe yaramazsa,
Kuzey Irak'taki PKK kamplarına saldırıların düzenlenmesi ihtimali var (Gottschlıch,
2007).
Kerkük, Kuzey Irak Bölgesine dahil edilirse, Türkiye ayrılıkçı teröre karşı yaptığı
mücadelede büyük darbe alabilir. Çünkü Kerkük’ün statüsünün Türkmenlerin aleyhine
değişmesi akabinde petrol gelirlerinin yerel yönetimler tarafından sahiplenmesini getirecektir.
Kuzey Irak’taki 1-1.5 milyon varil/gün petrol kapasitesi o dönemdeki göreceli düşük petrol
fiyatları ile bile (varil başına 50-100 $) 25-50 milyar $ yıllık gelir anlamına gelmektedir
(Kazancı, 2002, s. 24). Şimdiden PKK/KONGRA-GEL’e açıktan destek veren böyle bir
oluşum Türkiye’nin güvenliğini direkt olarak tehdit etmektedir.
PKK’nın niteliğini ve amacını açıklayan üç yazılı kaynak “ Kürdistan Devrimi’nin
Yolu Manifestosu”, “Parti Programı” ve “Tüzük” te belirtildiği şekli ile; Kürdistan,
sömürgeci dört devlet (Türkiye, Irak, İran, Suriye) tarafından dörde bölünmüştür. En büyük
parça Türkiye Kürdistanıdır. Yarı-feodal üretim ilişkileri mevcuttur. Kürdistan devrimine
Türkiye Kürdistanı öncülük yapacaktır. Devrimin niteliği ulusal demokratik devrimdir.
Hedef, sömürgeciliği yıkarak, bağımsız, demokratik, ve birleşik bir Kürdistan devleti
kurmaktır (Bila, 2004, s. 32).
Nihai amacı bölgede bir Kürt Devletinin kurulması için gerekli şartların oluşmasını
sağlamak olan terör örgütü 1984 yılında eylemlerine başlamıştır. Örgüt 1991-1993 yılları
arasında eylem yönünden etkinliğinin doruğuna ulaşmış, 1994 den itibaren 1999 yılına kadar
kademeli olarak eylemsel etkinliği azalma göstermiştir. 1999-2004 yılları arasında
toparlanma sürecine giren PKK, 2005 yılında tekrar eylemlerini kademeli olarak artırmış ve
01Ekim 2006 tarihinde sözde ateşkes ilan etmiştir. Halk Savunma Güçleri (HPG) Kuzey
Irak'taki Kandil Dağı'nda düzenlediği dördüncü kongresinde, Ekim ayında tek taraflı olarak
ilan edilen ateşkesin 2007 Mayıs ayında sona erdirilmesi kararını almıştır (Brauns, 2007). 6
Nisan 2007’den itibaren PKK, terör eylemlerine tekrar başlamıştır. PKK liderleri, 2007
baharında bir Türk askeri operasyonu beklentis içinde idiler. Ancak saldırının operasyon alanı
ve süresi bakımından sınırlı olacağını tahmin etmişlerdir (Salih, 2007).
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O dönemde Genelkurmay Başkanı olan Yaşar Büyükanıt ABD ziyaretinde verdiği
mülakatta; Şayet korunmayan sınır sebebiyle zarar görürsek, PKK mevcut koşullardan dolayı
çıkar sağlarsa, ülkemin insanları öldürülürse; bu durumda Türkiye tehditle başa çıkmak için
gereken adımları atmak konusunda tereddüt etmeyecektir" dedi (Daloğlu, 2006).
PKK'ya karşı mücadele etmek ve Kerkük petrol üssünün Irak'taki Kürt otonom
bölgesine dahil edilmesinin önlenmesi için muhalefet hükümetten, Irak'a müdahale edilmesi
için gerekli hazırlıkların yapılmasını talep etmekte ve Meclisten gerektiğinde müdahale etmek
için yetki alınmasına yeşil ışık yakacağını belirtmektedir.
Türkiye’nin bölgeye müdahil olmaması durumunda Irak’ın kuzeyinde bir Kürt Devleti
kurulmasına yönelik bölgedeki aktörler cesaretlendirilmiş olunacaktı. Türkiye’de bu
dönemdeki Kuzey Irak politikasını tanımlarken aktif olmak ile maceracılık ve temkinli olmak
ile tam bir kabuğuna çekilme (isolation) şeklinde iki aşırı ucu temsil eden ifadeler
kullanılmakta idi. Burada önemli olan, izlenecek strateji ile optimum fayda elde edilmesidir.
Türkiye ciddi menfaat analizleri yaparak, bağımsız olarak milli güç unsurlarını
geliştirme yeteneğini elde etme ve geliştirmeye devam ederken, olumsuz gelişmeleri lehine
çevirebilecek radikal politika ve askeri seçenekleri göz ardı etmemeli, Türkiye’nin milli
menfaatleri orta ve uzun vadeli olarak değerlendirilmelidir. İçinde bulunulan süreç
Türkiye’nin olayların akışına seyirci kalma lüksünü elinden almaktadır (Güçlü, 2004, 44).
Tahran radyosunda yapılan yorum; “Görünen o ki, Türkiye’nin siyasi yetkilileri ve
ordu komutanları milli güvenliğe yönelik tehditler konusunda ortak bir bakış açısına sahip
değiller” şeklindedir (Tahran Radyosu, 2006). Alınan her önemli karar Milli Güvenlik
Kurulunun tavsiye kararına dayanmalıydı. Eğer kırmızı çizgilerden bahsedilip akabinde bu
kırmızı çizgilerin çiğnenmesine müteakip bir şey yapılamıyorsa o zaman hem içte hemde
dışta itibar kaybetmemize sebebiyet veriyor ki bu ülkemize onanmaz hasarlar veriyor. Türk
demek, onurlu, güvenilir, mert insan demek. Yöneticiler sorumsuz davranışlar içerisine
girmemelidir.
Terör olayları neticesinde; 6000 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 5500 vatandaşımız
katledilmiş, 33500 terörist ölü ele geçirilmiştir Binlerce hektar orman yanmış, ülkenin
milyarlarca dolar ekonomik kaybına sebep olmuştur (Çetiner, 2003, 161).
PKK’yı dolaylı veya direkt destekleyen HADEP 1995 seçimlerinde Türkiye genelinde
% 4,17, 1999 seçimlerinde % 4,72, DEHAP 2002 seçimlerinde % 6,2 oy almıştır. Her üç
seçimde de bölge genelinde ilgili partiler % 17 civarında oy almıştır. Diyarbakır’da; HADEP
1995 seçimlerinde %46, 1999 seçimlerinde % 45, 2002 seçimlerinde DEHAP % 56 oy
almıştır. 2002 seçimlerinde Hakkari, Van, Şırnak, Mardin hatta Iğdır’da DEHAP % 40 ve
üzerinde oy almıştır. 2007 yılında yapılan genel seçimlerinde Kürt kökenli bağımsız adaylar
toplam % 5,23 oy alarak 26 milletvekili çıkarmıştır. Son yapılan 2011 genel seçimlerinde
kapatılan Kürt partilerin en sonuncu olan Barış ve Demokrasi partisi ile parlemontaya giren
milletvekili sayısı rekor 35’e ve oy oranı ise % 6,57 olarak gerçekleşmiştir.
Ayrılıkçı Terör Örgütü halihazırda tehdit niteliğini devam ettirmektedir. Kuzey
Irak’taki oluşum nedeniyle bugün daha girift olan sorunun çözümüne yönelik yöneticiler,
bölge ülkelerini de gözeterek, mümkün olduğunca ABD’yi de yanına alacak şekilde aktif bir
politika izlemeye çalışmaktadırlar.
Bölgesel aktörlerin tespit ettiği hareket tarzlarına bağımlı olarak politika
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geliştirmemek, politika belirlemede proaktif hareket etmek gerekmektedir. Herşeyden önce
Türk kamuoyu ABD’den NATO’ya ve BM’den AB’ye kadar geleneksel olarak kabul edilmiş
tüm batılı ittifaklara güvensizlik içerisinde olduğu unutulmamalıdır (Daloğlu, 2006).
6. Sonuç
Türkiye’nin Kuzey Irak yaklaşımının ile ilgili en önemli kavramlar “güvenlik” ve
“kimlik” insan ihtiyaçları ile “Sevr Sendromu”dur. Kuzey Irak politikası ve Türkiye’nin Kürt
politikası daha çok güvenlik endişeleri ve iç ve dış güvenlik ihtiyaçlarının tatmin edilmesine
bağlıdır. Kürtler açısından en önemli ihtiyaç ise “Kürt kimliği”nin tanınması ve bu ihtiyacı
karşılayacak politikalar üretilmesidir. Bunun yanında Türkiye’nin Kuzey Irak ve Kürt sorunu
konusunda irrasyonel davranışlar sergilemesinin nedeninin altında “Sevr Sendromu” denilen
ve grup-içi korkuların ve grup bilinçaltı dünyasına işlemiş olan bölünme ve parçalanma
algısıdır. Bu korku ve algılar Türkiye’nin yukarıdaki bölümlerde 2000’li yıllarda açıklanan
Kuzey Irak yaklaşımının oluşumunda temel parametre olmuştur. Bu çalışma sonuç olarak
“güvenlik” ve “kimlik” ihtiyaçları ve “psiko-analitik ve psiko-tarih” yaklaşımların
Türkiye’nin 2000 sonrası Kuzey Irak ve Kürt sorunu politikalarının açıklanmasında diğer
birçok değişken yanında önemli değişkenlerden olduğunu belirtmektedir. Güvenlik ihtiyacı
açıklanırken realist kavramlar özellikle güç kavramına vurgu yapılmalıdır. Kimlik ihtiyacı ise
self-determinasyon hakkı gibi kavramların üzerinde durulmasını gerektirmektedir.
Çağdaş dünyanın önde gelen büyük bir ulus devleti olan Türkiye Cumhuriyeti,
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu devlet modeli doğrultusunda, üniter ve
merkezi bir cumhuriyet devletidir. Bütün modern anayasalarda olduğu gibi Türkiye
Cumhuriyeti anayasasında, devletimizin laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olduğu
belirtilmektedir. Küreselleşmenin getirdiği geçiş dönemi içerisinde Türkiye’nin kendi
güvenliği açısından öncelikle koruması gereken kendi anayasasında bulunan devlet modelidir.
Bu korunmadıkça Türkiye’nin güvenliğinden söz edilemez. Türkiye, kuruluşunda varolan
ulusal kimliğini ve anayasasındaki devlet modelini sürdürmek zorundadır (Kona, 2005, s.
134).
Türkiye’nin dış politikası’nın 2000’li yılların ikinci yarısında “komşularla sıfır sorun
politikası” çerçevesinde temel bir değişime uğramış, daha aktif ve çok-boyutlu bir hal
almıştır. Bunun sonucu olarak, Türkiye ilginç bir şekilde çatışma çözümü yöntemlerine uygun
olarak uzlaşmacı, arabululuculuk gibi rollerinin olduğu ve realist-idealist karışımı bir politika
gütmeye yönelmiştir. Örneğin, Suriye, Ermenistan, Irak ve hatta Kuzey Irak bölgesindeki
yönetim ile ilişkiler geleneksel realist anlayışın yanında idealism unsurları ve diyalog,
uzlaşma, ve barış söylemleri içeren bir yöne kaymıştır. Türkiye Kuzey Irak bölgesi ile
ilişkilerini sıfır-toplamlı olmaktan çıkarmak adına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 30
Ekim 2009’da Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan 70 işadamı ve bürokrat ile birlikte Kuzey Irak’ı
ziyaret etmiştir (Ulutas, 2010, 4).
Türkiye’nin milli menfaatleri açısından Irak’ta, ülkenin tamamını güçlü bir şekilde
yönetebilecek merkezi otoritenin hakim kılınacağı demokratik cumhuriyet modeli en uygun
hal tarzıdır. Ancak kısa vadede bu olasılık pek mümkün gözükmemektedir.
Irak’ın kuzeyinde muhtemelen önce federatif daha sonrada bağımsız bir devlet
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kurulmak istenecektir. Dolayısıyla her türlü olasılığa karşı gerçekçi, milli menfaatlerimizden
ödün vermeyen politikalar geliştirilmeli ve zamanı geldiğinde ilgili politikalar
uygulanmalıdır.
Gücün sözlük anlamlarından birininde etkileme kuvveti olduğu dikkate alınırsa,
uluslararası ilişkilerde devlet gücünü yansıtabildiği ölçüde güçlüdür. Güçlü gücünün yettiği
her şeyi yapar, güçsüz de boyun eğer. Türkiye hiçbir zaman için boyun eğmemelidir.
Taviz tavizi gerektirir prensibinden hareketle Türkiye, Kerkük’ün Kuzey Irak
Bölgesine dahil edilmesini savaş sebebi (casus belli) sayacağını tüm dünyaya deklare
etmelidir. Zafer sondan bir önceki hatayı yapanındır. Kerkük’ün Kuzey Irak Bölgesine dahil
edilmesi, Türkiye’nin bölgeye yönelik politikası açısından bir hata olacaktır.
Türkiye, güç politikasını uygularken mümkün olduğunca bölgedeki devletleri
karşısına almamaya ve ortak bir mutabakat çerçevesinde hareket etmeye özen göstermelidir.
Bununla birlikte Irak’ta askeri olarak bir süre daha kalacak gibi görünen ABD ile işbirliğine
açık olmakla birlikte ilişkilerde ani çıkacak krizlere de iyi bir kriz yönetimiyle cevap
verebilmelidir.
PKK Irak Savaşının başlamasından bu yana geçen dört yılı Kuzey Irak'ta varlığını
güçlendirmek için kullanmıştır ve bu süre içinde Irak-İran sınırı boyunca uzanan Kandil
dağlarında tam olarak fonksiyon gösteren bir üs (eğitim kamplarıyla, mühimmat depolarıyla,
keşif ve iletişim merkezleriyle) ve bu civarda birçok kamp kurmuştur. Bu üsler Türkiye'ye
yönelik saldırılar düzenlenmesi için eğitim vermekte ve koordinasyonu sağlamaktadır.
ABD'nin askeri gözetimi altında bulunan, fakat gerçekte Iraklı Kürt partileri tarafından
(Kürdistan Demokratik Partisi-KDP ve Kürdistan Yurtseverler Birliği-KYB) idare edilen bu
bölgede bulunan PKK terör örgütünü bertaraf etmek için derhal harekete geçilmelidir
(ANKA, 2006).
Irak’taki merkezi yönetimin güçlendirilmesine yönelik tüm faaliyetleri desteklemek
gerekmektedir. Ancak PKK sorunu çözülmeden, Türkiye kendisini tam olarak Irak'ta istikrar
kurulmasına bağlamamalıdır.
Türkiye’ye hasım olan devletler, Türkiye’nin dengelerini sarsmak maksadıyla
başlangıçta terör örgütünü kullanma politikası izlemişler, bilahare bu politikalarını
genişleterek, tarihte de defalarca yaşandığı üzere, Kürtleri kullanma politikasına
dönüştürmüşlerdir.
Kürt Ayaklanmalarının tarihsel boyutu incelendiğinde görülecektir ki, isyanların
yoğun olarak yaşandığı dönem 1919–1937 yılları arasıdır. Yani Kurtuluş savaşı yılları ile
1938’e kadar olan zaman dilimi. İsyanlardan 15 adedi Osmanlı’nın son dönemlerinde, 25
adedi Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilmiştir. 1970’li yıllarının sonlarında tekrar
filizlenen ayrılıkçı terör örgütlerinin uzantısı olan PKK’nın 1984 yılında eyleme başlaması ve
günümüze kadar süren terör eylemleri vuku bulmuştur. 1939 ile 1984 yılları arasında ciddi bir
Kürt ayaklanması olmamıştır, çünkü komünizm tehlikesi vardır. PKK’nın başlangıç dönemi
hariç Kürt ayaklanmalarını destekleyen devletlerin emperyalist devletler olduğu çok açıktır.
Emperyalist devletler için bugün yanı başımızda kuracakları bir Kürt Devleti onların nihai
amacı olamaz. Küçük bir Kürt Devleti için bölge ülkelerini karşılarına almak emperyalist
devletler için gerçekçi bir politika olmaz. Ancak küçük bir Kürt devleti ile Türkiye
korkutulup, emperyalist devletlerin güdümünde hareket etmesi sağlanabilir. Bölge ülkeleri ile
korkutulan küçük bir Kürt Devletinde istenilen her şey yaptırılabilir. Irak’ın kuzeyindeki tüm
13

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

petrolün kontrolü kurulacak olan bir Kürt Devletine de verilse, petrol gelirlerinin büyük
bölümü emperyalist devletlerin petrol ve silah firmalarının kasasına girecektir. Dolayısıyla
bölgeye yönelik politika belirlerken muhatabımızın emperyalist devletler olduğu bilinci ile
hareket etmemiz gerekmektedir. Emperyalizmin doğası gereği ilişkilerini kar-zarar ekseninde
belirler. Bölgedeki oyundan beklenen kârı ters ilgileşim (ters korelasyon) yaratacak şekilde
zarara dönüştürdüğü takdirde Türkiye, bölgesel bir güç olarak sivrilecek ve bölgedeki
ağırlığını hissettirecektir.
Irak’ın kuzeyinde etkin siyasi ve askeri bir güç haline gelmiş PKK’nın derhal pasifize
edilmesi gerekmektedir ve geliştirilecek çok yönlü politikalar ile zaman içerisinde örgütün
marjinalleşmesi sağlanmalıdır. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra esen milliyetçilik
rüzgarı mutlak suretle bireysel liberalizm ile ikame edilmelidir. Bunun içinde ilk şart
insanların can ve mal güvenliği her ne pahasına olursa olsun sağlanmalıdır.
Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra anavatandan ve Anadolu Türklüğünden
ayrılmak zorunda kalan Irak Türkmenleri, yaklaşık 80 yıldan beri, Irak yönetimi altında
gelmiş geçmiş bütün iktidarların baskı ve zulmü altında yaşayarak asimile edilmeye çalışılmış
olmasına rağmen Türklüklerini kaybetmemiş; Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ile Anadolu
Türklüğüne karşı sevgi ve bağlılıkları hiç eksilmeyen bugün sayıları 2.500.000 (Bu sayı bazı
yabancı kaynaklarda daha düşüktür) bulan Türkmenlerin kısmende olsa Irak Hükûmeti ile
Kürt grupların insafına bırakmadan sosyal, siyasi ve ekonomik haklarına yönelik gelişme
sağlamak için Türkiye her türlü yardımı yapmalıdır.
Savaşların nedeni genelde güçlünün güçsüze karşı geliştirdiği korkudur. Türkiye’nin
bu sarmaldan çıkması gerekir. Kuzey Irak’ta Kürt devleti kurulmasına karşılık Kerkük ve
Musul talep edilmelidir. Gerekirse Kuzey Irak’taki diğer kentlerde yaşayan Türkmenlerle,
Kerkük’te yaşayan Kürtler mübadele edilmelidir. Ya da Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde
Türkiye’nin garantörlüğünde (Türkmen, Arap, Kürt, Hıristiyan vs. içerecek şekilde) özel
statülü bir devlet kurulmalıdır. Statüko korunamayacaksa mutlaka inisiyatif Türkiye’de
olmalıdır. Gerektiğinde Fırat ve Dicle’yi silah olarak kullanmaktan çekinilmemelidir.
Türkiye NATO ülkeleri arasında GSMH oranına göre silahlanmaya ABD’den sonra
en çok pay ayıran ülkedir. Bir oldubittiye asla izin verilmemeli, ama böyle bir girişimde de
fırsatlardan azami ölçüde istifade edilmelidir. Eğer oluşumlara seyirci kalınacak ise askeri
harcamalar derhal kısılıp, ekonomik yatırımlara paraların aktarılması sağlanmalıdır.
Bölgeye yönelik ütopik olmakla birlikte en iyi çözüm; ABD’nin tüm askerlerini
çekmesini sonrası post-Amerikan periyodunda Irak’ın “demokrasiler savaşmaz” prensibinden
hareketle demokrasi, serbest ekonomi, insan hakları, özgürlükler ve 21. yüzyıl değerleri
çerçevesinde ekonomik, siyasi, askeri, kültürel, ve sosyal açılardan tam bir istikrara
kavuşmasıdır.
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WATER-THEMED TÜRKÜ IN TURKISH CULTURE

Assoc. Prof. Metin EKE*
ABSTRACT
A basic requirement for human life, water also appears as the subject of Türkü as well as
other genres of Turkish music, in which it relates to various events in life. Following are the
stories of several water-themed Türkü:
Some türkü have to do with actual floods and similar events in nature. The song titled
“Go and Call Han the Shepherd,” involves a girl named Sara who threw herself into a flood to
rescue one of seven carpets she had woven, and drowned. Her mother was moved by her grief to
sing the song. Such sudden and unexpected losss take form as a class of songs known as ağıt, or
lament. Some laments commemorate suicides, some of which are by drowning. A new bride who
could not bear the treatment she received from her in-laws after her husband was taken into the
army, fell into a depression and drowned herself along with her baby in the river. The lament is
now known as “Gelin Ayşe” (Ayşe the Bride).
“Karakoyun” (Black Sheep) is the name of another melody which is played in order to
guide cattle and sheep. A shepherd who is a master of the kaval (shepherd’s flute) falls in love
with the daughter of the tribal chieftain, and uses the beauty of his playing to win her over. Her
father agrees to the marriage on one condition: The shepherd must keep the sheep – which have
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been fed salt – from drinking solely by playing his flute. The shepherd succeeds, and her father
consents.
Another theme is that of a boy who falls in love with a girl going to and from the well for
water, including flirting, eye contact, etc. Finally the family does not consent to the marriage,
leaving them to grieve.
Key words: Music, Culture, Song, Water.
TÜRK KÜLTÜRÜNDE SU TEMALI TÜRKÜLER
ÖZ
İnsan hayatının temel gerekliliklerinden biri olan su, Türk müziğinin diğer türlerinin
yanında hayattaki farklı olaylara değinen Türkülere de konu olmuştur. Su temalı bazı Türkülerin
hikâyeleri şöyledir:
Bazı türküler yaşanmış seller ve diğer tabiat olaylarını konu alır. “Gedin Deyin Han
Çobana” adlı türküde dokuduğu yedi kilimden birini kurtarmak için kendini sel sularına bırakıp
boğulan Sara isimli bir kızın hikâyesi anlatır. Annesi kızının acısıyla bu türküyü yakar. Bu tür ani
ve beklenmeyen ölümler ağıt olarak bilinir. Bazı ağıtlar, kimisi boğularak gerçekleşen
intiharlardan sonra yakılmıştır. Kocası askere gittikten sonra kocasının yakınlarından gördüğü
muameleye dayanamayan bir yeni gelin buhrana düşer ve bebeğiyle birlikte kendini nehre atarak
intihar eder. Bu ağıt “Gelin Ayşe” olarak bilinir.
“Karakoyun”, sürü ve koyunları gütmek için çalınan bir başka melodinin adıdır. Kaval
ustası bir çoban, aşiret reisinin kızına âşık olur ve kavaldaki maharetini sergileyerek kızın
gönlünü çalar. Kızın babası evlenmeleri için bir şart koşar: Çoban –tuzla beslenmiş- koyunların
su içmesini yalnızca kaval çalarak engelleyecektir. Çoban bu işi becerir ve kızın babası bu
evliliğe razı olur.
Bir başka temada bir delikanlı, kuyudan su taşıyan bir kıza âşık olur. Cilveleşmeler,
bakışmalar başlar. Sonunda aileler evliliğe izin vermez ve sevdalıları kederleriyle baş başa
bırakırlar.
Anahtar kelimeler: Müzik, Kültür, Türkü, Su.
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Türkü are folk poems that occupy an important place in Turkish folk music. Generally
comprising slices of life; and containing such subjects as nature, religious belief etc., they are
usually sung by people who have gone through a common experience or by relatives of one who
has died.According to their local styles and subjects, türkü may be referred to by other names
such as deyiş, semah, zeybek, halay, karşılama, teke zotlatması, hora, bar, ağıt, etc.
A basic requirement for human life, water also appears as the subject of Türkü as well as
other genres of Turkish music, in which it relates to various events in life. Following are the
stories of several water-themed Türkü:
Ağıt (laments) sung about a death in which water plays a role, are usually sung by relatives of the
deceased on the occasion of a sudden or unexpected death. They may be of either the kırık hava
(metric song) or uzun hava (free-meter song) type.
1. The story Arpaçayı (Barley Creek), one of the first laments sung at a death, and in the
voice of a mother who has lost her daughter in a flood, takes place in a place called
Mugan, where the Arpaçayı meets the Kars River. Its story is as follows:
“Once there was a village in the area known as Mugan. The rich lord of that village had a girl
named Saran. She was tall and slender with shining blond hair; so beautiful that all the young
men of the village were smitten with her. In addition to her beauty, Saran was also very capable.
She milked the sheep and cows, rode horses, and wove the most beautiful, colorful kilims.
“There was a shepherd who looked after Saran’s father’s flocks. His name was Han. He was also
a tall, attractive, brave young man. One day Han the shepherd brought the sheep into the pen for
milking. That day, Saran was milking the sheep. And when the two youngsters’ glances met, the
sparks of love in their eyes burst into flame in their hearts and they fell in love. But it was for
naught; the she was the daughter of a lord, while he was a poor shepherd. Han the shepherd
buried his pain in his heart; he buried it, but eventually he could bear it no longer and told his old
grandmother. The old grandmother spoke to Saran’s mother about it, but what could she do? She
turned to the old woman and said, ‘Han the shepherd is an honorable young man; he’s well
worthy of my daughter, but if the lord catches wind of this, he’ll fly into a rage and kill us both!’
“In order to gain the lord’s acquiescence, the old women gathered the most respectable people in
the village together and had them ask him for Saran’s hand on Han the shepherd’s behalf. At first
the lord became angry and objected, but in the end, said, ‘Fine, but on one condition. I’ll allow
my girl to be engaged to that shepherd, but they will not see each other; and Han the shepherd
will not come down into the village from the mountain pastures.’
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“They told the lord’s words to Han the shepherd and Saran, who answered, ‘That’s okay, what’s
seven years? It will pass like a dream.’ That’s what they said, but spending seven years apart was
easier said than done. Saran sat at the loom with her sisters and wove a carpet for each year. At
the end of the seven years, they had woven seven carpets. As the villagers awaited the wedding
day with joy, Saran went with her sisters and mother to Arpaçayı to wash the carpets. As they
washed them, the weather became stormy, lightning struck and the sky rumbled. The creek
flooded and washed away one of the carpets; Saran dove into the creek to rescue her dowry and
was carried away. Eventually they pulled her, dead, from the water. Seeing her daughter’s
corpse, Saran’s mother sung this lament:
Tell Han the shepherd to go,
Let him not come to Mugan
If he comes, he will be devastated

Gedin deyin Han Çobana
Gelmesin bu el Mugan’a
Gelse batar nahak gana

The floods took my tall girl Saran
Took her far away

Apardı seller Saramı
Bir uca boylu balamı

Arpaçayı swelled and overflowed
The flood took my Saran and fled
Her three sisters’ eyes are full of tears

Arpaçayı aşdı daşdı
Sel Saramı aldı gaçdı
Üç bacının gözü yaşlı

The floods took away my Saran
My hazel-eyed girl

Apardı seller Saramı
Bir Ela gözlü balamı

Arpaçayı is never cool
Its waters are never cool
And there can never be a girl like Saran

Arpa Çayı serin olmaz
Aman sular serin olmaz
Saran gibi gelin olmaz

The floods took away my Saran
My hazel-eyed girl

Apardı seller Saramı
Bir uca boylu balamı

This was her cry for her daughter, but it is unknown whether the shepherd was alive or dead
(TURHAN-DÖKMETAŞ-ÇELİK, 1996:36).
2. The second lament of a death in which water plays a role, was sung for a girl named Ayşe
who committed suicide by throwing herself into the Kızılırmak River. This türkü is also
known by the name Gelin Ayşe (Ayşe the Bride); its story is as follows:
Ayşe’s husband had gone away as a soldier, and her mother-in-law Nazife did not give her a
moment’s peace. One day she made up a story and told her husband, and had her daughter-in-law
beaten. Growing weary at her mother-in-law’s abuse and angry at her unjust beating at the hands
4
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of her father-in-law, Ayşe lost her senses. She took her baby lying in its crib, pressed it to her
breast, and threw herself into the raging waters of the Kızılırmak River. Ayşe’s early death
together with her young baby was an event that the people of the region could not easily forget
(ALTIOK, 2003: 21).
The black tent threatening to come down
Her breast of mother of pearl
Does a woman dive into the water
Because of a beating from her father in law?

Kara çadır eğmeyinen
Göğsü sedef düğmeyinen
Adam kendin suya mı atar
Kayınbaba döğmeyinen

Aman Ayşe, my purple violet
The mountaintops are misty, Ayşe
I went down to the riverbank
I may never come back, my Ayşe

Aman Ayşe’m mor menevşem
Dağlar başı duman Ayşe’m
İndim ırmak kıyısına
Geleceğim güman Ayşe’m

My Ayşe’s green chest
Opened for the first time
She never leaves my mind
who was taken away by the water

Ayşem’in yeşil sandığı
Daha elin değdiği
Hiç aklımdan çıkmıyor ki
Kapılıp suya gittiği

The black tent with forty columns
The girl with the white neck and wrists
The bride Ayşe went to the water
With the tender babe in her arms

Kara çadır kırk direkli
Beyaz gerdan ak bilekli
Gelin Ayşem suya gitmiş
Kucağı körpe bebekli

3. The tune called Karakoyun has a special free-meter melody with no lyrics, which only the
sheep can understand. The story of Karakoyun is has been told in the small towns of
Eastern Anatolia for years. The creek in the song’s narrative has a very important place.
The story goes:
“Once there was a burning love between a Yörük shepherd and the daughter of a tribal chieftain.
The young man wracks his brains but knows he cannot openly speak of this love of his; the girl
thinks and thinks, but can’t imagine letting such a piece of gossip reach her father’s ears. So the
shepherd tells of his love to his flocks through his flute; and hearing the bewitching sound of the
flute, the girl understands the shepherd’s feelings for her and they are filled with excitement. The
girl now understands the language of the flute as if it were speaking real words. One day on the
mountain pastures with the flock, the shepherd falls upon thieves. They tie him up; and want to
steal the flock. But try as they might, they can’t make the flock move. The shepherd says, ‘It
won’t work, if I don’t play the flute, the flock will go nowhere, untie my hands and I’ll make the
5
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flock move.’ They untie the shepherd’s hands. He takes the flute into his hands and plays a
plaintive tune, and the flock slowly begins to walk. At that moment, the chieftain’s girl, who was
sleeping in the tent, hears the sound of the shepherd’s flute. She understands that he’s in danger,
and tells the people around her. The Yörüks all run at once to where the flock is, and seeing
them, the thieves immediately flee. After that the villagers, seeing that the girl understands the
sound of the flute, realize that there’s a secret relationship between her and the shepherd. This
makes the girl’s father think most of all. He calls the shepherd to him and says, ‘The sound of
your flute is plaintive, is that what you used to draw my girl to you?’ The shepherd answers, ‘I
don’t know, maybe so. I drive my sheep to pasture with my flute, I guide them with it. If
necessary, I can even make my sheep wait thirsty at the edge of the water and not drink a drop.’
At this, the old Yörük says, ‘Let me give your flock salt to lick, and then you take them to the
water. If you can make them wait at the edge of the water without drinking, I’ll give you my
daughter.’ The shepherd is sure of his flock. He’s only worried about Karakoyun (Black Sheep),
who is very excitable and green. They feed salt to the sheep for three days with no water. As the
flock runs eagerly toward the water, the shepherd suddenly changes the tune he’s playing on the
flute. At that, the flock stops in its tracks. But the thing he greatly fears takes place. Karakoyun
continues toward the water. The shepherd then plays even more plaintively; it’s a plea to
Karakoyun to obey his will. At this, the Yörük lord and the people of the tribe grow excited. As
the tune grows quicker and even more insistent, Karakoyun begins to slow his pace. He stops,
turns back, and looks at the flock. The sound of the flute makes him forget his thirst, and he
returns to the flock. This deeply touches the chieftain, and he says, “I give you my girl, from now
on may you sleep on one pillow, Yörük.” (TANSES, 2005: 28-29).
4. Some türkü include water as a subject in a different way. In the old days in Anatolia,
wells and springs were places where young men and women could meet and become
acquainted. The subject of girls carrying water from the well in a jug and glancing,
talking and falling in love with young men became the subject of folk songs.
The song “Suya gider su testisi elinde” (She goes to the water with the water jug in hand) tells of
the hopelessness of a young man who sees a young woman named Fadime going to the well. He
falls in love with her, and wants to marry her. Fadime is also in love with him but because of a
series of unfortunate events they cannot be together. The young man says that this grief will kill
him, and that he’ll go to plead with her mother. (TRT Müzik Dairesi Yayınları THM Repertuarı).
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She goes to the water with jug in hand
She’s dressed in scarlet skirts around her waist

Aman, my Fadime
I can’t go to the water
I can’t do without you
My love is now in a foreign land
I won’t give you to some other
She goes to the water and fills her jug
She comes home and her rose-like face withers

Aman, my Fadime,
I can’t go to the water
I can’t do without you
This grief doesn’t let up, it will kill me
Let me go to her mother and beg her.

Suya gider su testisi elinde
Allar giymiş etekleri belinde
Aman Fadimem
Suya gidemem
Sensiz edemem
Benim yarim şimdi gurbet elinde
Vermem seni yadellere ellere
Suya gider su testisi doldurur
Eve gelir gül benzini soldurur
Aman Fadimem
Suya gidemem
Sensiz edemem
Bu dert beni iflah etmez öldürür
Varam gidem annesine yalvaram.

5. In some Türkü, the swift flow, gushing, pure, reviving, cooling, purifying and life-giving
qualities of water are expressed.
In the song “Su Gelir Bulanarak” (The water comes, becoming cloudy), the singer expresses
these qualities of water, and tells of the beauty and purity of his love, and how she brings joy and
happiness:
The water comes, becoming cloudy
Who can stand it, my love passed swaying
Aman, aman, rosy-cheeked girl, where might I find you
And that when I find you, I might embrace you tightly
Su gelir bulanarak, bahçeyi dolanarak
Buna can mı dayanır yar geçti sallanarak
Aman aman elmalı seni nerde bulmalı
Seni bulduğum yerde de sıkı sıkı sarmalı
The water comes and drops the sand, it makes the grass sprout
My love’s eyebrows and eyes give voice to the mute
Aman, aman, rosy-cheeked girl, where might I find you
And that when I find you, I might embrace you tightly
7
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Su gelir millendirir çayırı çimlendirir
O yarin kaşı gözü dilsizi dillendirir
Aman aman elmalı seni nerde bulmalı
Seni bulduğum yerde de sıkı sıkı sarmalı.
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WOLFGANG HİLBİG’İN
G’İN “ICH” ADLI ROMANINDA S
SİMÜLE
MÜLE GERÇEKL
GERÇEKLİĞİN
İZLERİ

Dudu UYSAL1
Öz
20. yy. modernizminin bir sonucu olarak gerçekliğin
gerçekli in algılanmasında bazı de
değişiklikler ortaya
çıkmıştır. Böyle bir değişim
şim de simülasyon kavramı ile sa
sağlanmıştır
tır ve bu kavram modern
sonrası bir akım içerisinde Jean Baudrillard tarafından türetilmiştir.
türetilmi tir. Daha sonra Roland
Barthes Jacques Derrida’nın yapısöküm kavramından yararlanarak simulakr kavramını
edebiyat bilimine dâhil etmiştir.
etmi tir. Bütün bunlar göz önünde bulunduruldu
bulundurulduğunda ise
hipergerçeklik olarak adlandırılan üst bir gerçeklik ortaya çıkmıştır.
çıkmı tır. Alımlama esteti
estetiğinin
temsilcilerinden olan Wolfgang Iser ise simüle gerçekliği
gerçekli i metin içerisindeki bir oyuna
dönüştürmüştür.
tür. Bu makalede simülasyon kavramı ile edebi bir metnin incelenmesine yer
verilmiştir.
tir. Makalede Demokratik Almanya Cumhuriyeti yazarlarından olan Wolfgang
Hilbig’in “Ich” adlı romanından yararlanılmıştır.
yararlanılmı tır. Böylece simülasyon kavramının edebi bir
metne nasıl uygulandığıı ve metin içerisindeki karakterin ya
yaşamına
amına nasıl bir etki gösterdi
gösterdiği
ortaya çıkartılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Simülasyon, Demokratik Almanya Cumhuriyeti Edebiyatı,
Wolfgang Hilbig, Ich.
TRACES OF SIMULATED REALITY IN THE NOVEL “ICH” OF WOLFGANG
HILBIG

Abstract
Some changes in modernism of 20. century occurred as a result of the detection of reality.
Such a change is provided by the concept of simulation and this concept was coined by Jean
Baudrillard in a current post-modern. Then, taking advantage of Roland Barthes, Jacques
Derrida’s concept of deconstruction has been included in the science of literature the concept
of simulacrum. Considering all this reality has emerged the top of the soso-called hyperreality.
Wolfgang Iser, who is the representative of Reader-Response criticism, transformed the
simulated reality in a game inside of the text. Examination of a literary text with the concept
of simulation was given a place in this article. The novel “Ich” of Wolfgang Hilbig, who is a
co-author in the German Democratic Republic, is used in this article. Thus, how it is
implemented in a literary text and shows an effect on the life of character in the text was
revealed.

Keywords: Simulation, Literature of German Democratic Republic, Wolfgang Hilbig,
Ich.
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Giriş
Simülasyon, yani öztürkçesiyle benzetim kavramı, 20. yüzyıl modernizminin bir
sonucu olarak günümüze kadar gelen ve çeşitli alanlarda gelişimi devam eden bir olgudur.
Simülasyon bilgisayar bilimlerinde çok sık başvurulan bir kavramdır ve yapay olarak
oluşturulmuş gerçeklik anlamına gelir. Simülasyon ekonomi alanında, matemetiksel
hesaplamalarda, bilgisayar bilimlerinde, fizik, kimya, biyoloji ve meteoroloji alanlarında da
sıkça kullanılan bir kavramdır. Edebiyat bilimi alanındaki incelemelerde ise bu olgu söz
edilen bu bilimin araştırma nesnesi olan metnin içerisinde yerini alır. Edebiyat bilimi
içerisinde simülasyon “mış gibi yapma” anlamına gelir ve kurgu, taklit ve ironi kavramları ile
ilişkilendirilir.
Jean Baudrillard (1929-2007) postmodern akımın temsilcilerinden olan bir Fransız
filozofudur ve bu akım içerisinde simülasyonla ilgili ortaya attığı kurama göre sanat
tamamıyla simulatif bir dünyadır. Bu noktada nesneler kendilerinin illüzyonu olarak işlev
görür. Baudrillard’a (Baudrillard, 1996:22) göre insan illüzyon ve gerçeklik arasında gidip
gelir ama insana hem illüzyon hem de gerçeklik dayanılmaz gelir. Bu insana göre belki de
gerçek daha dayanılmazdır. Gerçeğin, bilimin ve metafiziğin bütün silahları dünyanın
yanılsamasına yöneltilmesine rağmen insanoğlu yine de dünyanın yanılsamasını görmekten
memnun olur. Böylece simülasyon kavramı bu türlü gelişmeler sayesinde modern sonrası bir
akım içerisinde yerini almış olur.
Roland Barthes (1915-1980) simülasyona dair görüşünü yapısal uğraşı alanına aktarır
ve böyle bir çalışmada Jacques Derrida (1930-2004) tarafından türetilen yapısöküm
(Dekonstruktion) kavramını kullanır (Barthes, 1969:153-158). Yapısöküm felsefi bir özellik
taşıyan bir kavramdır ve özellikle 1960 yılından bu yana manevi bilimlerde
(Geisteswissenschaft) analiz etme yöntemi olarak kullanılır. Bu kavramla ilgili ortaya atılan
kurama göre sanat eserleri çok yönlü yapılar tarafından türetilir. Yapısöküm yeniden
oluşturulan bir anlam bağını reddeder çünkü burada gerçeğin kendi kendini ifade
edemeyeceğine inanılır. Yapısöküm geleneksel yorumlama yöntemlerini de reddeder çünkü
bunlar sanat eserlerinin çok yönlülüğünün azalmasına neden olur. Bu noktada metnin içinde
bulunan yapılar ve kurallar sınıflandırılır ve bunlar da çelişkileri ortaya çıkarmada ve yapının
çözülmesinde yardımcı olur. Böylece metnin nesnel olarak anlaşılmasının önü açılmış olur.
Yapısöküm kavramının gerektirdiği böyle bir çözülmeden sonra ise yeni düzenlemeler
oluşturulur ve oluşan bu düzenlemeler yeni bir yapı olarak tanınır. Böyle bir düzenleme de
simulakr (kopya, hayal ürünü görüntü) kavramının edebiyat bilimine girmesine yol açar. Bu
düzenlemeler model denilen yardımcı araçlarla oluşturulur. Gerçek, bu modeller yoluyla
yapılan düzenlemeler tarafından yapay olarak üretilmiş olur ama asıl gerçekliği de kendi
üzerinden kolayca yansıtabilir. Bu noktada gösterilen ve gösteren arasında aynılaşma durumu
söz konusudur. Bu durumda yanılsama kaybolur ve bir üst gerçeklik olarak adlandırılan
hipergerçeklik oluşur. Hipergerçeklik gerçekte var olmayan şeylerin kopyasıdır. Böyle bir
kopya da ya hipergerçekliğin kendi simulakrıdır ya da gerçekte var olan bir nesnenin
sanatçının hayal gücüyle oluşturulmuş bir imgesidir. Bu noktada simülasyon gerçeğin yerine
geçecek model yoluyla gerçekliği simüle eder. Edebiyat bilimi incelemelerinde gerçek,
hayalle yeniden oluşturulur ve kurgu da böyle bir oluşumda aracı bir rol üstlenir. Böylelikle
metin bir oyuna dönüşür ve simülasyon da bu oyunun merkezine yerleştirilir. Edebi metin
simülasyon yoluyla kendini yeniden türetme evresine girer. Bütün bunlar göz önünde
bulundurulduğunda gerçeklik ikili bir yapıdan oluşur. Buna bağlı olarak da roller ortaya çıkar
ve ortaya çıkan bu rolleri yapacak ’taşıyıcı’ bireyler aranır. Böyle bir durumda bireyin birden
2
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fazla kimliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz ve ‘ben’ artık kendisini bu rollere uygun olarak
yeniden tasarlama ya da kurgulama evresine girer.
İncelediğimiz simülasyon kavramının edebiyat bilime uyarlanış şeklini Wolfgang
Hilbig’in “Ich” adlı romanında2 oldukça açık bir biçimde bulabiliriz. Wolfgang Hilbig
(31.09.1941-02.06.2007) Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin (1949-1990) önemli yazar,
şair ve eleştirmenlerindendir. Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde sanat alanında yapılan
bütün çalışmalar yetkili kurumlar tarafından denetlenir ve rejimin istemediği eserleri kaleme
alan yazarlar sansürler, para cezaları ve sürgünlerle karşılaşır. Bu yazarlar da Demokratik
Almanya Cumhuriyeti’nin Güvenlik Bakanlığı (“MfS” ya da “Stasi”) tarafından kurulan
istihbarat teşkilatı çalışanları tarafından denetlenmektedir. Bu eserde de Demokratik Almanya
Cumhuriyeti’nde kurulan istihbarat teşkilatı ve bu teşkilat içerisinde etkili olan simüle
gerçeklik söz konusudur. Burada ajan olarak çalışmaya başlayan eserin ana karakteri Cambert
görevi gereği bu gerçeklik içerisine girmek zorunda kalır. Böyle bir gerçeklik Cambert’in
birden fazla kimliğe sahip olmasına neden olur. Dolayısıyla Cambert burada kendi benini
tekrardan kurgulayarak arkadaşlarının ve içinde bulunduğu çevrenin bir simulakrına dönüşür.
Simüle gerçeklikten dolayı iç gerçekliğine dair hatıraları yok olur. Cambert tamamen
belirsizliğin etkili olduğu bir yaşam sürer. Ama kendini topluma yazar olarak tanıtmak isteyen
Cambert kaleme aldığı istihbarat teşkilatı raporlarını bu teşkilatın simüle gerçekliği içerisinde
kolayca edebi bir metne dönüştürür ve böyle bir metni de kurgulanmış bir gerçeklik içerisinde
oluşturur. Cambert yaşadığı Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin edebiyata karşı olan
tutumunu bilir. Bundan dolayı da istihbarat teşkilatında ajan olarak görev yapmayı kabul eder
ve amacı devletin olumsuz tutumuna maruz kalmamaktır. Bunu da çoklu bir kimlikle yani
hem ajan hem de yazar olarak gerçekleştirir.
1.Simülasyon ve Edebiyat
Simülasyon kavramı farklı anlam düzlemlerine sahiptir ve simülasyonun kavramsal bir
tanımını yapmak için öncelikle Latince kökenli birkaç kavramı açıklamamız gerekmektedir.
Bunlardan bir tanesi olan “simulatio” kavramı rol yapma ve bahane anlamlarına gelir. İkinci
bir kavram olan “simulacrum” da kopya, görüntü, benzerlik ve hayal anlamlarına gelir. Diğer
bir kavram “simulator” ise taklitçi ve ikiyüzlü kimse anlamına gelir. Her şeyden önce medya
tekniklerinin oluşturulmasıyla simülasyon kavramı anlam genişlemesine uğrar. Simülasyon
sadece yanılsama olayı olarak adlandırılmaz. “Mış gibi yapma” durumu olarak ele alan bir
bakış açısında model kavramı kendini temsil etme sayesinde kendine özgü gerçekliği ifade
eder. Bilgisayar simülasyonu ile gerçekte var olmayan bir evre gösterilir ve buna uygun
olarak da kendine ait yeni bir gerçeklik oluşturur (Dotzler, 1996:1-15). Roland Barthes ve
Jean Baudrillard’ın simülasyon düzeni bu türlü yeni bir gerçekliğin gösteriliş biçimine
dayanır. Barthes simülasyonun bu yeni görüşünü yapısal uğraşı alanına aktarır. Böyle bir
aktarım edebi metnin parçalanmasına ve oluşan bu düzenlemenin yeni bir şeymiş gibi
adlandırılmasına imkan sağlar. Bu da nesneye yüklenmiş bir zekâ olarak algılanır ve bu
algılama da simulakr olarak adlandırılır. Böyle bir zekâ ile açıklamak istediğimiz şey
nesnenin kendi kendisini yeniden yeni bir şey olarak oluşturma yeteneğidir. Bu noktada aslına
benzeyen bir nesne oluşur ama bu nesne birebir kopyalanarak oluşturulmaz aksine sadece
anlaşılır ve görünür kılınmaya çalışılır. Baudrillard gerçeğin gerçek olmayan bir şeyle çöküşe
2

Hilbig, Wolfgang (1995), Ich, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main.

3

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

uğradığı tezini savunur ve ele almış olduğu bu tezde nesne ve onun simulakrı arasındaki
benzerlik ilişkisine değinir.
Güdümbilim farklı alanların (biyoloji, teknik, sosyoloji vb.) sistemlerini kendine göre
düzenleyen ve kendi yöntemleriyle inceleyen bir bilim dalıdır. Baudrillard bu bilim dalı
içerisinde kullanılan simülasyon kavramını tüketim- ve medya toplumuna aktarır. Burada
göstergeler sadece kendi kendini kanıtlar ve böylece sürekli bir manipülasyon tehlikesinin
egemenliği altına girerler. Bu noktada güdümbilimsel simülasyon kavramının yukarıdaki gibi
tüketim- ve medya toplumuna aktarılması yanıltıcıdır.
Baudrillard tezi için güdümbilimsel
evrelerin kendi kendisini düzenleyebilme özelliğini kullanır ve bu türlü bir özelliği
postmodern bir topluma aktarmayı amaçlar. Teknik bir bilim olan güdümbilim gerçeğe benzer
bir model oluşturur ve bununla da yeni bilgiler elde etmeyi amaçlar. Simülasyon tipik
yanılsama karakterini de burada kaybeder ve sürekli yeni bir çıkış ile adeta bir oyun gibi işlev
görür. Baudrillard simülasyonun bu türünü hipergerçekliğe aktararak kavrama yeniden rol
yapma anlamı yüklemeye çalışır (Baudrillard, 1991:113-121). Bu noktada kendi kendisinin
temsili olan göstergeler söz konusu olur. Kendi kendisini temsil eden bu türlü göstergeler
Baudrillard’ın elinde öyle bir güçlenir ki göstergeler gerçekliği karşılamak için temsil ettiği
şeylerin rolünü yapmaya başlar. Edebi bir metin incelemesinde gerçekliğe benzer modeller
oluşturulur ve genelde metin içerisinde kolayca fark edilen yanılsamalar bulunur ama eğer
metnin oluşumunda simülasyondan yararlanılıyorsa böyle somut bir algılamadan söz edilemez
çünkü böyle bir metnin okuyucusu ucu açık yanılsamalar ve belirsizliklerle karşı karşıya kalır.
Örneğin metinde bir olay anlatılır ama bu tür olaylar metin içerisinde gerçekleşmiş de olabilir
gerçekleşmemiş de olabilir. Bu noktada okuyucunun edebi bir metnin olayı ile ilgili kesin bir
kanıya varması imkânsızlaşır.
Wolfgang Iser’ın, gerçeğin hayalle düzenlendiği ve kurgunun aracı bir rol üstlendiği,
oyun özelliğini kabul eden sahnelenmiş söylem olan metin incelemesiyle, bu modelin diğer
bir bölümü olarak simülasyonu metindeki oyunun içine yerleştirmek mümkün olur (Iser,
1994:55). Iser de Barthes gibi edebi metnin işlevini göstermeye çalışır. Ama burada
parçalama ya da nesnenin yeniden düzenlenmesi söz konusu değildir. Böylesi bir edebi
metnin okuyucusu gerçeklikten hayali olana geçişi fark edemez. Iser edebi antropolojide
simülasyonu sahneleme eylemi olarak anlatır ve bunu güdümlü simülasyon kavramına
dayandırarak yapar. Ayrıca kopya özelliği de ele alınır ve hayali olay ile karıştırılır. Iser bu
olayı dönüşüm kavramı ile tanımlar. Iser’ın modeli diğer bir taraftan edebi metin içerisindeki
simülasyonun metinde gerçekleşen bir türetme olarak anlaşılmasına imkân verir (Iser:
1993:75-84). Edebi metinlerin dolaysız göstergelerden oluştuğu gerçeğinin incelenmesi
ışığında Iser antropolojiyi yeniden ele alır ve edebi bir metin içerisindeki tek anlamlılığın
kaybolduğunu dile getirir. Bu noktada çift anlamlılık ortaya çıkar. Metnin merkezinde duran
insan birden fazla role sahip olur. Bu bağlamda kendine bir kimlik bulmak isteyen birey hayal
ile kendi ‘benini’ kurgulamaya çalışır (Iser, 1994:45-65).
2. Wolfgang Hilbig’in Biyografisi
Yukarıda ele aldığımız simülasyon kavramına geniş bir açıklama getirdikten sonra
incelememize Wolfgang Hilbig’in hayatına değinerek devam edeceğim. Yazarın hayatının
incelenmesini bu çalışma kapsamında gerekli görmekteyim çünkü Hilbig’in yaşamı ile analiz
edeceğimiz “Ich” adlı romanındaki olay ve karakterler arasında önemli benzerlikler
bulunmaktadır. Wolfgang Hilbig 31 Ağustos 1941 tarihinde Meuselwitz’de doğmuştur.
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Günümüz Alman edebiyatının önemli yazar, şair ve eleştirmenlerindendir. 1942 yılında
babası ortadan kaybolur. Geriye babasız bir aile kalır. Hilbig ailesi onun büyük annesi, büyük
babası ve annesinden oluşur. Büyük babası Kaszimier Starlek Birinci Dünya Savaşı’ndan
sonra Polonya’dan Thüringen‘e göç eder. Hilbig memleketinde geçirdiği sekiz yıllık okul
döneminden sonra sondaj alanında meslek eğitimi alır. Askerlik hizmetini tamamladıktan
sonra Meuselwitz’de kömür madeni işletmesinde, araç yapımında ve montaj işlerinde çalışır.
Çalıştığı firma tarafından 1967 yılında Leipzig’de edebiyatla uğraşan ve eserler kaleme alan
işçilerin grubuna delege olarak atanır. Bundan bir yıl sonra da yetenekli yazarlar yetiştirmek
üzere birtakım dersler açılır. Ama bu derslerin verildiği kurstan bir yıl sonra çıkarılır. Çünkü
Hilbig’in kaleme aldığı şiirler tam olarak anlaşılmaz. “Prag Baharı” olarak adlandırılan
Çekoslovakya Komünist Partisi Çekoslovakya halkının karşı koyması sonucu kapatılır. Bu
durum Hilbig’i ruhsal bir krize sürükler. Bunun üzerine Hilbig arkadaşı Siegmar Faust ile
birlikte Heidenau şehrinde yaşamayı kabul eder. Hilbig ruhsal bir krize girdikten sonra burada
arkadaşı ile birlikte yaşamayı tek çare olarak görür. Hilbig 1969 yılı ilkbaharından beri
arkadaşı Faust’un ailesiyle birlikte yaşamaya başlar. Ama Hilbig bu evde uzun süre ikamet
edemez. Maddi nedenler ve yaşanılan mekânın darlığı birtakım sıkıntılar doğurur. Daha sonra
Hilbig belirli bir süre Leipzig’de bulunan arkadaşı Gert Neumann’ın yanında kalmaya karar
verir. 1970 yılında büyük anne ve büyük babasının yaşadığı küçük şehir Meuselwitz’e geri
döner ve devlete ait bir işletmede kaloriferci olarak çalışır. Hilbig 1978 yılında gerçekleşen
işçi bayramında devletin bayrağını yakmakla suçlanır ve o gün tutuklanır ama yasal olarak
sunulan bir iddianame dilekçesi olmadığından serbest bırakılır. Daha sonra Doğu Berlin’e
yerleşir. Burada da yine bir şirkette kaloriferci olarak çalışır. Wolfgang Hilbig 1979 yılında
yazar olarak görev yapmaya karar verir. Hilbig bazen Doğu Berlin’de bazen de Leipzig’de
ikamet eder. Daha sonra Hilbig 1985 yılında Batı Berlin’e gitmek için seyahat vizesi alır ve
Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ni terk eder. Hilbig 1990’lı yıllardan beri Berlin’de
yaşamaktadır ve ilk evliliğinden bir kızı vardır. 1994 yılından 2002 yılına kadar yazar
Natascha Wodin ile evli kalır. 2 Temmuz 2007 tarihinde kemik kanserinin neden olduğu
ağrılara daha fazla dayanamaz ve hayata gözlerini yumar. Berlin’deki Dorotheren şehir
mezarlığında toprağa verilir.
Hilbig’in yazar olarak kaleme aldığı ilk metinler Demokratik Almanya
Cumhuriyeti’nde basılmamıştır. Hilbig o yıllarda daha çok şiir türü eserler vermiştir. Daha
sonra Federal Almanya Cumhuriyeti’nde “Hilferufe von Drüben” (1978) adlı antolojide
yayınlanan şiirleri ile dikkatleri üzerine çeker. İlk şiir kitabı olan “Abwesenheit” (1979)
Frankfurt am Main’da bulunan S. Fischer yayınevinde basılır. Hilbig bu yayınevinde kambiyo
hükümlerine karşı geldiğinden dolayı para cezasına çarptırılır. Hilbig 1970’li yılların sonunda
kaloriferciliği bırakır ve sadece yazar olarak görev yapmaya karar verir. 1980 yılında Franz
Fühmann’ın da desteğiyle şiirlerinden birkaçını Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde ilk
kez yayınlatır. “Unterm Neomond” (1982) adlı düzyazısı S. Fischer’de yayınlanır. İçinde hem
şiir hem de düzyazı olan “Stimme Stimme” adlı eseri 1983 yılında Leipzig’deki Reclam
yayınevinde basılır. Bu eserlere çeşitli sansür müdahalelerinde bulunulur ama bunlar
başarısızlığa uğrar. Hilbig 1985 yılında Federal Almanya Cumhuriyeti için 1990 yılına kadar
geçerli olan bir seyahat vizesi almayı başarır. Hilbig bu sıralarda sadece öykü ve şiirlerini
yayınlatmakla kalmaz edebiyat eleştirmenleri tarafından övülen “Eine Übertragung” (1989)
adlı eseri ile de roman türünün sahnesine adım atar.
Hilbig’in eserlerinin konusu çoklu kimliklere sahip olan kişilerden oluşur. Bu kişiler
genellikle Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde hem yazar olarak hem işçi olarak
5
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kendilerini gösterir. Bu noktada kişiler kendi kimliklerinin arayışı içerisine girer. İkinci
romanı olan “Ich” ’in (1993) merkezinde Demokratik Almanya Cumhuriyeti istihbarat
teşkilatında çalışan başarılı bir yazar durur. Ayrıca bu roman edebiyat alanında önemli ölçüde
kabul görür. “Die Arbeit an den Öfen” (1994) ve “Die Kunde von den Bäumen” (1996) adlı
anlatıları da memleketi olan Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ndeki yaşamı ve işi etrafında
döner. Hilbig’in üçüncü romanı “Das Provisorium” (2000) otobiyografik özellikler gösterir
(Lohse, 2008:1194).
3. Demokratik Almanya Cumhuriyeti ve Edebiyat
Bu çalışmada değinilmesi gereken başka bir konu ise Demokratik Almanya
Cumhuriyeti (DDR) ve bu devletin o zamanlardaki edebiyata bakışı daha doğrusu edebiyata
karşı tutumudur. Ayrıca Demokratik Almanya Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından
kurulan istihbarat teşkilatı da burada önem arz etmektedir. Çünkü istihbarat teşkilatı içerisinde
hüküm süren bir simüle gerçeklik söz konusudur. Böyle bir devletin ve kurumun geçmişine
bakarsak şu tespitlerde bulunabiliriz. Demokratik Almanya Cumhuriyeti 7 Ekim 1949 yılında
kurulur. 1952 yılının Temmuz ayında gerçekleşen II. Parti toplantısında sosyalizm yapısı
temel bir misyon olarak kararlaştırılır. Bu görevin de Sosyal Birlik Partisinin merkezi
planlama ve yönetimi altında gerçekleşmesi gerekir. Böyle bir misyon özellikle de o günün
edebiyat alanında gerçekleştirilmeye çalışılır. Bu parti edebiyatı kendi anlayışına göre
yönlendirmek ister. Bunun üzerine edebiyat alanında sınırlayıcı önlemler alınır. Edebiyat
eleştirilerden mahrum edilir ve kendine özgü kurallarından arındırılarak yeniden uyarlanır.
Parti bazı kurallar ortaya koyar ve bu kurallara uymayan sanatçılar ise sansür, sürgün ve para
cezası ile karşılaşır. Bu durumda edebiyat alanındaki bir krizden söz edilebilir. Genel olarak
Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ndeki edebiyat iki gruba ayrılır. Bu gruplardan biri
devletin görüşleri doğrultusunda eserler kaleme alan yazarların bulunduğu resmi edebiyat
alanıdır. İkinci bir grup ise sansürlerle, sürgünlerle ve para cezalarıyla karşı karşıya gelen
sanatçılardan oluşur. Bu sanatçılar devletin edebiyat alanında ortaya koymuş olduğu
kurallardan kendini soyutlar ve protestocu bir tutum sergiler. Bütün bu durumlardan sonra
ortaya istihbarat teşkilatı çıkar. Bu noktada istihbarat teşkilatı çalışanları resmi olmayan
edebiyat grubunun (Prezlauer Berg) üyesi olan sanatçıların yaptığı her şeyi sanki bir gölge
gibi takip eder ve onları çeşitli cezalar ile caydırmaya çalışır (Emmerich, 2005:100-175).
4. Romanın İçeriği
İncelediğimiz eserin merkezinde hem ajan hem de yazar olan Cambert adlı karakter
durur. İstihbarat teşkilatı aslında Harry ve Cindy’nin çocuğu olan Herta’nın babasının
Cambert olduğunu iddia eder ve bu yolla Cambert’e baskı uygular. Ayrıca Harry ve Cindy
Cambert’in de içinde bulunduğu arkadaş grubuna dâhildir. Cambert daha sonra istihbarat
teşkilatı tarafından Berlin’e atanır ve burada gayri resmi edebiyat grubuna katılır. Kendisine
istihbarat teşkilatında görevli bir üsteğmen tarafından Cambert takma adı verilir. Cambert’in
ajan olarak görevi ise takma adı Reader olan S.R. adlı bir yazarı gözetlemektir. Ajan olmak
Cambert’in psikolojisini etkiler. Cambert istihbarat teşkilatının yapmış olduğu işlere iğrenerek
bakar ve ayrıca ajan olarak kendisinden de yaşadığı olaylardan da iğrenir. Bu durumdan
kurtulmak için istihbarat teşkilatı tarafından kendisine verilen lojman dışında ikinci bir
barınak bulmak ister. Ama daha sonra yeryüzünde güvende olmadığını hisseder ve Berlin’in
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altında bulunan bodrum katlarına iner. Bu bodrum katlarının şehirde bulunan evleri birbirine
bağlayan işlevleri de vardır. Cambert yer altındaki bu paralel dünyada bir oraya bir buraya
hareket eder. Sadece orada bulunan bir duvar onun bu dolaşımını engeller. İstihbarat
teşkilatına boyun eğmek Cambert’e baştan çıkarıcı bir şeymiş gibi gelir. Cambert istihbarat
teşkilatına ait bir lojmanda ikamet etmeye başlar ve Cambert’in hesabında her zaman yeterli
miktarda para bulunur. Bu Cambert için önemlidir. Sürekli değişen üsteğmenler Cambert’i
yazar olarak bilir ama onun işçi çevresinden gelen bir yazar olduğuna dair bilgileri de yoktur.
Cambert’in asıl özelliği ise işçi olması ve yayınlatamamasına rağmen edebi eserler kaleme
almasıdır. Aslında Cambert kendisini içinde yaşamış olduğu işçi çevresine yabancı hisseder
ve kendini daha çok yazar olarak görür. Cambert ve istihbarat teşkilatında görevli üsteğmen
Feuerbach arasındaki ilişki ise karışıktır ve ayrıca Cambert ve Feuerbach birbirlerine aykırı
karakterdir. Eserin ilk bölümlerinde Feuerbach sanatçıları desteleyen bir görüşe sahiptir ama
daha sonra bu durum değişir. İstihbarat teşkilatı onların kendi kendilerini gözetleme
gerçekliklerini oluşturur ve kendine ait olan simüle gerçekliğini onlara uygular. İstihbarat
teşkilatı tamamen simüle gerçekliğin ölüm girdabına girmiştir. Ama Cambert de kendisinden
istenen raporları üsteğmeninin istediği şekilde kaleme almaz. Cambert’in kaleme aldığı
raporlar Feuerbach için edebiyat kokuyordur. Ayrıca böyle bir durum Feuerbach’ın
sinirlenmesine de sebep olur. Romanın merkezinde gözetlenen ve tekrardan oluşturulan bir
gerçeklik durur. Cambert’in raporlarını böyle bir gerçeklik içerisinde kaleme alıp almadığı
üsteğmeni Feuerbach tarafından sürekli incelenir. Daha sonra Cambert’in gözetlediği S.R. adlı
yazar istihbarat teşkilatında göreve alınır ve Cambert’i gözetlemeye başlar. Romanın sonunda
Cambert A. olarak adlandırılan küçük şehre geri gönderilir.
5. Simülasyon Kavramı Çerçevesinde Wolfgang Hilbig’in “Ich” Adlı Romanı
Ele aldığımız “Ich” adlı eserde çoklu kimlikler ve bu kimliklerin birbirine
yabancılaşması söz konusudur. Çünkü Cambert istihbarat teşkilatında ajan olarak görev
yapmaya başladığı andan itibaren kendi kimliğinden de uzaklaşır. Ana karakterin kendi içinde
hâkim olan belirsizlik ve bölünmüşlük giderek daha da artar. Bu ana karakter hem işçi, hem
yazar hem de istihbarat teşkilatında resmi olarak görevli olmayan bir ajandır ve sürekli bu
kimlikler içerisinde gitgeller yaşar. Bu durumda da zaman algısını giderek yitirir ve zaman
onun için farklı bir anlam çağrıştırmaya başlar. Zaman düzlemleri içerisinde geçmiş, şimdiki
ve gelecek zaman birbirine karışır. Bu süreçte hatıraları belirsizleşir ve sürekli değişimler
gösterir ve kimlik yitimi giderek daha da artar. Cambert’in yaşadığı bu parçalanmalar ve
belirsizlikler onun yer altından yeryüzüne çıkmasıyla başlar:
“Ich hatte einen Termin, keine Zeit mehr, und ich verlor vollkommen die
Orientierung; die halbe Nacht war ich in Panik durch die Gänge geirrt und hatte
Beruhigungstabletten geschluckt ….jetzt war die Kellertür offen. Als ich auf der
Straße stand, war ich überrascht, dass es schon heller Tag war. Geblendet wie eine
Fledermaus starrte ich in das Licht des Wintermorgens, das mir grell erschien,
obwohl es trübe war und ein paar Schneeflocken durch die feuchte Kälte
flatterten.”* (s. 41)

*

Yazarın Ich adlı kitabından yapılan alıntılarda yalnızca sayfa numarası verilecektir.
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Cambert’in yer altını terk etmesiyle birlikte simüle gerçeklik onun yaşamına girmiş olur
ve bu tür bir gerçekliğin Cambert’i nasıl etkilediğini yukarıda yapılan alıntıda açıkça
görebiliriz. Cambert’in artık bir zaman kavramı yoktur ve kendi kendini de yönlendiremez
hale gelir. Ayrıca sürekli panik halindedir ve kendisini ancak sakinleştirici tabletler
yardımıyla ayakta tutmaya çalışır. Cambert yer altından yeryüzüne çıktığında ise kendini
karanlıktan aydınlığa çıkmış bir yarasa gibi hisseder. Ayrıca yeryüzünde bulunan kar da onun
gözlerini rahatsız eder. Bütün bu durumlar göz önüne alındığında Cambert simüle gerçekliğin
etkisini hem fiziksel hem de ruhsal olarak hisseder.
Cambert artık iki türlü bir gerçeklik arasında yaşamını sürdürür. Böyle bir yaşam onun
birçok kimliğe sahip olmasına neden olur. Cambert yazar olmak ve edebiyatla yakından
ilgilenmek ister ama istihbarat teşkilatındaki ajan kimliği istediği şeyi gerçekleştirmesine
engel olur. Bu durumda Cambert için yapacak tek şey istihbarat teşkilatında çalışan iş
arkadaşları gibi davranmak ve onların simulakrına dönüşmektir. Ancak böyle yaptığında
kendini ayakta tutabileceğine inanır:
“[…]meine einzige Chance hätte geheißen, mich als das Simulacrum eines
Mitarbeiters zu betrachten.” ( s. 22)
Cambert’in yaşadığı yer altını terk etmesi zorunludur. Yeryüzündeki istihbarat
teşkilatının simüle gerçekliği üsteğmeni Feuerbach’ın ortaya çıkmasıyla yer altında
sürdürdüğü gerçekliğini tehdit eder. Yeryüzündeki şeyler Cambert’in iç gerçekliğine ait olan
parçalar değildir ve hatıralarının Cambert’le olan bağı yukarıda hüküm süren bir gerçeklik
tarafından kopartılır. Cambert’in kendine ait hatıraları yeraltına hapsedilir ve Cambert de
yeryüzünde hüküm süren simüle bir gerçeklikten dolayı bu hatıraları orada bırakmak
zorundadır:
“[…]als wäre sie nie ein Segment meiner Wirklichkeit gewesen. Und die
Erinnerung an meine Schritte durch diese Wirklichkeit erlosch, das Nichts sank
hinter mir in den Gang[…]” (s. 25)
Cambert hatıralarını kaybetmesinin nedeni olarak simüle gerçekliği gösterir. Cambert
yeraltından çıkarken burada yanan ışıklar teker teker sönmeye başlar ve arkaya baktığında
hatıralarına dair hiçbir şey göremez olur. Bu durumda iç gerçekliği, ondan uzaklaşır ve bu da
ona göre simülasyonun bir sonucudur:
“[…]und aus dem Gang, den ich hinter mir gelassen und ausgeschaltet hatte, war
das Ich verflogen, dem ich gedient hatte, seine Wirklichkeit war verflogen wie das
Ergebnis einer Simulation.” (s. 26)
Cambert yeryüzüne çıktığında artık kendi kimliğinin yalnızca bir kişiye ait olmadığını
anlar. Bu noktada Cambert kendisini yeryüzüne uygun bir şekilde yeniden kurgulamak
zorunda kalır. Yeryüzünde yaşayacağı dönemde onun için yeni yollar söz konusudur ve bu
yeni yolların ya da sınırların ancak kurgulanmış bir kimlik üzerinden geçeceğini düşünür:
“Und vor mir lag eine neue Wegstrecke, in der ich mein “Ich” wieder aufrichtete
an den Erscheinungen des Sichtbaren im altbekannten Licht. Langsam gewann ich
mich zurück, wenn ich an den mir längst geläufigen Wänden vorüberstreifte,
durch die der Tau sonderbarer Flüssigkeiten ins gelbe Lampenlicht trat […]” (s.
26)
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Cambert aslında ajan olmak istediğinden istihbarat teşkilatına katılmamıştır. Onun
amacı bu kurumda çalışıyor gibi görünmektir ve asıl amacı ise kendini topluma yazar olarak
tanıtmaktır. Cambert’in yaşadığı Demokratik Almanya Cumhuriyeti sanat alanında yapılan
bütün çalışmalar üzerinde söz sahibiydi ve bu alandaki bütün faaliyetleri denetlemekteydi. Bu
durumda sanatçıların günlük hangi davranışları sergiledikleri ve kaleme aldıkları çalışmaların
devletin isteğine uygun olup olmadığı istihbarat teşkilatı çalışanları tarafından denetlenir ve
bunlar hakkında ayrıntılı bir şekilde raporlar kaleme alınır. Ancak istihbarat teşkilatı
içerisinde görev alan kişilerin çoğu edebiyat çevresinden gelen bireylerden oluşur.
Cambert’in bu teşkilatta yer almasının arkasında yatan neden onun ancak bu teşkilat
yoluyla yazarlık yapabileceğidir. Cambert istihbarat teşkilatındaki görevine zorla alınmasına
rağmen böyle bir görevi kendi yararına kullanmaya başlar. Örneğin istihbarat teşkilatında
kaleme aldığı raporları edebi bir metine benzetir, bu teşkilattaki simüle bir gerçeklik
içerisinde eserlerini kolayca kurgulayabilir ve en önemlisi de edebiyatla ilgili yaptığı çalışma
birazcık da olsa devletin denetimine maruz kalmamış olur. Çünkü yaşadığı devlet ikiye
bölünmüştür ve devlet tarafından görevlendirilmediği sürece diğer tarafa geçemez. Diğer taraf
olarak adlandırılan yer ise Federal Almanya Cumhuriyeti’dir. Cambert devletin diğer
tarafında geçerli olan edebiyat ürünlerini de okumak ister. Cambert’in aşağıdaki alıntıda da
belirttiği gibi o edebiyat için iç gerçekliğini kaybetmeyi göze alır çünkü başka türlü bunu
başaramayacağının farkındadır. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda Cambert yazar
olma düşüncesini eserlerinden birkaçını yayınlatarak gerçekleştirmiştir ama bir kimlik
karmaşası doğmuştur ve kimliği parçalanmıştır. Ayrıca Cambert üsteğmeni Feuerbach’a
vermek üzere kaleme aldığı raporları ile yazar olmak için kaleme aldığı eserler arasında ilişki
kurar. Çünkü kaleme aldığı eserleri kurmaca figürler, yerler ve olaylardan oluşur. İstihbarat
teşkilatı raporları da onun için bir kurmacadır çünkü bunlar bazen kişileri suçlu göstermek
için kurgulanmış gerçeklikten başka bir şey değildir:
“[…]nein ich war verloren für die Literatur, ich hatte mit ihr nichts mehr zu
schaffen, oder sie nichts mehr mit mir, ich hatte nurmehr mit der Sicherheit zu
schaffen.” (s. 30)
Cambert artık hayali bir evrende yaşadığını dile getirir. Gerçeklik Cambert’e tekrardan
hayali ve düzensiz gelir. Artık Cambert için çift katmanlı bir yapı söz konusudur ve böyle çift
katmanlı bir yapı onun bir durumdan başka bir duruma yani iç gerçekliğinden simülasyonun
alanına geçmesine neden olur. Cambert bu durumu fevkalade bir şeymiş gibi göremez. Çünkü
biz diye adlandırdığı istihbarat teşkilatı üyeleri sürekli baskı altındadırlar ve davranışları
sürekli gözetlenir. Ayrıca bu bireyler çift katmanlı bir yapı içerisinde yaşar ve aralıksız devam
eden bir aydınlanmaya sürüklenir. Bu noktada gerçeklik onlara ait olan hayali alan içerisine
giderek daha da çok sızmaya başlar. Ama onlar hayali olanın gerçekten gerçek olduğuna
inanamazlar. Çünkü sürekli kendileri için hayali olana inanmak için hiçbir sebep olmadığını
belirtirler ya da bunu açıklığa kavuşturamamışlardır. Ama aydınlanma vasıtasıyla güvenlik
altına alınan şeyin hayali alan olmadan aydınlatılması da zordur. Aksi takdirde böyle bir
aydınlanma engellenebilir. Bu durumda onların amaçlarını nasıl ifade edecekleri de
engellenmiş olur. Bu noktada da gerçekliği onların hayali alanlarına uygun olarak simüle
etmeleri gereklidir. Cambert kendisine sorulan sorular karşısında aydınlatılmış şeyleri tek
anlamlı olarak dile getiremez. Onlar simülasyon alanına mı aitti yoksa gerçeklik içerisinde mi
bulunuyordu? Bu noktada da bir belirsizlik ve bulanıklık söz konusudur. Böyle bir endişeyi
ise “henüz” ve “çoktan” kavramı açıklayabilir. Simülasyondan gerçeklik oluşabilir ama geçiş
nerdedir? “Henüz” kavramı simülasyon olabilir mi? Gerçeklik simülasyon olabilir mi ve
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simülasyon gerçeklikle cevaplandırılabilir mi? Böyle bir soruya Cambert evet dediğinde
kaybolma ihtimali büyüktür ve ayrıca buna da inanamazlar:
“Ich lebte in einer Welt der Vorstellung… immer wieder konnte es geschehen,
daß mir die Wirklichkeit phantastisch wurde, irregulär, und von einem
Augenblick zum andern bestand die Ruhe für mich nur mehr in einer
unwahrscheinlich haltbaren Simulation. Dies war kein Wunder, wir lebten
schließlich andauernd unter dem Druck, ein Verhalten in Betracht ziehen müssen,
das womöglich gar nicht existierte. Es war ein Zwiespalt, in dem wir lebten: wir
betrieben ununterbrochen Aufklärung, inwiefern sich die Wirklichkeit unseren
Vorstellungen schon angenähert hatte…aber wir durften nicht glauben, dass
unsere Vorstellungen wirklich wahr werden konnten. Nein, wir glaubten unseren
eigenen Vorstellungen nicht, denn wir klärten ununterbrochen auf-für uns selber!-,
dass es keinen Grund gab, ihnen Glauben zu schenken, den Vorstellungen. Aber
es war schwer, aufzuklären ohne eine Vorstellung davon, was durch Aufklärung
sichergestellt und gegebenfalls verhindert werden sollte, möglichst im Ansatz
schon verhindert, wie es unser ausdrückliches Ziel war. Darum war es notwendig,
zu simulieren, dass die Wirklichkeit im Ansatz unseren Vorstellungen
entsprach……wann, fragte ich mich, war es soweit, dass wir den Dingen, die wir
aufklärten, keine eindeutigen Zuordnungen mehr abgewinnen konnten: ob sie
schon noch in den Bereich der Simulation gehörten, ob sie schon im Ansatz
Wirklichkeit geworden waren. Die Wörter “noch” und “schon” drückten die Crux
aus: konnte aus der Simulation die Wirklichkeit werden, und wo war der
Übergang? Konnte, was “noch” Simulation war, “schon” in Wirklichkeit
übergegangen sein, bevor wir es aufgeklärt hatten? Konnte Simulation
Wirklichkeit werden, konnte uns die Wirklichkeit mit Simulation antworten.
Wenn wir dies bejahen mussten, waren wir wahrscheinlich verloren…..also
durften wir gar nicht glauben.” (s. 45)
Simüle gerçeklikten dolayı Cambert’in yaşamı kendisi için bir tür eğitim alanı olma
özelliğini korur. Bu noktada eğitim alanı olma özelliğini açıklamaya çalışırsak; Feuerbach
Cambert’i “av köpeği” olarak adlandırmıştır çünkü Cambert’in istihbarat teşkilatı için
raporlarını kaleme alırken ya da peşinde olduğu birinin izini sürerken tıpkı bir av köpeği gibi
hareket etmesi gerekiyordu. Cambert Feuerbach’ın bu ifadesini kendi yaşamına uyarlamaya
çalışır. Bunu da edebiyatla ilgili uğraşılarına aktarır ve kendi hayal gücünün keskinliği ve
Feuerbach’ın yukarıdaki “av köpeği” benzetmesi arasında bağlantı kurar. Çünkü gözlerini
kapattığında çok uzakları görebilme yeteneğine sahip olduğunu anlar. Belki de bu durum ona
istihbarat teşkilatının özellikle de simülasyona uğramış bir gerçekliğin bir getirisidir:
“Auch das schob ich auf die allgemeine Simulations-Praxis, die war auf alle
Bereiche ausdehnten und in der es keine Pause gab. Es gehörte zu den Eigenheiten
unserer Funktion, dass wir in jeder Hinsicht unzuverlässig waren….dies schloss
nicht aus, dass wir überall standen wie ein Mann und stets vollkommen
zuverlässig waren. Die Simulation machte es möglich, dass wir in Momenten
angespanntester Wachsamkeit einen Fehler nach dem anderen beginnen, aber
gerade dann- es war wie im Kino-, wenn alles aus dem Ruder zu laufen drohte,
waren wir scharf wie Schießhunde und sahen zu, dass wir alles im Griff hatten.
Unser Leben war ein einziges Training, und das war nicht schlecht. –Scharf wie
Schießhunde!, dies war einer der Spezialausdrücke Feuerbachs; er missfiel mir,
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doch immer öfter begann ich ihn ebenfalls zu verwenden. Und ich hatte die
Phantasie, dass unsere Augen am schärfsten waren, wenn sie geschlossen waren.
Mit geschlossenen Augen sahen wir tatsächlich beängstigend weit voraus. Fragen
Sie mich nicht, wie das möglich ist.“(s. 50)
Cambert için hayal ve gerçek artık birbirinden ayrıştırılamaz hale gelmektedir. Cambert
yaşamını ya dış dünyaya göre ya da böyle bir dış dünyadan saklanmış bir gerçeklik içerisinde
sürdürür. Yaşadığı gerçekliğe tam olarak bir ad veremediği için hatıraları ile içinde bulunduğu
dışsal gerçekliği zaman bakımından birbirine karışmış durumdadır. Kendi içinde birtakım
sonuçlar doğuran bu karmaşıklık aynı zamanda görevi gereği kaleme aldığı raporlara da
yansımaktadır:
“[…]wie imaginär das Leben war, das ich führte…nach außen hin, oder vielleicht
auch in meiner vor der Außenwelt verborgenen Wirklichkeit? Immer wieder
flossen mir Erinnerung und gegenwärtige Realität zu einem diffusen Zeitgemisch
zusammen, und ich überlegte, ob dies nicht zu einer Gefahr für mich werden
konnte: wann würde es geschehen, dass es auch meinen Informationen widerfuhr,
die ich für meinen Dienstbereich auswählte?“(s. 55)
Cambert içinde yaşadığı gerçekliğin simülasyon olup olmadığını zamanla sorgulamaya
başlar. Bu durumun sonucu olarak Cambert iki türlü gerçeklik arasında herhangi bir bağlantı
kuramaz. Bu nedenle nesneler de yok olur gider ve bu nesneler üzerinde raporlar kaleme
alamaz duruma gelir. Bu nesneler ile açıklanmak istenen şeyler ise Cambert’in gözetlemesi
gereken bireyler, olaylar, mekânlar ve insanlar arasındaki ilişkilerdir. Dışarıda gözetlemesi
gereken şeyler vardır ama böyle bir gözetleme Cambert için bilinçsizce gerçekleştirilen bir
şeydir. Aslında gözetleme eylemlerinde bulunurken bile iç amacına göre hareket ettiğinin
farkındadır. Cambert’in bayanlara ayrı bir ilgisi vardır. Böyle bir ilgi ile kastedilen şey kaleme
aldığı edebi metinlerinin konusu olarak kadınları tercih etmesidir. Reader adlı yazarı
gözetlerken bile sürekli bu yazarın yakınlarında bulunan bayan öğrenciyi gözetlemeye başlar.
Ama Cambert bu durumdan Feuerbach’a bahsetmez:
“Welch eine Simulation war doch diese Wirklichkeit! Wie lange schon waren mir
ihre Zusammenhänge verloren: wie lange schon waren mir gerade die Dinge
verlorengegangen, über die ich nicht berichtet hatte. Und es gehörten dazu
Ausflüge wie der jetzige: Jagdausflüge oberhalb der Straßendecke, die ich ganz
ohne Bewusstsein unternahm, und die vollkommen vergeblich waren: vielleicht
nur unternommen, um das Licht dieser Stadt einzuatmen: ein Licht, in dem so
bleiche ausdrucklose Gesichter gediehen, dass mir schien sie könnten dem
Ausdruck meines Wesens noch zugänglich sein. Und vielleicht unternahm ich nur
noch Suchexpedition auf den Spuren der Studentin, oder auch nach anderen
weiblichen Erscheinungen, die sich in meiner Vorstellung mit ihrer leichten und
unbeschriebenen Gestalt verbanden….es waren Vorstellungen und Gestalten, von
denen Feuerbach nichts erfuhr…..von diesen meinen Gedanken wussten meine
Vorgesetzten nichts! Und dies schien zur Folge zu haben, dass ich selber immer
weniger davon wusste.”(s. 56)
Önceleri Cambert için tamamıyla gerçek dışı bir zaman vardır. Cambert’in gerçek dışı
olarak adlandırdığı geçmiş sanki ellerinden kayıp gider. Böyle bir şey hayali olanın ve kendi
kendini kandırmanın aşırılığından oluşur. Bunların hepsi Cambert’in bilincinden kaybolup
gider ve böyle bir durum da zamansızlık belirtisidir. Günlerden bir gün ortaya çıkan simüle
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gerçeklik Cambert’i kendi içerisine hapseder ve onu yener. Parça parça çözüme uğrayan
yaşamı ona kurgu gibi gelmeye başlar. Yaşamının üçte biri bu alana aittir ve hatta yaşamının
yarısından fazlasını böyle bir gerçeklik kaplar. Cambert artık bu zamanı kaybeder ve böyle bir
zamanın içeriğini de bilmez. Aslında böyle bir gerçekliğe kendi iç amacına ulaşmak yani
yazar olabilmek için sahip olur ve yaşamının bu alanı da simülasyona uğrar. Ama böyle bir
yaşam sürdürmenin nasıl bir şey olduğunu bilmez. Çünkü bu türlü bir yaşam emir altında
bulunur. Cambert’in daha önceden iç gerçekliği vardır ama şimdi dışarıdan gelen bütün
emirleri kabul etmesi gerekir. Böylece de yaşam biçimine ait bazı özellikleri bölümlere
ayırmak zorunda kalır:
“Früher …..das war eine Zeit, die vollkommen unwirklich war, die ihm entglitten
war wie ein unhaltbares Gespinst aus überspannten Vorstellungen und
Selbsttäuschungen. Fetzen für Fetzen war sie aus seinem Bewusstsein
geschwunden, es war eine Unzeit. Die Realität, die eines Tages begonnen hatte,
die ihn nach und nach eingenommen und überwältigt hatte, war schließlich allein
in ihm zurückgeblieben: und jene abgeschlossene, Stück für Stück ausgelöschte
Zeit kam ihm nun wie eine Fiktion vor. Dazu gehörte ein Drittel seines Lebens,
viel mehr noch, fast schon die Hälfte …und es war ihm, als habe er sich diese Zeit
verspielt, und er wusste nicht mehr ihren Inhalt. In der Tat, er hatte damals –für
sich selbst!- dieses Stück Leben simuliert, er wusste nicht mehr, wie es ihm hatte
möglich sein können, es war ein Leben, in dem jeder Befehl …so musste man es
ausdrücken ….. der es antrieb, von seiner eigenen Person gewesen! Nun war es
umgekehrt: er empfing alle Befehle von außen, und er war eine Person…..der
Beweis dafür war, dass Befehle an ihn ergingen, denen deutlich anzumerken war,
dass sie auf bestimmte Eigenheiten seiner Lebensweise zugeschnitten waren.”(s.
64)
Yukarıda Cambert’in yaşamının simülasyona uğradığına değindik. Cambert
deneyimlerini simüle gerçeklik içerisinde gerçekleştirmeye başlar çünkü Cambert böyle bir
şeyin gerekli olduğuna inanır. Cambert için sorun yaratan şey bu gerçeklik içerisinde ne
zaman uyandığını ya da ne zaman uyandırıldığını bilmemesidir. Kendisine bütün olanlar
belirsiz gelir. İçerisinde yaşadığı bir gerçeklik vardır ama bu gerçekliğin ne zaman başladığını
ya da ne zaman sonu geleceğini bilemez. Daha önce kendine ait bir yaşamı ve iç gerçekliği
vardı. Cambert böyle bir gerçeklik içerisinde geçirdiği yılları doğmadan önce yaşanmış yıllara
benzetir:
“Früher also hatte er sein Leben simuliert…und er hatte also Erfahrung mit der
Simulation, und es war diese jetzt zu Notwendigkeit geworden! –Wann war er
eigentlich in dieser Realität erwacht…wann war er geweckt worden? Selbst dies
war ihm unklar, - und er dachte an die lange Zeit des Schlafs, die ihm verordnet
worden war…..niemals hatte er gewusst, dass sie ihm verordnet worden war, er
hatte weder ihren Beginn wahrgenommen, noch hatte er ihr Ende auch nur
vorhersehen können. Immerhin war es eine Zeit, an die er mit einem Anflug von
Stolz dachte: er hatte diese Jahre einigermaßen ungebärdig verlebt, zumindest
hatte er es gedacht, unkonventionell, ein bisschen, sagte er, die Vergnügungen, die
ihm möglich waren, nicht ausgelassen, und dabei war er einer rauhen, manchmal
schmutzigen Arbeit nachgegangen, hatte Kohlen geschaufelt, Kohle über
Kohle“(s. 64)
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Cambert yaşamının bir bölümünde kaloriferci olarak çalışır. Çalıştırılacak eleman
eksikliğinden dolayı ona böyle bir görev verilir. Bu görev Cambert’i çok mutlu eder çünkü
kalorifer kazanına sürekli kömür atması gerekmez. Böylece eserlerini kaleme almak ve
edebiyatla uğraşmak için bol bol zamanı vardır. Daha önce de söylediğimiz gibi Cambert’in
asıl amacı toplum tarafından yazar olarak tanınmaktır. Ayrıca böyle bir uğraşı onu istihbarat
teşkilatının simüle gerçekliğinden kurtaracak tek şeydir ya da yaşamının bu alanına henüz
simülasyonun herhangi bir etkisi olmamıştır:
„[…] all dies hatte ihn kaum ernstlich in Anspruch genommen, denn er hatte sich
in dieser Zeit immer mit Literatur beschäftigt, auf sie nur hielt er sein Augenmerk
gerichtet: in seiner freien Zeit- abzüglich seiner Vergnügungen – war er
andauernd in Schreibversuche verstrickt…..verstrickt, sagte er…..in Unmengen
von Entwürfen, die er immer wieder verschieden begann oder variierte und mit
denen er sich umgab wie mit einem unsichtbaren Schirm, hinter dem er eine
abwesende und starrsinnig-undurchlässige Figur war. Er lebte in einer Art
Gedanken –Kaverne, und diese schleppte er immer mit sich herum. Er dachte
daran, sich eines Tages als Schriftsteller in der Öffentlichkeit zu arrangieren: ob er
wirklich an eine solche Möglichkeit glauben konnte, wusste er selbst nicht.
Dennoch schrieb er beinahe ohne Unterlass…ein Teil dieser Versuche waren der
einzige Besitz, den er sich aus der Zeit seiner Simulation herübergerettet hatte.”(s.
65)
Cambert’in içinde yaşadığı gerçeklik artık öyle bir hal almıştır ki kendisiyle resmen
oyun oynar. Ortada bir gerçeklik vardır ama bunu ona kimin söylediğini ve bunun nerede
gerçekleştiğine dair bir bilgisi yoktur. Belirsizlikler içinde var olan şeyler vardır. Ama böyle
bir belirsizlik Cambert’i de kolayca içine çeker ve bu belirsizlik ya da bulanıklık
simülasyonun neden olduğu olaylardır:
“Und dann war es geschehen, dass sie den Begriff Realität plötzlich massiv ins
Spiel brachten….auch dies kam nicht aus dem Mund Feuerbachs, auch an diesen
Menschen konnte er sich nicht erinnern, er hörte nur eine ziemlich eindringliche
Bassstimme, er wusste auch nicht mehr, ob dieser Mensch in Uniform gewesen
war, und er wusste nicht, ob es in Berlin gewesen war oder noch in A.”(s. 66)
Cambert’in yaşamını sürdürdüğü yer altındaki iç gerçekliği bir anda yok olur. Cambert
gerçekliğin bu kadar hızlı bir şekilde yok olmasından dolayı ne nefes alabilecek hava ne de
dayanacak bir duvar bulabilir. Yeraltında hüküm süren iç gerçeklik onu bir kalkan gibi
koruyordu ama giderek etkisini kaybetmeye başlar.
Cambert bir gün Belediye binasına aslında Harry ve Cindy adlı karakterlerin çocuğu
olan Herta’nın babası olduğu iddiasıyla çağrılır. Daha sonra Cambert’in önüne imzalaması
için bir belge konur ve bu belge babası olduğu iddia edilen çocuğun bakımını üstlenmesi için
düzenlenmiştir. Ama Cambert’in gözüne belgede yazılı olan anne adı takılır ve çocuğun
annesi olan karakterin adı da Cindy’dir. Ama Cambert bu ismin gerçekten Cindy olup
olmadığını fark edemez ve bir yanılgı sonucu bu belgeyi imzalamak zorunda kalır. Ayrıca bu
belgeyi imzalaması onun istihbarat teşkilatı içerisinde gayri resmi bir ajan olarak göreve
alınmasına da yol açar. Böyle bir iddianın Cambert’in yaşamında etkili olmasının sebebi onun
Harry ve Cindy’in bulunduğu arkadaş grubu içerisinde yer almasıdır. Başka bir sebep ise
Cindy’nin diğer erkekler ile olan yakın ilişkisinden kaynaklanır. Bu koşullar altında istihbarat
teşkilatı iddiasını kolayca temellendirebilmiştir. Bu kurum için Cambert’in hem Cindy hem de
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Harry ile birlikte görülmesi yeterlidir. Çünkü istihbarat teşkilatında çalışan ajanlar için kişiler
arasındaki iletişim oldukça önemlidir. Bu türlü arkadaş ilişkileri ajanların gözetledikleri kişi
hakkında bahaneler uydurmayı da kolaylaştırır. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda
Cambert’in iç gerçekliği yukarıda bahsi geçen belgeye imza atmasıyla yok olur. Daha sonra
kaybolan gerçeklik geri gelir ama bu gerçeklik artık değişmiştir ve simülasyonun alanına
girmiştir ve istihbarat teşkilatı da Cambert üzerinde egemenlik kurmuş olur:
“Auf seinem Sitz im Keller suchte er sich zu erinnern, was ihr vorausgegangen
war, suchte nach der Ursache für das schlagartige Verschwinden der Wirklichkeit
aus dem Raum, in kaum noch zu atmender Luft habe er gesessen, inmitten von
Schatten, die sich materialisiert hatten, die von den Wänden des Zimmers nicht
mehr eingegrenzt wurden….Ohne Wirklichkeit gibt es nicht den geringsten
Grund, die Unterschrift weiterhin zu verweigern! hatte er gedacht. Gleich nach der
Unterschrift war die Wirklichkeit zurückgekehrt, er hätte nicht sagen können, in
welcher Weise sie verändert war. Das winzige Triumph-Leuchten in den
Augenwinkeln seines ihn scharf abschätzenden Gegenübers, dies war nicht als
Veränderung zu werten. Und er konnte sich getäuscht haben, der Mann hinter dem
Schreibtisch hatte die gelassenste Miene aufgesetzt, seine Worte waren
beruhigend, seine Bewegungen wegwerfend, als wolle er jeden Hauch von
Missstimmung, von Irritation durch sein überzeugendes Beispiel beseitigen….W.
hätte nicht sagen können, ob das auf ihn gewirkt hatte.”(s. 68)
Daha sonra Cambert yaşadığı iç gerçekliğindeki kırılma ve çözülmeleri fark eder ve bu
gerçekliğin kurgulanmış bir gerçeklik olduğunu anlar. Cambert kendi benini diğerleri ile
karşılaştırmaya başlar ve kendi beninin hayali öğeler içerdiğini tespit eder. Kendisinin artık
bağımsız olmadığını düşünür ve artık bir şeyleri kolayca unutamaz.„Es war wie der Einbruch
der Realität einen erfundenen Zustand…plötzlich war er darin nicht mehr allein.“(s.71) Artık
kurgulanmış bir ben ile hareket etmeye başlayan Cambert metinleri de kurgu olarak görür ve
metinlerin kurgu yoluyla günlük hayatta geçerli olan sade bir gerçeklikten kurtulduğuna
inanır. Cambert’in kendisinin kurguladığı beni de sürekli kurgunun etkili olduğu alana kaçar.
Burada sessiz sakin geçen bir zaman ve kurgulanmış mekânlar söz konusudur. Böyle bir
kurgulama yöntemi de gündelik hayatın sıkıcı gerçekliğine hayalle oluşturulmuş parçalar
ekler ve böylece günlük hayatın sıkıcı gerçekliğinden kurtulmuş olur. Aslında içinde
bulunduğu gerçeklik parçalara ayrılır ve bu parçalar modeller oluşturur. Daha sonra bu
modeller de kurguyla oluşturulmuş yeni bir şey olarak ortaya çıkar. Kurguyla ortaya çıkan bu
yeni şeyler aslı ile aynıdır. Bütün bunlar göz önüne alındığında Cambert’in simüle gerçeklikte
yaşamış olması kendisi için yararlı olmuştur çünkü simülasyon bir şeyin gerçeklik gibi rolünü
yapar ve insanı “mış gibi yapma” evrenine sokar:
„Der Text oder die Texte – es war wirklich nicht zu entscheiden – waren ein
uneinheitliches Gemisch von hypertropher Selbststilisierung (eines erfundenen
Selbst) und der nüchternen Beschreibungen von Alltäglichkeiten aus seinem
wirklichen Dasein. In seinen „Fiktionen“ war ihm sein Ich oftmals soweit in
phantastische Bereiche entwichen – in entlegene Zeiten oder ausgedachte
Landschaften -, dass er es mit den Einschüben aus seiner langweiligen
Wirklichkeit zurückholen musste:“(s. 86)
Cambert de kendi benini yeniden kurgular, yazar olmak ister ama sonunda istihbarat
teşkilatında çalışan bir ajana dönüşür ve daha sonra da iş arkadaşlarının simulakrı haline gelir.
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Öyle olmadığı halde öyleymiş gibi davranır. Ama böyle bir gerçeklikte yaşaması kurgulama
bakımından rahat hareket etmesini sağlar. İstihbarat teşkilatı kurgulanmış bir gerçeklik içinde
yaşar ve burada kaleme alınan raporların gerçeklikten uzak olduğu da göze çarpar. Buna da
babası olduğu iddia edilen çocuğun kurgudan başka bir şey olmadığı gerçeği iyi bir örnek
teşkil eder: „Es gibt kein Kind….das ist eine Erfindung!“ (s. 99)
Sonuç
Sonuç olarak Fransız filozof Jean Baudrillard’ın postmodern bir akım içerisinde türettiği
simülasyon kavramını burada ele aldığımız “Ich” adlı romanın analizine uyarlamaya çalıştım.
Öncelikle bu romanda Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde kurulan istihbarat teşkilatının
ve böyle bir kurumda hüküm süren simüle gerçekliğin söz konusu olduğuna değinildi.
Romanın ana karakteri olan Cambert istihbarat teşkilatının uydurmuş olduğu babalık
yalanıyla istihbarat teşkilatının şantajına maruz kalır ve bu kurum tarafından ajan olarak işe
alınır. Daha sonra da Cambert de böyle bir görevi bir yanılsama sonucu kabul eder. Bu
noktada Cambert istihbarat teşkilatı içerisinde bulunan ve simülasyona ait olan bir alana
girmiş olur. Böyle bir etki ise onu iş arkadaşlarının simulakrına, zaman yapısının
kaybolmasına, kimliğinin yeniden kurgulanıp başka bir kimliğe sahip olmasına, iç
gerçekliğine dair hatıralarının silinip gitmesine ve bireyin belirsizliğin hüküm sürdüğü bir
düzlemde yaşamasına neden olmuştur. Ancak içinde yaşadığı simüle gerçekliğinin onun
yaşamında olumlu yönleri de olmuştur. Cambert yazar olmak istediği için eserlerini istihbarat
teşkilatındaki kurmaca bir gerçeklik içerisinde kolayca kaleme almıştır. Cambert kendisini
“mış gibi” yapma evrenine sokar ve kendisini hüküm süren gerçeklik içerisinde yeniden
kurgular. Simülasyon kavramı sadece eserdeki ana karakter Cambert’i değil eserin anlatım
şeklini ve zamanını da etkilemiştir. Eserdeki anlatıcılar sürekli değişkenlik göstermiştir.
Eserin zaman yapısı da geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman olarak belirlenmiştir ve bunlar
kendi aralarında sürekli bir değişkenlik göstermiştir. Böylece eserde hem anlatıcı hem de
zaman bakımından farklı ve çoklu düzlemlerden oluşan bir yapı da tespit edilmiştir.
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ÖZ
İşletmelerde çalışanların işş doyumu ve onları etkileyen faktörlerle ilgili ara
araştırmalar
araş
yıllardan
beri yapılmaktadır. Çünkü çalışanlar
çalış
işlerinden doyum sağladıkları
ladıkları zaman olumlu ve uyumlu
davranışlar
lar göstermektedirler. İş hayatı insan yaşamının önemli bir parçası olup işinden
i
duyduğuu mutluluk ya da mutsuzluk ya
yaşam hayatına da taşmaktadır.
maktadır. Bunun yanı sıra insanın
yaşam
am hayatındaki olayların iş
i hayatını etkilediğii bilinmektedir. Bu nedenle, insan
kaynaklarına önem veren işletmeler ve akademisyenler iş
i doyumu ve yaşam
ya
doyumu
arasındaki ilişkiyi
kiyi inceleyen ara
araştırmaları sürekli yapmaktadırlar.
Özel güvenlikte çalışan
an görevliler üzerinde yapılan bu çalı
çalışmada işş ve ya
yaşam doyumları
arasındaki ilişkileri
kileri tespit etmek, söz konusu doyumların bazı de
değişkenler
kenler açısından farklılık
gösterip göstermediğini
ini araştırmak amaçlanmı
amaçlanmıştır. Çalışma
ma örneklemini Bi
Bişkek’te faaliyet
gösteren özel bir güvenlik şirketinde
ş
çalışan
an güvenlik görevlileri olu
oluşturmuştur. Veri
toplamak için Kişisel
isel Bilgi Formu, İş Doyumu ve Yaşam
am Doyumu Ölçekleri kullanılmıştır.
Verilerin istatistiksel analizinde yüzdelik, varyans analizi, korelasyon ve regresyon analizi
yapılmıştır. Çalışmanın
manın sonunda iiş doyumu ve yaşam
am doyumu arasında pozitif yönlü ama
zayıf bir ilişki bulunmuştur.
tur. Ayrıca ya
yaş değişkeninin hem iş doyumu hem de yaş
ya doyumu
üzerinde etkili olduğu, işş doyumunun ücret de
değişkeninden, yaşam
am doyumu ise çalı
çalışılan
süreden etkilendiğii tespit edilmi
edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, Ya
Yaşam Doyumu, İş ve Yaşam
am Doyumu İliş
İlişkisi.
THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB AND LIFE SATISFACTION: THE CASE OF
PRIVATE SECURITY PERSONNEL

ABSTRACT
Studies concerning job satisfaction and effective factors have been investigating for many
years. When people are satisfied with their job they have positive and well-balanced behavior.
Working life takes an important part in people’s life. If people are not satisfied with their job
they will be unsatisfied with their life. Also people’s life can influence their working life.
That’s why many organizations and researches are interested in researching the relationship
between job satisfaction and life satisfaction.
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The aim of this study to investigate that there is a relationship between job satisfaction and
life satisfaction. The results of the research which was carried on 257 security personnel
working in private security organization in Bishkek showed that there is a positive but weak
relationship between job satisfaction and life satisfaction. Also the study shows that salary
influence job satisfaction and age influence both job satisfaction and life satisfaction.
Key Words: Job Satisfaction, Life Satisfaction, Relationship Between Job and Life
Satisfaction
GİRİŞ
Son yıllarda dünyada mal ve hizmet üreten işletmelerin sayısının artması, yabancı işletmelerin
de yerli pazara girerek faaliyette bulunması ile beraber girişimciler, rekabet ortamında
minimum maliyetle üretilen kaliteli mal ve hizmet ile müşteri memnuniyetini
sağlayabileceklerini anlamışlardır. Bu durumu sağlayabilmek için etkin bir insan kaynakları
yönetimi gerekmektedir. İşletmeleri rakiplerinden ayıran temel özellikleri nitelikli iş gücü
sayesinde ortaya çıkmaktadır. Etkin bir insan kaynakları yönetimi sonucunda yüksek
performanslı, verimli ve örgüte sadık çalışanlar ortaya çıkmaktadır. Nitelikli çalışanlardan
oluşan bir insan kaynakları sağlayabilmek için öncelikli olarak onların işletme ve işe yönelik
beklenti ve arzularını karşılamak gerekmektedir. Çalışanların beklenti ve arzuları
karşılandığında doyum sağlamış olmaktadır. İş doyumu yüksek olanlar işlerini severek
yapmaktadırlar ve işletme amacına doğru yönelmektedirler.
Çağdaş yönetim sistemini kavrayan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde iş doyumuyla ilgili
çalışmalar çokça yapılmaktadır. İşletmelerin başarısında anahtar konuma sahip iş doyumu
çeşitli değişkenler ve boyutlar açısından ele alınarak, hangi faktörlerden etkilendiği sıkça
araştırılmaktadır. Bu faktörleri ve iş doyum düzeylerini belirleyerek çalışanların memnuniyeti
maksimuma çıkarılmaya çalışılmaktadır.
20 yıl öncesine kadar merkezi yönetim sistemi etkisi altında olan Kırgızistan’da iş gücünün
önemi gelişmiş ülkelerdeki gibi yeterince anlaşılmamıştır. Etkili bir yönetimin olmaması ve
rekabetin eksikliği insan kaynakları yönetiminin öneminin öne çıkmasına engel olmuştur.
Bununla beraber insan kaynakları konusuyla ilgili çalışmalar yeterli bulunmamaktadır.
İş doyumu ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen bu konu, insan kaynakları
bakımından zengin olan Kırgızistan’da işletmelerin bu durumu değerlendirerek, rekabet
üstünlüğü sağlayabilecek yetenkli işgücü oluşturmaya katkı sağlaması açısından önemlidir.
Ülkede genelde belirli bir sektördeki insan kaynaklarının gelişimi, mevcut durumu,
problemleri ve onları çözme yolları gibi unsurları kapsayan genel araştırmalar yapılmaktadır.
İnsan kaynakları disiplininde bulunan, iş gücünün özellikleri, işgörenlerin bireysel ve sosyal
ihtiyaçları, işveren ve işgören ilişkileri ve benzeri konular ile ilgili çalışmalar çok az
yapılmaktadır. İnsan kaynakları ile ilgili çeşitli konulardaki araştırmalar için geliştirilmiş
değerlendirme ve ölçekler ise yeterince kullanılmamaktadır.
1. İŞ VE YAŞAM DOYUMU KAVRAMLARI
1.1. İş Doyumu
İş doyumu pek çok çalışmalara sıklıkta konu olmuştur. 1930’dan sonra insan kaynaklarına
verilen önemin artmasıyla bu konuda yapılan araştırmalar da yazında artmıştır. Literatürde iş
2
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doyumu kavramı, boyutları ve iş doyumunu etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik
çalışmalara çok karşılanmaktadır.
İş doyumu kavramını açıklayan farklı birçok tanım sözkonusudur. Mrayyan (2005), genel
olarak iş doyumunu, çalışanın işi ile ne kadar mutlu olduğunun bir göstergesidir olarak
tanımlamıştır. Bazı araştırmacılar (Weiss, 2002; Samad, 2006; Gül ve diğerleri, 2008) iş
doyumunu, bir işgörenin işinden istediği ile elde ettiğini karşılaştırması sonucunda göstermiş
olduğu duygusal tepkiye verdiği addır olarak tanımlarken Aşık (2007) bu duygusal tepki
olarak tanımlanabilen iş doyumu, yapılan işin niteliği, iş koşulları, çalışma yaşamının
özellikleri, çalışma ilişkileri gibi pek çok dış etkenin yanı sıra, bireysel etkenlerin de sebep
olduğu değişik açılımlara sahip olabileceğini öne sürmüştür.
İş doyumu ve çeşitli örgütsel değişkenler arasındaki ilişkiler çok sayıda çalışmanın konusu
olmuştur: bazı araştırmacılar, iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi (Agho ve
diğerleri, 1993: Glisson ve diğerleri, 1998) incelerken, diğer bazı araştırmacılar tatmin ve
performans (Lawler ve Porter, 1996, Locke, 1970), tatmin ve demografik değişkenler
(Morgan ve diğerleri, 1995), tatmin ve örgütsel iklim (Argyris, 1973: Dawney ve diğerleri,
1975: Friedlar ve Margulies, 1969) arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir (Aşan ve Erenler, 2008).
Doyumun her çeşidi gibi iş doyumu da duygusal etkili bir beceridir. Etki, hoşlanma veya
hoşlanmama ile ilgili duyguların tamamını ifade eder. Halbuki iş doyumu, her bireyin işinden
mutlu olmasını ve haz almasını sağlayan boyuttur (Izgar, 2000). İşyerindeki fiziksel (gürültü
düzeyi, havalandırma miktarı, ışıklandırma durumu, kalabalık v.b), kişilerarası (amirler ve
meslektaşlarla ilişkiler) ve kurumsal faktörlerin (belirsizlik, idari politikalar, çok fazla ya da
az yapılandırmışlık), çalışanların iş doyumundaki artışlar ya da azalmalarla ilişkili olduğunu,
iş doyumunun olmadığı durumlarda yüksek iş gören devir hızı, devamsızlık ve işten ayrılma
niyeti arttığını, örgütsel bağlılığın zayıfladığını, yabancılaşma, stres, makine ve tesislere zarar
verme, zihinsel ve bedensel rahatsızlıklar ile verimsizliğin arttığını ortaya koymuşlardır
(AbuAlRub, 2004; akt. Batıgün ve Şahin, 2006; Şimşek ve diğerleri; akt. Gül ve diğerleri,
2008).
İş doyumunun önemli olmasının iki nedeni vardır: Birincisi, kişinin fizik ve ruh sağlığını
doğrudan etkileyen yaşam doyumudur. Diğer neden ise üretkenlikle ilgilidir. İş
doyumsuzluğunun yarattığı dolaylı etkiler (stres, grup uyumu gibi) bireyi olumsuz
etkilemekte ve performansını düşürmektedir (Aşık, 2010).
Luthans (1992), iş doyumu konusunu ele alırken, temel olarak beş alt boyuttan bahsetmiştir.
Bu boyutlar: ‘ücret’, ‘işin niteliği’, ‘bireyin çalışma koşulları’, ‘yönetim politikaları’ ve
‘çalışma arkadaşlarıdır’ (Keser, 2005). Bu boyutlardan ‘ücret’ (araçsal fonksyon) dışsal bir
fonksiyon olarak ele alınırken, diğer faktörler içsel (işin niteliği faktörleri) faktörler olarak
sıralanmaktadır (Rose, 2003; akt. Keser, 2005).
Örücü ve diğerleri (2006), iş doyumunu etkileyen faktörleri beş grup altında toplamıştır. İlk
iki faktör çalışanların çalışma ortamına ait faktörlerdir: ücret, yükselme fırsatları, işin doğası
ve niteliği gibi unsurları içeren örgütsel faktörler ve çalışma grubu içinde etkilenebilecekleri
çalışma arkadaşları ve yöneticilerin tutum ve davranış şekillerini kapsayan grup faktörleridir.
Üçüncü faktör ise kişinin ihtiyaç ve beklentileri olarak tanımlanan bireysel faktörlerdir. Eğer
birey organizasyonda yüksek statülü bir pozisyon arzusu içinde ise ve bu arzusuna ulaşırsa iş
doyum düzeyinde de artış görülecektir. Son iki faktör bireyi saran kültürel ve çevresel
3
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faktörler olmaktadır. Kültürel faktörler bireyin sahip olduğu inançlar, değerler ve tutumlardır.
Örneğin bir işte hemen yükselebileceğine inanan bir kişi işinde bu amacını gerçekleştiremez
ise iş doyumu azalacak ve işletmeye karşı iş yavaşlatma, işe geç gelme gibi olumsuz tutumlar
takınacaktır. Bireyi etkileyen ekonomik, sosyal ve devlete ait tüm faktörlerin bir sonucu olan
çevresel faktörler de belirli ölçüde iş doyumunu etkilemektedir. Örneğin, iş yoğunluğundan
dolayı ailesine zaman ayıramayan bir kişinin bu durumu işine yansıyabilir ve iş doyumunu
etkileyebilmektedir.
Çalışanların iş doyumunu yaş, ücret, medeni durum, ünvan, eğitim düzeyi gibi demografik
değişkenlerin önemli ölçüde etkiledikleri de yapılan araştırmalarda ortaya konulmuştur
(Hertzberg, 1966; Miller, 1985; Spector, 1997; Sekiguchi ve Kato, 2003; Worrell, 2004;
Keser, 2005). Okpara (2006), iş doyumu ile yaş arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu,
Gibson ve Klein (1970), yaş ile iş doyumu arasındaki ilişkinin, kişinin ihtiyaçları ve biliş
düzeyi ile ilgili olduğunu öne sürmüşlerdir (Aşık, 2010).
Çoğu araştırmacılar (Miller, 1985; Derlin ve Schnieder, 1994; Solly ve Hohenshil, 1986) iş
doyumunun incelenmesinde çalışanların ücretini temel değişken olarak tanımlasalar da,
(Hoppock, 1935; Hertzberg, Mausner, Peterson ve Capwell, 1957) ücret
bazıları
değişkeninin iş doyumunu tanımlada anlamlı olmadığını öne sürmüşlerdir (Worrell, 2004).
Literatüre bakıldığında ücret, iş doyumunu belirleme önemli değişken olduğu görülmektedir.
Çalışma süresi de iş doyumunu etkileyen önemli unsur olduğu bilinmektedir (Kahraman ve
diğerleri, 2011). Akman ve diğerlerinin (2006) yaptığı bir araştırmada, çalışılan süre ile iş
doyumu arasında farklılık bulunmuş ve kıdemleri 16 yıl ve üzerinde olan öğretim elemanları
hizmet süresi daha düşük olanlara göre, işyerinde hizmet süresine, deneyime, hiyerarşiye ve
zamanında bilgilendirilmeye daha fazla önem verdikleri saptanmıştır.
1.2. Yaşam Doyumu
Bireyin yaşamından olan memnuniyetini açıklayan ve insanın daha çok psikolojik durumu ile
ilgili olarak soyut bir kavram olan yaşam doyumu kavramı, aslında zor ve kolay
anlaşılmayacak bir konudur. Yaşam doyumu ile ilgili tanımlara ve araştırmalara literatürde
çok rastlanmaktadır.
Yaşam doyumu, bir bireyin kendi belirlediği kriterlere uygun bir biçimde bireyin tüm
yaşamını pozitif değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır (Çeçen, 2008). Yaşam doyumu
öznel iyi olmanın bilişsel bileşenidir ve bireyin kendisine yüklediği kriterler ve yaşam
koşullarını algılayışı arasındaki karşılaştırmaları, dolayısıyla yaşamı hakkında değer
biçmesini içermektedir (Şimşek, 2010). Özdevecioğlu (2003), yaşam doyumunu, bireyin iş
yaşamı dışındaki duygusal tepkisidir olarak tanımlamaktadır. Başka bir çalışmada ise yaşam
doyumu, kişinin, iş, boş zaman ve diğer iş dışı zamanı olarak tanımlanan yaşama gösterdiği
duygusal tepki olarak ifade edilmektedir (Dikmen, 1995). Vara (1999), yaşam doyumunu
mutluluk, moral gibi değişik açılardan iyi olma hali ve günlük yaşamda hoş duygunun nahoş
duygya egemen olması şeklinde tanımlamıştır (Avşaroğlu ve diğerleri, 2005).
Tanımlamalarda net ve basit gibi görüldüğüne rağmen yazarlar bu kavramın aslında kolay ve
açık olmadığını belirtmektedirler. Dikmen’in (1995) belirttiği gibi 1974 ve 1976 yılında
yapılan iki ayrı çalışmayla (Andrews ve Withey, 1974) yaşam doyumuna ait olduğu
varsayılan 800 ayrı öge sınamaya alınmıştır. İlk aşamada bu ögeler 100 taneye
indirgelenebilmiştir. İkincisinde ise 30 ögeye indirgenmiştir. Bu otuz ayrı ögeyi ölçen ve
değerlendiren bir ölçeğin çok zor olacağı bellidir.

4

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Yaşam doyumu genel olarak kişinin bütün yaşamını ve bu yaşamın tüm boyutlarını içerir.
Yaşam doyumu, belirli bir duruma ilişkin doyum değil, genel olarak tüm yaşantılar doyumu
olarak tanımlanmaktadır (Avşaroğlu ve diğerleri, 2005). Bu karışıklıktan kurtulmak için,
yaşam doyumunun bütüncül (global) yaşam doyumu soruları yardımıyla ölçülmesi tercih
edilmektedir (Quinn ve Shepherd, 1973). Bununla birlikte birçok araştırma örneğin, evli olup
olmama, kendine güven, denetim alanı, yaş, cinsiyet, sağlık gibi değişkenlerin yaşam
doyumuna etkilerini inceleyerek yaşam doyumunun unsurunu tanımlamayı hedeflemektedir
(Dikmen, 1995).
Şimşek’e (2010) göre yaşam doyumu, bireyin geçmişteki deneyimlerle ve hayattan
beklentilerle ilişkilidir. Hayattan beklentisi yüksek olan kişilerin yaşam doyumu daha düşük
olacaktır. Seçilen hedeflere ulaşmada başarılı ya da başarısız olunması yaşam doyumu
düzeyini de etkileyecektir. Özdevecioğlu ve Aktaş (2007), literatür taraması sonucunda yaşam
tatminini etkileyen faktörleri genel olarak 4 alt kategoride değerlendirmişlerdir. Birinci
kategoride işle ilgili faktörler bulunmaktadır. Bu kategoride bireyin örgütünde yaptığı işin
niteliği, dışarıdan görünümü, aldığı ücret, örgütteki rolü, iş yükü, yükselme imkanları, iş
yerinde verilen eğitimler, işiyle ilgili tecrübeler gibi faktörler bulunur. İkinci kategoriye de
bireyin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, kişilik özellikleri, negatif veya pozitif duygusallıkları,
beklentileri gibi kişisel faktörleri bağlamışlardır. Üçüncü kategoride bireyin alternatif iş
bulma imkanlarını içeren çevresel faktörleri toplamışlardır. Son kategoride ise bireyin sosyal
ağlarını, üye olduğu sosyal organizasyonları, işle ve akrabalık ilişkilerini, hemşehrilik gibi
faktörlerin bulunduğu toplumsal faktörleri toplamışlardır. Bu çalışmada yaşam doyumu
bağımlı değişken olarak kabul edilmiştir ve bağımsız değişken olan iş doyumunun yaşam
doyumu üzerindeki etki araştırılmıştır.
1.3. İş Doyumu Yaşam Doyumu İlişkisi
Yaşam doyumu, kişinin tüm yaşantılarındaki doyumunu belirtmektedir. İş hayatında yaşanan
tatminsizlik, mutsuzluk ve moral bozuklukları kişinin yaşamından tatmin olmamasına neden
olabilir (Duyan, 2007).
Bu ilişki ilk kez Braysfield, Wells ve Strate tarafından araştırılmıştır (Keser, 2005). Yapılan
pek çok araştırmaya bakıldığında iş doyumu ve yaşam doyumunun bir etkileşim içinde
bulunduğu görülmektedir. Rain’in (1991) yaptığı araştırmada iş ve yaşam doyumları arasında
karşılıklı bir ilişki tespit edilmiştir: yaşamından mutlu olan insan işinden de memnun olacaktır
ve işinden memnun olan da yaşamından memnun olacaktır. Bununla beraber, iş dışı doyum ve
öz değerlendirme değişkenleri göz önüne alarak yapılan bir araştırmada da iş doyumunun
yaşam doyumu ile önemli ilişkisi olmadığını belirtilmiştir (Road, 2004). Naz ve diğerlerinin
(2011) yüksek teknoloji endüstrisinde çalışanlara uyguladıkları iş-aile çatışması ile iş doyumu
ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarında anlamlı ters bir ilişkiyi tespit
etmişlerdir. İş doyumu ve yaşam doyumu arasında ise kuvvetli bir pozitif ilişki bulunmuştur.
Noviantoro ve Jehng’in (www.google.com.,erişim tarihi: 27.11.2011) yaptıkları bir diğer
çalışmada Taiwan’da çalışan Endonezyalı göçmen kadınların iş doyumu ve yaşam doyumları
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Sonuçlar iş doyumu ve yaşam doyumu arasında güçlü bir
ilişki bulunduğunu göstermiştir. Bir diğer çalışmada iş doyumu ve yaşam doyumu arasında
pozitif yönde, orta derecede kuvvetli bir ilişki bulunmuştur (Aşan ve Erenler, 2008). İş
doyumu ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi açıklamada insanın çeşitli bireysel ve iş
faktörlerinin önemli rol oynadığı belli olmaktadır (Andrew ve diğerleri, 2008). Bazen yaşam
doyumunun iş doyumu üzerindeki etkisi iş doyumunun yaşam doyumu üzerindeki etkisine
göre daha anlamlı olduğu görülmektedir (Timothy, 1993). Kişinin iş doyumunun özel
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hayatına yansıması üzerine yapılan araştırmalarda genel olarak işinden mutlu olan çalışanın
yaşamından da mutlu olduğu ortaya konulmuş ancak bunun her zaman böyle olmadığı da
tespit edilmiştir. Orpen (1978), Kavanagh ve Halpern (1977)’in çalışmalarında işteki doyum
derecesinin özel yaşamdaki doyum derecesini daha çok etkilediği ama çalışanın işteki
pozisyonu yükseldikçe, iş doyumu ile yaşam doyumu arasındaki ilişkinin azaldığı
görülmüştür (Aşık, 2010).
Görüldüğü gibi iş doyumu ve yaşam doyumu karmaşık kavramlardır. Bu yüzden de işten
sağlanan doyumu, yaşam alanlarının tümünü içeren, yaşam doyumundan ayırmak mümkün
değildir (Keser, 2005).
2. ARAŞTIRMA MODELİ VE DEĞİŞKENLER
Literatür taraması sonucunda iş doyumu ve yaşam doyumu ile ilgili olarak aşağıdaki araştırma
modeli geliştirilmiştir.

İş Doyumu
Demografik Değişkenler
Yaşam Doyumu
Şekil 1. Araştırma Modeli
Şekil 1’de araştırma modeli gösterilmektedir. Görüldüğü üzere araştırma modeli hem bireysel
ve örgütsel faktörlerin iş doyumu ve yaşam doyumu üzerindeki etkileri, hem de iş doyumunun
yaşam doyumu üzerindeki etkilerinden oluşmaktadır.
2.1. Araştırmanın Değişkenleri
Araştırmada yer alan bağımsız değişkenler şunlardır:
•
•
•
•
•
•

Yaş
Eğitim durumu
Medeni Durum
Çalışılan Süre
Ücret
Görev

Bağımlı değişkenler: İş Doyumu ve Yaşam Doyumu değişkenleri olarak tanımlanmıştır. İş
doyumu değişkeni, yaşam doyumu değişkeni karşısında bağımsız özelliğe sahip olmaktadır.
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2.2. Araştırma Hipotezleri
Araştırmada iş doyumu ile yaşam doyumu arasında bir ilişkinin olduğu ve bu tür doyumların
demografik özelliklerden etkilendiği düşünülmektedir. Bununla ilgili olarak aşağıdaki
hipotezler oluşturulmuştur:
H01: Çalışanların iş doyumu ile yaşam doyumu arasında bir ilişki yoktur
H02: Çalışanların iş doyumu ve yaşam doyumu demografik değişkenler (yaş, çalışılan süre,
medeni durum, ücret, görev) açısından bir farklılık göstermemektedir.
3. METODOLOJİ
3.1. Araştırmanın Amacı ve Türü
Araştırmanın amacı, özel güvenlikte çalışan işçilerin iş doyumu ve yaşam doyumları
arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırma ile ulaşılmak istenen bir başka amaç da
çalışanların iş doyumu ve yaşam doyumlarının bazı demografik değişkenler açısından
farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır.
Araştırmanın temel varsayımı: ‘İş doyumu ile yaşam doyumu arasında pozitif bir ilişki vardır’
ifadesidir.
Belirtilen amaçlara ulaşmayı hedefleyen araştırmanın türü ilişkisel araştırma olarak
belirlenmiş ve veri toplamak için anket uygulanarak araştırma gerçekleştirilmiştir.
3.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Bişkek şehrinde faaliyet gösteren özel bir güvenlik işletmesinde
güvenlik görevlileri oluşturmuştur. Çalışanların %60’ı ankete katılmayı kabul etmişler ve 270
çalışan uygulamaya katılmıştır. %95 güven aralığına göre araştırmada olması gereken
örneklem büyüklüğü 221dir. Buna göre 270 kişi ana kitleyi yeterince temsil emektedir.
3.3. Verilerin Toplanması
Araştırmanın veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu literatür taraması sonucunda
belirlenmiştir. İş doyumu ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen bu araştırmada iki
ölçekten yararlanılmıştır. İş doyumunu ölçmek için Brayfield ve Rothe’nin (1994)
geliştirdikleri 5 sorudan oluşan ölçek kullanılmıştır. Denekler sorulara ‘hiç katılmıyorum’dan
(1) ‘tamamen katılıyorum’a (5) doğru 5 basamaklı ölçekle değerlendirilmiştir.
Yaşam doyumu için de Deiner (1985) ve arkadaşlarının geliştirdikleri ‘Yaşam Doyumu
Ölçeği’ kullanılmıştır. Bu ölçekte de iş doyumu ölçeği gibi ‘hiç katılmıyorum’dan (1)
‘tamamen katılıyorum’a (5) doğru değerlendirilmiştir. Sözkonusu iki ölçek Keser (2005)
tarafından uygulanmış ve güvenilirlik ve geçerlilikleri test edilmiştir. Çalışmada bu ölçekler
değişiklik yapılmadan kullanılmıştır.
Araştırmayı uygulayabilmek için şirketin sendika müdürüne başvurulmuş ve izini alınmıştır.
Anketleri doldurtmak için anketler sendika müdürüne verilmiş, müdür her grubun
yöneticilerine anketleri dağıtmış ve yöneticiler de iş saatleri arasında on beşer dakika
ayırtarak anketleri doldurtmuştur. Anketler 06.02.2012 – 20.02.2012 tarihleri arasında iki
haftalık bir süre içinde uygulanıp geri toplanmıştır. Hatalı ve eksik doldurulan 13 anket
çıkartıldıktan sonra 257 anket analize alınmıştır.
Anket aracılığıyla elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programı kullanılarak
değerlendirilmiştir. Verilerin güvenilir olup olmadığını tespit etmek için önce güvenilirlik
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analizi yapılmıştır. Verilerin raporlanması, değerlendirilmesi ve yorumlanmasında frekans ve
yüzde dağılımları, ortalama değer ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistik yöntemler,
bağımlı değişkenler ile demografik değişkenleri ilişkilendirmek için de varyans (tek yönlü
ANOVA) analizi uygulanmıştır. Son olarak korelasyon ve regresyon analizi uygulanarak,
değişkenler arasındaki ilişkiler tespit edilmeye çalışılmıştır.
4. BULGULAR
Çalışmada veriler analize alınmadan önce güvenilir olup olmadığını belirlemek için
güvenilirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizde İş Doyumu Ölçeğinin güvenilirliği
0,71 ve Yaşam Doyumu Ölçeğinin güvenilirliği 0,73 çıkmıştır. Bu değerler de verilerin
yeterince güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.
Tablo 1: İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Ölçeklerinin Güvenilirlik Düzeyi
Ölçekler
İş Doyumu
Yaşam Doyumu

N
257
257

Soru Sayısı
5
5

Alpha
,71
,73

4.1. Araştırma Örneklemine İlişkin Demografik Bulgular
Verilerin güvenilir olduğu belirlendikten sonra araştırmaya katılan deneklerin demografik
özellikleri ortaya koyulmuştur. Araştırmaya katılan özel güvenlik görevlilerinin %6,2’si 20 ve
20 yaşın altında, %63’ü 21-30 yaş arasında, %20,6’sı 31-40 yaş arasında ve %10,1’i de 41 yaş
üzerinde oldukları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre çalışanların büyük kısmını (%63)
21-30 yaş arasındakiler oluşturmaktadır ve sonra da 31-40 yaş arasındakiler gelmektedir. Bu
işin özelliği ile açıklanmaktadır ve güvenlik için özel hazırlıktan geçmiş, daha genç insan
gerekmektedir. Çalışanların %58,8’i orta okul ve lise mezunlarından oluşurken, %14,4’ü
önlisans ve %26,8’i üniversite mezunları olmaktadır.
Çalışanların büyük kısmının (%61,5) evli ve 4 seneye kadar çalışanlar (%79,8) olduğu tespit
edilmiştir. Araştırmaya katılanların %91,4’ü güvenlik görevlisi, %7,88’inin yönetici
mevkinde çalıştıkları belirlenmiştir. Deneklerin %81,3’ü 6000 somdan az ücret aldıklarını,
%17,1’i 6000-9500 som arasında, %1,2’si 9501-12500 som arasında ve %0,04’ü de 12501
som ve üzerinde ücret aldıklarını belirtmişlerdir.
4.2. Genel Bulgular
Demografik bulgular elde edildikten sonra hipotezler test edilmeye çalışılmıştır. İş doyumu ile
yaşam doyumu arasında nasıl bir ilişki bulunduğunu tespit etmek için önce araştırma ile ilgili
deneklerden elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistik analizi yapılmıştır ve iş doyumu ve
yaşam doyumunun genel ortalamaları alınmıştır. İş doyumu genel ortalaması 3,7377, yaşam
doyumu genel ortalaması ise 3,1704 olarak bulunmuştur.
Tablo 2. İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Genel Ortalamaları
Değişkenler
İş Doyumu
Yaşam doyumu

Ortalama
3,7377
3,1704

Standart Sapma
,57813
,63865

N
257
257
8
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Ortalamalar elde edildikten sonra aralarındaki ilişkiyi araştırmak için korelasyon ve regresyon
analizleri yapılmıştır.
Tablo 3. İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Korelasyon Analizi
İş Doyumu
0,130
0,037

Yaşam Doyumu
Sig. (2-tailed)

Korelasyon analizi sonucunda çalışanların iş doyumu ile yaşam doyumu arasındaki ilişki
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Değişkenler arasında doğru yönlü ve zayıf
bir ilişki bulunmaktadır (r=0,13). Çalışanların iş doyumu arttıkça yaşam doyumu da
artmaktadır ama aralarındaki ilişki zayıf olmaktadır. Buna göre yaşam doyumunun, iş
doyumu dışında başka faktörlerden de çok etkilendiği söylenebilir.
Tablo 4. Yaşam Doyumu Regresyon Analizi
R

R Kare

,130

,017

Düzeltilmiş Belirleme
Katsayı
,013

Standart
Sapma
,63443

Tablo 4’te iş doyumunun yaşam doyumunu açıklama düzeyi ele alınmıştır. Sonuçlara göre bu
düzey %1,7 olarak çıkmıştır ve iş doyumunun yaşam doyumunu açıklama düzeyi çok düşük
olduğu görülmektedir.
İş doyumu ve yaşam doyumu demografik değişkenler açısından farklılık gösterip
göstermedikleri test edilmiştir. Tablo 5’de iş doyumunun tanımlayıcı istatistiksel değerleri
verilmiştir. İş doyumu genel ortalaması 3,7377 olarak bulunmuştur.
Tablo 5. İş Doyumu Sonuçları
İfadeler
İşimi severek yaparım
Mutluluğu işimdeyken buluyorum
Mevcut işimden çok memnunum
İşimi tatsız buluyorum
İşyerinde zaman geçmek bilmiyor
İş Doyumu

N
257
257
257
257
257
257

Ortalama
4,1790
3,7043
3,8171
2,2335
2,7860
3,7377

Standart Sapma
,72286
,83742
,82064
,94371
,90836
,57813

Yapılan ANOVA testi sonucunda iş doyumu ile yaş ve ücret değişkenleri arasında anlamlı
farklılıklar bulunmuştur.
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Tablo 6. İş Doyumu Sonuçlarının Bazı Değişkenlere Göre Dağılımı
İş Doyumu/Yaş

Sayı

Ortalama

20 ve 20 yaş altı
21-30 yaş arası
31-40 yaş arası
41 ve üzeri
Toplam
İş Doyumu/Ücret

16
162
53
26
257
Sayı

3,7375
3,6963
3,6943
4,0846
3,8032
Ortalama

6000’in altında
6001-9500
9501-12500
12501 ve üzeri
Toplam

209
44
3
1
257

3,7292
3,7409
4,1333
4,2000
3,9508

Standart
Sapma
,73655
,56534
,54717
,52512
,57813
Standart
Sapma
,59546
,48143
,75719
,
,57813

F

p

3,604

,014

F

p

1,597

,000

Sonuçlara göre iş doyumu ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir farklılık çıkmıştır (F=3,604,
p<0,05). Çalışanların yaşı yükseldikçe işinden sağlanan doyumları da artmaktadır. Glenn ve
arkadaşları (1977) yaş ve iş doyumu arasındaki ilişkiye yönelik gerçekleştirdikleri araştırmada
da yaşı büyük çalışanların genç olanlara göre iş doyum düzeylerinin daha yüksek olduğunu
tespit etmişlerdir (Keser, 2005). Keser’in (2005) çalışmasında ise iş doyumu ve yaş değişkeni
arasında bir fark görülmemiştir. Aynı sonuca Dolan ve Gosselin (www.google.com., erişim
tarihi: 15.11.2011) de sosyal demografik değişkenlerin iş ve yaşam doyumlarına etkilerini
inceleyen araştırmalarında ulaşmışlardır.
Çalışanların iş doyumunun farklılığı hangi yaş grupları arasında olduğunu inceleyen tablo
aşağıda verilmiştir.
Tablo 7. Çoklu Karşılaştırma Tukey Testi Sonuçları
Gruplar
20 yaş ve altı
21-30
31-40
41 ve üzeri

20 yaş ve altı
-

21-30
*

31-40
*

41 ve üzeri
*
*
-

*0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterir

Tabloya bakıldığında 21-30 yaş arası (X=3,6963) ve 41 yaş ve üzerinde (X=4,0846), 31-40
yaş arası (X=3,694) ile 41 yaş ve üzerinde olan çalışanların iş doyumu puanları arasında
anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Buna göre en yüksek iş doyumu 41 ve üzerindekilere
ait olup 21-30 ve 31-40 yaş arasındaki çalışanların iş doyumu puanlarına göre yüksek
olmaktadır.
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Çalışanların iş doyumu ile bağımsız değişkenler, çalışanların eğitim düzeyi, çalıştığı süre,
medeni durumu arasında bir fark bulunmamıştır (p>0,05).
Araştırmada çalışanların iş doyumu ile aldıkları ücret arasında bir farkın olup olmadığı
incelendiğinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur (F=1,597, p=0,00). Ücretleri yüksek
olanların iş doyumu, ücretleri düşük olanlarınkinden daha yüksek olmaktadır. Bazı ülkelerde
yapılan pek çok araştırmalarda da yüksek gelirli çalışanların iş doyumu daha düşük gelire
sahip olan çalışanlarınkinden yüksek olduğu ortaya konulmuştur (Judge ve Watanabe, 1993;
Worrell, 2004; Keser, 2005; Dolan ve Gosselin’in, www.google.com., erişim tarihi:
15.11.2011).
Deneklerden elde edilen yaşam doyumu verilerinin tanımlayıcı istatistikleri Tablo 8’de ele
alınmıştır. Yaşam doyumu ortalaması 3,1704 olarak bulunmuştur. Sonuçlara göre çalışanlar
genel olarak hayatından memnunlardır.
Tablo 8: Yaşam Doyumu Sonuçları
İfadeler
Yaşam koşullarım pek çok yönleriyle
ideallerimi karşılıyor
Yaşam koşullarım mükemmeldir
Hayatımdan memnunum
Hayatımda sahip olmak istediğim herşeye
sahibim
Tekrar
yaşasaydım
hiç
bir
şeyi
değiştirmezdim
Yaşam doyumu

N

Ortalama

Standart
Sapma

257

3,2840

,96878

257
257

3,3930
3,6148

,79397
,76256

257

2,9105

,85454

257

2,6498

1,14987

257

3,1704

,63865

Yaşam doyumundan elde edilen sonuçların çeşitli değişkenlere göre dağılımı aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Tablo 9. Yaşam Doyumu Sonuçlarının Bazı Değişkenlere Göre Dağılımı
Yaşam
Doyumu/Yaş
20 yaşın altıda
20-30 yaş arası
31-40 yaş arası
41 ve üzeri
Toplam
Yaşam
Doyumu/Süre
1 seneden az
1-4
5-9
10 ve üzeri
Toplam

Sayı

Ortalama

16
162
53
26
257
Sayı

3,0500
3,0852
3,3660
3,3769
3,2195
Ortalama

94
111
42
10
257

3,7660
3,6901
3,7286
4,0400
3,8062

Standart
Sapma
,73655
,56534
,54717
,52512
,57813
Standart
Sapma
,70566
,59889
,57094
,32728
,63865

F

p

3,839

,010

F

p

3,642

,013
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Tablo 9’da çalışanların yaşam doyumu ile bazı bağımsız değişkenler arasında farklılık olup
olmadığı incelenmiştir. Sonuçlara göre çalışanların yaşam doyumu ile eğitimi, medeni
durumu ve aldıkları ücret arasında bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Oysa Keser’in (2005)
yaptığı araştırmada çalışanların yaşam doyumu ile eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir fark
bulunmuştur. Dolan ve Gosselin’in (www.google.com., erişim tarihi: 15.11.2011)
çalışmasında iş-yaşam doyumları ile sadece iki değişken, medeni durum ve ücret arasında
anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
Çalışmada işçilerin yaşam doyumu ile yaşları arasında bir farkın olup olmadığı incelendiğinde
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Çalışanların yaşı yükseldikçe yaşam doyumu da
yükselmektedir. Bu çalışmada 41 ve üzerinde olan grup daha yüksek yaşam doyumuna
sahiptirler. Bununla birlikte çalıştıkları süre de yaşam doyumlarını etkilemektedir (p<0,05).
Sonuçlara göre 10 yıl ve üzeri çalışanların yaşam doyumu yüksek çıkmıştır. Farklılıkların
hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için yapılan çoklu karşılaştırma Tukey Testi
sonucunda 1-4 (X=3,6901) sene çalışanlar ile 5-9 (X=3,7286) sene çalışanların yaşam
doyumu arasında fark bulunmuştur.
Hipotezler test edildiğinde iş doyumu ve demografik değişkenlerden çalışanların yaşı ve
aldıkları ücret arasında anlamlı bir farklılık bulunup kabul edilmiştir. Diğer demografik
değişkenler çalışanların medeni durumu, görevi ve eğitim düzeyleri ile iş doyumu arasında
istatistiksel bir anlamlılık bulunmamıştır ve hipotezler reddedilmiştir. Çalışanların yaşam
doyumu ile yaşı ve çalıştıkları süre arasında anlamlı bir farklılık tespit edilip hipotezler kabul
edilmişken yaşam doyumu ile diğer demografik değişkenler arasında anlamlı bir fark
bulunmamış ve hipotezler reddedilmiştir. Yapılan analizler ve hipotez testleri sonucunda
aşağıdaki gibi araştırma modeli elde edilmiştir.
Yaş (F=3,604)

İş Doyumu

Ücret (F=1,597)
r=0,13
Demografik Değişkenler
Yaş (F=3,839)

Yaşam Doyumu

Çalışılan süre (F=3,642)

Şekil 2. İş ve Yaşam Doyumu Üzerinde Etkili Olan Demografik Faktörler
Demografik değişkenlerden sadece çalışanların yaş değişkeni hem iş doyumu hem de yaşam
doyumu üzerinde etkili olmaktadır.
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Globalleşmenin etkisi altında ve rekabetin yoğunluk kazandığı bir ortamda işletmelerin ayakta
kalabilmeleri, işletme yöneticilerinin çalışanların davranışlarını, iş usullerini doğru bir
biçimde belirlemesine ve yönetmesine bağlıdır. Son gelişmeler insana stratejik açıdan
bakmaya zorlamaktadır. Çalışanlar bir insan olarak iş yerinde çeşitli davranışlar sergilemekte
ve davranışların önemlilerinden biri de onların işe karşı olan tutumlarıdır.
İş doyumu ile yaşam doyumu arasında ilişkiyi tespit etmek için özel güvenlik görevlileri ile
gerçekleştirilen bu araştırmada, anketlere verilen cevaplar doğrultusunda, bağımlı ve bağımsız
değişkenler arasında korelasyon, regresyon ve varyans analizleri yapılarak anlamlı ilişkiler
tespit edilmeye çalışılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda belirlenen örneklem kitlesi için iş doyumu ve yaşam doyumu
arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bu durum iş
doyumu ile yaşam doyumu arasında pozitif bir ilişkinin olduğuyla ilgili literatürle
örtüşmektedir. Çalışmada iş doyumu yaşam doyumunu pozitif yönde etkilediği ama onun
yaşam doyumunu etkileme düzeyi zayıf olduğu saptanmıştır. Bu sonuç çalışanların yaşam
doyumları, iş hayatı dışında daha çok yaşam hayatındaki olaylardan etkilendiğini
göstermektedir. Bunu yaşam doyumu ile ücret değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın
olmadığı ispat etmektedir. İş doyumunun yaşam doyumunu açıklama düzeyinin %1,7 olarak
bulunması, yöneticiler tarafından arzulanan bir durum olduğu söylenebilir. Çalışanlar
yaşamlarındaki doyumsuzluğu iş hayatına yansıtmamaktadır. İş dışı yaşamları ile iş hayatını
karıştırmamaktadırlar. Bununla ilgili olarak, yöneticilerin bu durumu koruyabilmeleri için iş
ortamının daha da iyileştirilmesi, takım çalışmasının güçlendirilmesi, yaşamlarından mutsuz
olsalar da iş yerinde kendilerini mutlu hissedebilecekleri bir ortamın yaratılması konularında
çalışmalar yapması önerilebilir.
Genel olarak bakıldığında iş doyumu ile yaşam doyumu arasında dikkate değer bir fark
görülmemektedir. Burada da iş doyumunun yaşam doyuma göre biraz daha yüksek çıkması
çalışanların işlerine olan gerçek görüşlerini tamamen yansıtmamış, yaşam doyumunda ise
daha gerçek düşüncelerini yansıtmış olabilir yorumuna yer verilebilir.
İş doyumu ile demografik değişkenlerin incelendiği sonuçlara bakıldığında, çalışanların yaşı
ve ücret değişkenleri iş doyumu üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Çalışanların yaşı
yükseldikçe iş doyumlarının artması, artık işleriyle ilgili net bir görüşe sahip olduklarından
kaynaklandığı söylenebilir. Genç gruplar iş değiştirme konusunda üst yaştakilere göre daha
esnektirler ve işletmede çalışanların %69,2’sini oluşturmaktadırlar. Zira çalışanların
%36,6’sının çalışma süresinin 1 yıldan az olması bu görüşü desteklemektedir. Araştırma
yapılan işletmede iş gücü devir hızının yüksek olduğu ve bunun işin özelliğinden
kaynaklanmış olabileceği ifade edilebilir.
Ücret, iş doyumunu belirleyen önemli unsurlardan birisi olmaktadır. Genelde çalışanlar ne
kadar yüksek düzeyde ücret alırsa iş doyumları da o kadar yüksek olmaktadır. Çalışanların
yaptıkları göreve bakıldığında %91,4’ü güvenlik görevlileridir ve 6000 somun altında ücret
almaktadırlar. Kırgızistan’ın bugünkü şartlarında 6000 somla aile geçindirmek mümkün
değildir. Bununla beraber güvenlik görevlileri üstün sorumluluk gerektiren işi yapmaktadırlar.
Bu nedenle ücret konusunda yönetim tarafından doyumsuzluğun giderilmesiyle ilişkili
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olanaklar yaratılmaya çalışılabilir. Bunu sağlamakla beraber iş gücü devir hızının azalmasına
yol açabilirler. Ayrıca özel hizmet içi eğitim, sosyal faaliyetler yapılarak çalışanların
yaptıkları görevi daha fazla benimsemesine yol açabilirler. Araştırma yapılan işletme büyük
özel güvenlik hizmeti işletmenin departmanlarından
birini
çaplı işletme olup,
oluşturmaktadır. İşletmenin güvenlik hizmetini bazı diğer işletmelere de sunduğu
bilinmektedir. Güvenliğin çok önemli hale gelen günümüzde, işletme güvenlik hizmetini bir
çekirdek hizmete dönüştürüp dış kaynak sağlayan bir işletmeye dönüşebilir.
Yaşam doyumu sonuçları çeşitli değişkenler açısından incelendiğinde yaşam doyumu ile yaş
ve çalışılan süre değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. 31 yaşın üzerinde
olanlar daha genç kısımlara göre yüksek yaşam doyumuna sahip olmaktadırlar. 10 yıl ve üzeri
çalışanların yaşam doyumları diğerlerinkine göre yüksek çıkmıştır. Bununla ilgili olarak
yaşamın önemli parçası olan iş hayatının bir düzene sokulması, bu işte birkaç sene çalışmaları
sonucunda işlerine karşı bir tutumun geliştirilmesi sonucunda çalışanların yaşam doyumları,
daha genç ve bu görevde daha az süre çalışanlarınkine göre yüksek olabilir yorumuna yer
verilebilir.
Özel güvenlik görevlileri üzerinde yapılan bu araştırma diğer sektörlerde ve iş alanlarında da
uygulanabilir. Gelişmekte olan Kırgızistan için bununla ilgili çalışmaların yapılması hem
ülkedeki eğitim açısından hem de faaliyette bulunan işletmeler açısından önemlidir. Eğitimle
ilgili olarak bu tür araştırmalar, insan kaynakları alanında literatürün gelişmesinde katkı
sağlayabilir. Çalışmadan da belli olduğu gibi konuyla ilgili yerli kaynaklar bulunmamaktadır.
İşletmeler ise ilgili çalışmalar sonucunda rekabet ortamında rakiplerinden üstün olabilme
olanağı elde edebileceklerdir. Üstün olabilme etkin bir yönetimin göstergesidir.
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TÜRKİYE’DE ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK “GÜVENLİ İNTERNET”
UYGULAMASININ YAZILI BASINDA YANKILARI1

Yılmaz CEYLAN∗
Öz
Günümüzde bir teknoloji harikası olan internet, sanal âlem de bir bilgi ve iletişim aracı
olarak bilimden ticarete, müzikten sinemaya ve kültüre hemen her çeşit alanda işlev
görmektedir. İnternet’in toplum yaşamında giderek daha fazla yer alması ve kullanım alanının
günden güne genişlemesi, hem iletişim açısından sevindirici hem de kontrolünün zorluğu
noktasında sıkıntılar çıkmaktadır.
Gerçekten, internet’i iletişim, bilgi edinme ve paylaşım gibi iyi amaçlarla kullanan
kullanıcıların varlığına karşılık, kanuni boşluklardan, insanların zaafından ve yetişkin
olmayan bireylerin masumluğundan yaralanıp interneti kötüye kullanan insanlarda mevcuttur.
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de özellikle çocukların kötüye
kullanımını önlemek maksatlı güvenli internet uygulamasına geçilmiştir. Güvenli internet
uygulaması elbette ki aklı başında yetişkin bireyin internet özgürlüğünü engellemek için
değil, çocukların internet aracılığıyla kötüye kullanımlarını, istismarlarını önlemek amaçlıdır.
Ancak Türkiye’de durum farklı yorumlanmış, insanların internet özgürlüğünün elinden
alındığı yönünde çok farklı haberler çıkmıştır. Araştırmanın amacı güvenli internet
uygulamasına karşı yazılı basının yaklaşımlarını ortaya koymaktır.
Araştırmada yöntem olarak içerik çözümlemesi yöntemi uygulanmıştır. “Güvenli
İnternet” uygulamasına geçilen 2011 yılı Kasım ayı içerisinde tiraj olarak ilk sıralarda yer
alan beş gazetenin güvenli internetle ilgili hem haber hem de köşe yazılarının objektif olarak
değerlendirilmesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: çocuk, internet, yazılı basın

1

24/25 Nisan 2012 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş
Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “4. Uluslararası Risk Altında Ve Korunması Gereken Çocuklar
Sempozyumu”nda sunulmuş bildirinin genişletilmiş ve düzenlenmiş halidir.
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AGAINST THE SAFETY OF CHILDREN IN TURKEY "SAFE INTERNET"
ECHOES IN THE PRESS APPLICATION
Abstract
Today, the Internet is a technological wonder, the virtual realm of science as an
information and communication tool, trade, music, cinema and culture in just about every
kind of serves. Take place in the life of the community and use the Internet more and more
day by day the expansion of space, both in terms of communication difficulties at the
difficulty of control is both gratifying.
Indeed, the Internet, communication, knowledge acquisition and sharing purposes,
such as users with a good response to the presence, legal loopholes, taking advantage of
people fecklessness, and non-adult individuals who abuse the Internet are available in
humans.
As in many countries of the world, especially in Turkey aimed to prevent abuse of
innocent children safe internet has been applied. Secure web application in order to prevent
the freedom of the internet, of course, a sane adult individual, not the use of abuse of children
via the Internet, intended to prevent abuses. Turkey, however, a different interpretation of
events, news was very different from the direction of the people taken away the freedom of
the internet. Our goal is to measure approaches to the written press against the implementation
of a secure internet.
Resolution is the content of our research method. "Safe Internet" is passed into
circulation in November of 2011 for the first time, both in the news as well as five
newspapers columnist's writings about the internet is a safe evaluation will be made
objectively.
Keywords: children, internet, print media
GİRİŞ
İnternet, kişilerin dünya üzerinde birbirleri ile çok geniş amaç ve içerikte iletişim
kurmalarını, bilgi alıp vermelerini sağlayan bir ortak haberleşme ağıdır. İnternete
bağlanmanın hem ulusal hem de uluslar arası bir şartının olmaması sebebiyle bir bilgisayar
sistemine sahip olan ve internet ağı mevcut olan her birey internete bağlanma özgürlüğüne
sahiptir. Bunun için herhangi bir kurum veya merciden izin alınmasına gerek yoktur. İnternet
üzerinden bir klavye tuşuyla dünyanın neresinde olunursa olunsun her türlü bilgi alışverişi
sağlanabilmekte, dosya araştırılabilmekte, kaynak tarama işleminde bulunulabilmekte,
elektronik posta yollanılabilmekte, hangi ülkeden hangi milletten olursa olsun başka bireylerle
bağlantı kurulabilmektedir. İnternetin bu fonksiyonlarının çeşidi gün geçtikçe daha da
artmaktadır.
Ülkemizde, internet 1990'lı yıllardan itibaren yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlayarak, günümüz kitle iletişim araçları içerisinde yerini almıştır. İnternet’in; bilgi edinme,
2
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eğitilme, eğlenme, ticaret yapma, alışveriş etme, finansal işlem yapma ve bunlara benzer
kapsamı her gün genişleyen kategorilerde daha adını sayamayacağımız kadar çok alanda
kullanılıyor olması ve bilgilere bir klavye tuşuna dokunarak ulaşabilme kolaylığı internetin
kullanıcı sayısını her geçen gün daha da artırmaktadır.
Bilgisayar ve özellikle internet, ekonomik ve sosyal hayatı değiştirdiği gibi bir dizi
sorunu da beraberinde getirmiştir. İnternet üzerinden, sabotaj veya kaos yaratmak amacıyla
çeşitli sistemlere saldıran ve sisteme izinsiz girerek çeşitli hasarlar yaratan programcılar,
internet’teki yerini almak isteyen “terör örgütleri”nin faaliyetlerini bu ortama taşıması,
“hırsızlık” ve “dolandırıcılık” gibi suçların bu ortamda işlenmeye başlanması, hakaret amaçlı
sitelerin kurulması, interneti ne maksatla kullanacağını bilmeyen yetişkin bireye ve özellikle
olayın tam olarak farkında olmayan çocukların art niyetli kişiler tarafından kötüye
kullanılması yoluyla müstehcenlik biçimlerinin oluşturulması sonucu “pornografi” ve “çocuk
pornografisi” gibi yasadışı yayınların giderek artması, internet’in kötü amaçla
kullanılabileceğini açıkça gözler önüne sermiştir.
İnternet üzerinden işlenen suçlara karşı bireyin korunma altına alınması ve kötüye
kullanılmasının önlenmesi bir gereklilik haline gelmiştir. Bu maksatla birçok ülkede çok önce
başlamış olan güvenli internet uygulamasının Türkiye’de yeni gündeme gelmiş ve üzerinde
bilen ve bilmeyen birçok kişi söz söylemiştir.
Bu araştırmada gündemin nabzını tutan medyanın yazılı basın kaynaklarından olan
gazetelerin bu konu üzerindeki haberleri ve değerlendirmeleri üzerinde durulmuş ve sonuç
bölümünde karşılaştırmalı bir analiz yapılmaya çalışılmıştır. İnternet üzerinden yapılan
suçlarında en az normal suçlar kadar tehlikeli ve bir hak ihlali olduğu göz önüne alınınca, bu
çalışmanın Türkiye medyasının bu olaya nasıl baktığını göstermesi açısından önemli olacağı
düşünülmektedir.
İNTERNET
"İnternet" sözcüğü, İngilizcede "uluslararası ağ" anlamına gelen "international
network" sözcüklerinin birleştirilmesinden oluşmuştur. Bu uluslararası ağın çekirdeğinde
birbirine yüksek hızlı bağlantılarla bağlı, sürekli çalışır haldeki bilgisayarlar (sunucular)
vardır.
İnternet, “değişik bilgisayar ağlarında olan insanların, dünyanın neresinde olurlarsa
olsunlar, birbirleriyle aynı ağ üzerindeymiş gibi haberleşmelerini ve bilgilerini en verimli
şekilde paylaşmalarını sağlayan bir teknolojidir” (Karasar, 2004: 120).
İnternet Türkiye’ye daha yakın zamanda girmiş olmasına rağmen çok büyük ilgi
görmüş ve hızlı bir şekilde yayılmıştır. 2000 yılında kullanıcı sayısı 1.785.000 olan internetin,
1 yıl İçinde % 100’den fazla hızlı yükselişini, 2003’ten 2004’e geçişte de sürdürdü. 2005
yılından itibaren 12 milyondan fazla kullanıcı Türkiye’de internet kullanırken(Mestçi, 2007:
175), 2011 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım
Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanelerin %42,9’u İnternet erişim imkânına
sahiptir.
Bu
oran
2010
yılının
aynı
ayında
%41,6
idi
(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=8572).
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Tablo-1: Hanelerde Bilişim Teknolojileri Bulunma Oranı %
Taşınabilir
Televizyon
bilgisayar
(uydu yayını
(Laptop,
ve kablo TV
Masaüstü Tablet PC)
dahil)
Television
bilgisayar Portable
Cep
computer
(including
(PC)
telefonu
Yıl
Desktop (Laptop,
Mobile satellite dish,
Year
computer Tablet PC)
phone
cable TV)
10.0
0.9
53.6
92.2
2004
11.6
1.1
72.6
97.7
2005
24.0
5.6
87.4
2007
Türkiye
28.1
9.1
88.1
2008
Turkey
30.7
11.2
87.6
2009
33.8
16.8
90.5
2010
34.3
22.6
91.9
2011
2004
16.1
1.6
79.9
99.0
2005
30.0
7.2
90.3
2007
Kent
33.7
11.4
90.2
2008
Urban
37.1
14.3
89.6
2009
40.6
20.4
92.8
2010
41.0
27.9
93.6
2011
2004

Oyun
konsolu
(Playstatio, El bilgisayarı
vb.)
(Palm)
Game
Handheld
console
computer
2.9
0.1
2.9
0.1
3.7
0.4
3.9
0.5
3.7
0.6
3.1
0.7
3.8
1.2
3.7
0.2
4.5
0.6
4.5
0.6
4.5
0.8
3.7
0.9
4.9
1.5
-

2005

3.7

0.3

59.9

95.6

1.4

2007

8.9

1.8

80.1

-

1.5

0.1

2008

13.6

3.2

82.8

-

2.2

0.3

2009

15.2

3.6

82.9

-

1.6

0.3

2010

16.6

7.6

85.0

-

1.5

0.2

17.4
9.2
87.7
2011
(Tablo1: TUİK’in 2011 verilerinden alınmıştır.)

-

1.3

0.3

Kır
Rural

-

Tablodan da anlaşılacağı üzere Türkiye’de bilgisayar kullanımı her yıl düzenli bir
şekilde artmaktadır. Bilgisayar kullanımında ki bu artışla internet erişim imkânına zemin
hazırlamakta ve aynı hızla internet erişimi de artmaktadır. Artık herkesin ulaşabileceği şekilde
bir ağa sahip olan internetin beraberinde suçları da getiriyor olması gayet doğaldır. İnternet
erişimi ne kadar artarsa bilişim suçları da aynı oranda artmaktadır. Suçların önlenmesi için
gerekli önlemlerin alınması adına görevli olan mercilerin, Türkiye’de bilişim suçları
noktasında geç kaldıkları söylenebilir. 2011 yılının başlarında BTK’nın filtre uygulamasıyla
Türkiye da güvenli internet uygulamasıyla tanışmıştır.
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GÜVENLİ İNTERNET
Güvenli internet; İnternetteki zararlı içeriklerden çocukları ve gençleri korumak için
'Çocuk ve Aile Profil Kriterleri Çalışma Kurulu' tarafından 2011/DK-14/461 sayılı Kurul
Kararı
ile
24.08.2011
tarihinde
yürürlüğe
girmiş
bir
projedir
(samanyoluhaber.com/yazar/gultekin-zorlu/Guvenli-Internet-Nedir-Sansur-bununneresinde/718231/#ixzz1qIoyRr9u, erişim tarihi, 27.03. 2012).
Türkiye güvenli internet tartışmaları ve bilişim suçlarının önlenmesi ancak daha yeni
ortAya çıkmış bir durumdur. Ancak dünyaya baktığımızda bilişim suçlarını önlemeye yönelik
uygulamalar çok daha önce başlamış bir uygulamadır.
Avrupa ülkeleri ile Kanada, Japonya, Güney Afrika ve ABD dâhil 33 devleti
tarafından, öncelikli olarak toplumun siber suçlara karşı korunması için atılacak diğer
adımlarla birlikte gerekli mevzuatın kabul edilmesi ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi
yollarıyla ortak bir cezaî politikanın öncelikli olarak kabul edilmesi gereğiyle imzalanan
Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi 23 Kasım 2001 tarihinde Budapeşte’de imzaya
açılmış
ve
kabul
edilmiş
olan
bir
anlaşmadır
(bilgisayarpolisi.com/index.php?sayfa=makaleoku&kategori=3&id=329).
Anlaşma gereğince bilgisayar veri ve sistemlerinin gizliliğine, bütünlüğüne ve
kullanımına açık bulunmasına yönelik suçlar bağlamında hukuka aykırı erişim, yasa dışı
müdahale, verilere müdahale, sistemlere müdahale, cihazın kötüye kullanımı fiilleri;
bilgisayarla ilişkili suçlar çerçevesinde ise sahtecilik, dolandırıcılık, telif haklarının ve benzeri
hakların ihlaline ilişkin fiiller ve içerikle ilişkili olarak çocuk pornografisine yönelik fiiller,
cezalandırma konuları arasında sayılmış; bu hususlarda ulusal ve uluslararası alanda gerekli
etkin yaptırım ve işbirliğine ilişkin düzenlemeler belirtilmiştir.10 Avrupa Konseyi Siber Suç
Sözleşmesine uyum sağlamak için, Avrupa devletlerinin bir çoğu (Almanya, İtalya,
Finlandiya, Avusturya, Yunanistan, İsveç, Danimarka, Norveç ve Hollanda gibi) mevcut yasal
hükümlere eklemeler yapmış; ABD, İngiltere ve İrlanda gibi Anglosakson sistemine dahil
bazı
devletler
ise
bu
konularda
özel
düzenlemelere
gitmişlerdir
(http://www.turkhukuksitesi.com/makale_154.htm).
Bu anlaşma çerçevesinde MADDE 9- Çocuk Pornografisi İle Bağlantılı Suçlar şu
şekilde sıralanmıştır:
1. Her bir Taraf devlet, bir hak olmaksızın kasıtlı
a . bilgisayar sistemi vasıtasıyla dağıtmak amacıyla çocuk pornografisi üretmek,
b . bilgisayar sistemi vasıtasıyla çocuk pornografisini temin edilebilir hale getirmek veya
göstermek,
c . bilgisayar sistemi vasıtasıyla çocuk pornografisini aktarmak veya dağıtımını yapmak,
d . kendisi veya başkası için bilgisayar sistemi vasıtasıyla çocuk pornografisi temin etmek,
e . bir bilgisayar sisteminde veya bilgisayar veri depolama ortamında çocuk pornografisine
sahip olmak
Fiillerinden sorumlu tutulması için gerekli kanuni düzenlemeyi yapmalı ve ihtiyaç duyulan
önlemleri almalıdır.
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2-Yukarıdaki 1.paragrafta geçen "çocuk pornografisi":
a)Bir küçüğün cinsel olarak kullanılmasını
b)Bir küçük gibi görünen kişinin cinsel olarak kullanılmasını
c)Bir küçüğü temsil eden gerçekçi bir imajın cinsel olarak kullanılmasını
görsel olarak içeren pornografik materyaldir, şeklinde
sıralanmıştır.(http://www.bilgisayarpolisi.com/index.php?sayfa=makaleoku&kategori=3&id=
329).
YÖNTEM
Araştırmada yöntem olarak içerik çözümlemesi yöntemi uygulanmıştır. İçerik
çözümlemesi: İletişim, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Edebiyat, Gazetecilik, Siyasal bilimler gibi
değişik alanlarda farklı amaçlarla kullanılabilen bir araştırma yöntemi olmakla birlikte,
mevcut verileri özetleme, standardize etme, karşılaştırma ya da başka bir biçime dönüştürme
aracıdır (Selahaddin görmüş, içerik çözümlemesi). İçerik çözümlemesi yöntemi bir takım
nicel ve nitel göstergelerden hareketle, içerikten elde edilen bilgilerin ötesinde bazı sonuçlara
ulaşmayı amaçlamaktadır (Gökçe, 2001: 19).
Çalışmada “Güvenli İnternet” uygulamasına geçilen 2011 yılı Kasım ayı içerisinde
tiraj olarak ilk sıralarda yer alan beş gazetenin sırasıyla (Zaman, Posta, Hürriyet, Sabah,
Habertürk) hem haber hem de köşe yazılarının objektif olarak değerlendirilmesi yapılmıştır.
Araştırma yazılı basından gazeteleri, gazeteler içerisinden de ilk beş gazeteyi kapsamaktadır.
Ve bu beş gazetenin sadece 2011 yılı kasım ayı içerisinde haberleri dikkate alınmıştır. Böyle
bir sınırlama hem çalışmanın çerçevesinin belirlenmesine hem de haberlerle ilgili ayrıntıya
inilmesine yardımcı olmuştur.
Araştırmada, başvurulan gazeteler numaralar ile kodlanmıştır (T-1, T-2, T-3…).
Araştırmaya dâhil olmuş olan gazetelerin ifadelerine yer verilirken isimleri yerine bu kodlar
kullanılmıştır.

Evren ve örneklem:
Evrenimiz yazılı basından gazetelerin kapsamaktadır. Örneklemimiz ise çalışmamızı
oluşturan ilk beş gazeten oluşmaktadır. İlk beş gazetenin tirajı dikkate alınmıştır.

BULGULAR
Tiraj olarak ilk sırada yer alan T-1 gazetesinde kasım ayı içerisinde güvenli internete
dair haberler,“Güvenli internet dönemi başlıyor”( 20.11.2011), “İnternette 'güvenli' dönem
başlıyor”( 21.11.2011), “Güvenli internet bugün başlıyor”( 22.11.2011) şeklindeki farklı
başlıklarla güvenli internetin başladığı bilgisi verilmiş ve haber içeriğinde: “Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun çocukların ve gençlerin internet üzerindeki bilgi
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kirliliğinden ve zararlı içeriklerden korunmaları amacıyla geliştirdiği güvenli internet
uygulamasıyla ilgili başlayan üç aylık test dönemi bugün sona eriyor” bilgisi verilmiştir.
T-1 gazetesinden sonra ikinci sırada yer alan T-2 gazetesinde Kasım ayı içerisinde
güvenli internete yönelik ilk haberde kullanılan başlık “Facebook çocuklara kapatılıyor”
şeklindedir ve alt başlık olarak ta “İnternette filtre' uygulamasında çocuk profilinde Facebook
ve diğer paylaşım siteleri yer almayacak” kullanılmıştır. “Çocuk ve Aile Profil Kriterleri
Çalışma Kurulu’nun dünkü toplantısında belirlediği kriterlere göre çocuk profilinde facebook
ve diğer paylaşım siteleri yer almayacak” şeklinde ki haber içeriği “‘Haber’ Var, ‘Sosyal
Paylaşım’ Yok”(17.11.2011) diye başka bir alt başlık olarak verilmiştir.
Tiraj olarak üçüncü sırada bulunan T-3 gazetesinin güvenli internete dair 16 Kasım
Çarşamba günü ilk haberi “İnternet filtresine iptal için dava” başlılığıyla verilmiştir. Haberin
alt başlığı “BTK’nın filtre uygulamasına karşı duran Alternatif Bilişim Derneği uygulamanın
iptali için dava açtı” şeklindedir. Haberin içeriği olarak alternatif bilişim derneğinin şu
açıklamalarına yer verilmiştir: “Bilindiği gibi 22 Şubat 2011 tarihinde yayınlanan ve
“Güvenli İnternet Uygulaması” şeklinde sunulan ilk kurul kararı, kamuoyunun haklı
eleştirilerine maruz kalmış ve kurum tarafından Ağustos 2011 içinde geri çekilmişti. Ardından
karar revize edilmiş ve inceltilmiş yeni versiyonu 16 Eylül 2011 tarihinde BTK tarafından
yayınlanmıştı. Ancak yeni kurul kararında da sansürcü anlayış sürdürülmüştür. Bu nedenle
derneğimiz 4 Kasım 2011 tarihinde kurul kararının iptali istemiyle Danıştay’da dava
açmıştır”.
T-1 gazetesi güvenli internete geçildiği gün “İnternette 'güvenli' dönem başladı filtre,
çocuk istismarını önleyecek”( 23.11.2011) şeklinde verilen haberde güvenli interneti
uzmanların desteklediği örneklerle açıklanıyor ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Tuncay Ergene’nin şu sözlerine yer veriliyor: "Filtreleme
özellikle çocuk istismarının önlenmesi noktasında büyük önem taşıyor". Ve gene Ergene’nin
şu sözleri veriliyor: “Çocukları koruma görevi olan devletin, ailelere birer seçenek
sunduğunu belirten Ergene, "Bu uygulamanın yanındayım. Güvenli internet, özellikle çocuk
istismarının önlenmesi noktasında büyük önem taşıyor." Aynı başlık adı altında AB
ülkelerinin bu uygulamayı on iki yıldır kullanıldığı şu sözlerle açıklanıyor: “Aralarında AB
ülkeleri, Japonya ve İngiltere'nin bulunduğu pek çok ülke, 1999'dan beri 'filtre' uyguluyor.
İngiltere'de tüm mobil şebekeler, standart olarak yetişkin içeriğe erişimi engelleyecek
filtreleme yazılımı sağlıyor. Engeli aşmak için operatör üzerinden yetişkinliğin doğrulanması
gerekiyor. İsviçre'de işletmeciler, 16 yaşından küçüklerin müstehcen içeriğe sahip sitelere
erişimini engelleyici tedbirler almak zorunda. Avustralya ise güvenli interneti 2006'da
başlattı”.
T-2 gazetesinin Güvenli internete dair ikinci haberi ise 22 Kasım tarihinde “İnternette
filtre dönemi bugün başlıyor” başlığıyla verilmiştir. Haberin alt başlı “Güvenli internet
uygulaması ile ilgili 22 Ağustos'ta başlayan üç aylık test dönemi bugün sona erdi. İnternet
kullanıcıları, bu tarihten itibaren güvenli internet hizmetini isteğe bağlı ve ücretsiz olarak
kullanabilecek” şeklindedir.
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T-2 gazetesinin 22 kasım tarihli güvenli internete dair ikinci haber başlığı “25 soruda
internette filtre ve sansür” olmuştur. Yazının içeriğinde T24 haber sitesi Genel Yayın
Yönetmeni ve aynı zamanda yazarı Doğan Akın'ın kaleme aldığı yazının ayrıntılarına yer
verilmiştir. Yazının ayrıntılarında, “İnternet ortamında yapılan yayınlar hangi mevzuata
dayanarak denetleniyor?”, “Katalog suçlar ne anlama geliyor?”, “Katalog suçlar ile diğer
suçlar nasıl takip ediliyor?”, “Katalog suçlar nasıl tespit edildi?”, “Filtrelerin içeriğini kim
belirleyecek?”, “Filtrelerden birini seçmek zorunlu mu?”, “Sansür tartışması nereden
çıkıyor?”, “Tartışmada kim haklı; devlet mi, “internetime dokunma” diyenler mi?” gibi daha
birçok soruya yanıt verilmiştir.
T-1 gazetesinin Kasım ayı içerisinde vermiş olduğu son haber başlığı “Güvenli
internette yeni uygulama”( 29.11.2011) olmuştur. Bu haber başlığı altında önceki söylemlerin
dışında artık farklı bir uygulamaya geçildiğini, “Güvenli internet hizmetinden faydalanmak
isteyenler artık, bu tercihi yapmadan önce, hangi sitenin hangi profilde yer alıp almadığını
kontrol edebilecek. Kullanıcılar, merak ettikleri sitenin hangi profilde yer aldığını
''guvenlinet.org'' adresinde yer alan sorgu ekranından öğrenebilecekler.” Şeklindeki
açıklamalarla verilmiştir.
T-2 gazetesinin 23 Kasım tarihli güvenli internetle ilgi haberi “Filtrenin ilk
kurbanları” başlığı adı altında, güvenli internete geçilen ilk gün yasaklar kategorisine
girenlerin haberi verilmiştir. Haberin alt başlığı “Güvenli İnternet” ilk gününde iç giyim ve
prezervatif yasağı ile geldi” şeklidedir. Haber “Kamuoyunda “internette filtre” dönemi olarak
adlandırılan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ‘küçükleri internetteki
zararlı içerikten koruma’ gerekçesiyle hazırlanan “Güvenli İnternet” döneminin dünkü ilk
günü, iç giyim ve prezervatif sitesi yasağı ile kendini gösterdi” diye verilmiştir.
T-2 Gazetesinin 23 Kasım tarihli ikinci güvenli internete dair bir başka haberi
“Bakan'dan internet filtresine Atatürklü savunma” başlığı altında verilmiştir. Daha sonra
Ulaştırma Bakanı Yıldırım’ın "Güvenli internet uygulamasıyla sansür, kısıtlama, yasak söz
konusu değil. Ne yapacaktık; 'ey Youtube, sen istediğin gibi Atatürk'e hakaret et, biz mahkeme
kararını tanımıyoruz, internete yasak gelir mi?' diyeceğiz” sözünü alıntı olarak vermiştir.
T-3 gazetesinin 17 Kasımlı haberinde güvenli internete dair haberi “Güvenli internet
dönemi başlıyor” başlığında verilmiştir. Alt başlık olarak insanların aklını meşgul eden
“Güvenli internette 3 aylık test dönemi 22 Kasım'da sona eriyor. Peki, yeni sistem nasıl
işleyecek?” sorusu yazılmış ve haberin içeriğinde sistemin nasıl işleyeceğine dair bilgilere yer
verilmiştir.
T-3 Gazetenin 20 Kasımlı internete dair haberinde gene 17 Kasımda atılan başlık
“Güvenli internet dönemi başlıyor” kullanılmıştır. Haberin içeriğinde “Güvenli internet
uygulaması ile ilgili 22 Ağustosta başlayan üç aylık test dönemi 22 Kasım salı günü sona
erecek. İnternet kullanıcıları, bu tarihten itibaren güvenli internet hizmetini isteğe bağlı ve
ücretsiz olarak kullanabilecek” şeklinde bilgilere yer verilmiştir.
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T-3 Testin bittiği artık tamamen güvenli internete geçildiği 22 Kasım günü “Test bitti,
internette ‘filtre’ devreye girdi” başlığıyla güvenli internet haberi verilmiştir. Haberde İçerik
olarak “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) çocukların ve gençlerin internet
üzerindeki bilgi kirliliğinden ve zararlı içeriklerden korunmaları amacıyla geliştirdiği,
kamuoyunda “sansür” tartışmalarına neden olan güvenli internet uygulaması bugün başladı”
bilgilere yer verilmiştir.
T-3 22 Kasım ikinci güvenli internet haberi “Güvenli internet dönemi başladı” isimli başlıkla
verilmiştir. Haberin içeriğinde “Bugünden Sonra Ne Değişecek?”, “Hangi Tarifeler Var?”,
“Yasaklı Sitelere Erişim Olacak Mı?” gibi sorulara cevaplar verilmiştir.
T-3 22 Kasımdaki güvenli internetle alakalı diğer bir haber “Güvenli internette çocuk
ve aile profilleriyle ilgili kriterler belirlendi” başlığıyla verilmiştir. Haberin içeriğinde
“Güvenli internet hizmeti çerçevesinde oluşturulan Çocuk ve Aile Profil Kriterleri Çalışma
Kurulunun, bilimsel ve güncel veriler ışığında, Türkiye'nin sosyo-kültürel dokusuna uygun
olarak çocuk ve aile profilleri ile ilgili kriterleri belirlediği bildirildi” bilgilere yer verilmiştir.
T-3 gazetesini güvenli internetle ilgili kasım ayı içerisindeki son haber başlığı
“Çocuklu aileler sansür gibi görmedi, seçimleri ‘güvenli’ internet oldu” şeklindedir. Haberin
alt başlığında “3 aylık test döneminin ardından uygulamaya konan ‘Güvenli internet’
hizmetine talep ilk gün yaklaşık 1000 aboneye kişiyi buldu. Yeni uygulamaya ağırlıkta olarak
çocuklarını internetin zararlı etkilerinden korumak isteyenlerin ilgi gösterdiği belirtildi”
bilgilerine yer verilmiştir.
Dördüncü sırada olan t-4 gazetesinin kasım ayı içerisindeki ilk güvenli internet haber
başlı “Güvenli internet dönemi başlıyor” diye verilmiştir. Haberin alt başlı “Güvenli internette
3 aylık test dönemi 22 Kasım'da sona eriyor. Bu tarihten itibaren internet kullanıcıları
güvenli interneti, isteğe bağlı ve ücretsiz olarak kullanılabilecek” şeklindedir. Haberin
içeriğinde (BTK) Başkanı Tayfun Acarer’in açıklamalarına yer verilmiştir.
T-4 gazetesinin güvenli internetle ilgili bir diğer haberi 20 Kasım tarihlidir. Bu haberin
başlığı “Güvenli internete 77.5 milyon davetiye” şeklindedir. Haberin alt başlığı “Güvenli
internet paketini 5 bin kişiyle test eden servis sağlayıcılar, 64.7 milyon kişiye SMS, 12.8
milyon kişiye de e-posta ile davet göndermeye başladı” dır.
21 Kasım haberinde ki güvenli internetle ilgili haber başlığı “Güvenli internet yarın
başlıyor” diye verilmiştir. Alt başlık “Üç aylık test dönemi 22 Kasım'da sona erecek olan
güvenli internet uygulaması, bu tarihten itibaren kullanıcılar tarafından isteğe bağlı ve
ücretsiz kullanılabilecek” şeklindedir.
21 kasımlı diğer bir haber başlığı “İnternette güvenli dönem yarın başlıyor”
şeklindedir. Haberin alt başlığında kullanılan “Kamuoyunda bir süredir tartışılan güvenli
internet uygulaması, üç aylık test süresini başarıyla tamamladı. Peki, yarın neler olacak?
Sansür olacak mı? İşte yanıtlar:” bu soruyla haberin içeriğinde insanların merak ettikleri
sorulara cevap aranmıştır.
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Araştırmamızda son olarak incelediğimiz T-5 gazetesinin güvenli internetle ilgili ilk
haber başlığı “Facebook çocuklara kapatılıyor” şeklindedir. Haberin alt başlığı “‘internette
filtre’ uygulamasında çocuk profilinde Facebook ve diğer paylaşım siteleri yer almayacak”
şeklinde verilmiştir.
T-5’in vermiş olduğu internetle ilgili ikinci haber 22 Kasım tarihinde “Filtre dönemi
resmen başladı” başlığı adı altında verilmiştir. Alt başlık olarak “İsteğe bağlı ve ücretsiz
verilecek olan hizmeti almak isteyen aboneler internet servis sağlayıcılarına başvuracak”
şeklinde verilmiştir.
22 Kasıma da güvenli internetle ilgili ikinci haber başlığı “'Güvenli internet' ile ne
değişecek?” diye olmuştur. Haberin alt başlığı “Ve büyük gün geldi. Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK), güvenli internet hizmetini bugün itibariyle devreye soktu” şeklinde
olmuştur.
23 kasım tarihli haberde ki başlık “Güvenli internetin çocuklar için kriterleri” diye
verilmiş ve alt başlığında “Türkiye'nin sosyo-kültürel dokusuna uygun şekilde hazırlandığı
belirtiliyor” cümlesine yer verilmiştir.
23 Kasım tarihli ikinci haber başlığı “Filtreye ilk takılanlar” şeklindedir. Haberin alt
başlığında “Güvenli İnternet” ilk nelere yasak getirdi? Şeklinde yasağa ilk maruz kalanlara
dair haber yapılmıştır.
24 Kasım tarihli t-5 gazetesinde Haberturk.com Teknoloji Editörü Selin Kunt
Zengin’in güvenli internetle ilgili yazısına yer verilmiştir. Zengin’in yazı başlığı “Zorunlu
değil ama sorunlu filtrasyon!”dur. Zengin yazısında güvenli internet uygulamasının
problemlerinden ve sıkıntılar bahsetmiştir.
T-5 gazetesinin son güvenli interent haberi 24 Kasım tarihli “10 bin kişi güvenli
internete 'Evet' dedi” başlıklı haberdir. Haberin alt başlığı “BTK’dan edinilen bilgiye göre
“Güvenli İnternet”in ilk günü 5-6 bin, ikinci günü de 4-5 bin olmak üzere toplam 10-11 bin
abone güvenli interneti tercih etti” şeklinde BTK’dan alınan istatistikler sunulmuştur.

SONUÇ VE YORUM
2011 Şubat ayında kabul edilen 22 ağustosta deneme sürümüne geçen 22 Kasım da
resmen başlayan güvenli internet uygulamasına dair daha şubat ayından itibaren birçok haber
ve yazı yazılmıştır. Şubat ayından itibaren çıkan haberlerde, Güvenli internete geçileceğine
dair bilgiler kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra sanal bir dünya halini alan internetin "güvenli
internet" adı altında sınırlarının başkaları tarafından çizilmiş bir teknolojiye
dönüştürüleceğine, özgürlük anlayışı ile çelişeceğine, "Söz konusu düzenlemenin, bireysel
özgürlüklerin kurumsal otoriteler ile sınırlandırılmasını gündeme taşıyacağına” dair birçok
haber yapılmıştır. (G-2 ve G-3) Bu türden haberlere örnek olarak G-2 gazetesinin 3 Mayıs
tarihli sayısında “22 Ağustos'ta internet bitiyor!”, 12 Mayıs tarihli basımında “İnternete
mütedeyyin tüketici ayarı” şeklinde ki haberler verilebilir.
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Gene G-2 gazetesi 6 Mayıs tarihli haberinde “İnternet kullanıcıları meydana iniyor”
başlıklı yazısında “kamuoyunda 'filtreleme' olarak bilinen internetin güvenli kullanımı
yönetmeliği'ne karşı kitlesel protesto eylemleri planlanıyor”, “Kamuoyunda “filtreleme”
olarak bilinen İnternetin Güvenli Kullanımı Yönetmeliği’ne yönelik tepkiler devam ediyor.
Sosyal ağlarda organize edilen protesto çağrıları çığ gibi büyüyor”, “400 bin kişi protesto
edecek” gibi haber içeriklerine yer verilmiştir.
Güvenli internet haberi, 2011 yılı kasım ayı içerisinde, örneklem olarak aldığımız
gazetelerin hepsinin üzerinde durduğu bir bilgi olarak karşımıza çıkmaktadır. G-1 gazetesi
kasım ayı içerisinde “güvenli internet”e dair beş, G-2 gazetesi beş, G-3 gazetesi yedi, G-4
gazetesi dört, G-5 gazetesi yedi habere yer vermiştir.
Kasım ayı içerisinde verilen haber konuları şubat ayından itibaren verilen haberlerden
farklılık arz etmektedir. O zamanlar hissedilen kuşku ve korkuların artık ortadan kalktığı,
güvenli internet uygulamasının içeriğinin daha iyi anlaşıldığı anlaşılmaktadır. Güvenli
internete geçilen 22 Kasımdan sonraki tarihlerde çıkan haberler güvenli internete duyulan
ilgiyi, yapılan başvuru istatistik haberlerini vermiştir (G-3, G-5).
Güvenli internet uygulamasının Türkiye’de ilk defa uygulanıyor olması ve
kamuoyunun yeterli şekilde bilgilendirilmemesi gibi unsurlar nedeniyle ilk zamanlarda yanlış
anlaşıldığı ve tepki aldığı söylenebilir. Elbette bu türden yanlış anlaşılmalara gazetelerin
haberlerinde rastlamakta mümkündür. Ancak daha sonraki zamanlarda ilgililerin bu
uygulamayı detaylarıyla anlatması ve üç aylık deneme sürümünün sınavdan iyi şekilde
geçmesi kasım ayından itibaren gazetelere yansıyan haberlerin de güvenli internet uygulaması
lehine değiştiğini göstermiştir.
Kasım ayı ilk günlerinde yapılan haberlere baktığımıza güvenli internetin lehine ve
aleyhine haberlerden daha çok güvenli internet uygulamasına geçileceği bilgisini veren şu
türden haber başlıkları öne çıkmıştır: “İnternette 'güvenli' dönem başlıyor”(G-1, G-4, G-5).
Güvenli internet aleyhine yapılan haberler daha çok filtrenin bir sansür şeklinde
algılandığına(G-2) ve güvenli internete geçildiği günün sonrasında mağdur olanlara yer
vermek şeklinde olmuştur(G-3). Özellikle 23 Kasım güvenli internetin resmen başlamasından
sonra güvenli internete vatandaşın yoğun ilgisinin olduğu şeklinde ki haberler öne
çıkmıştır(G-4, G-5).
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KİMLİK YAPILARINDA DEĞİŞİM VE SANALLAŞAN KİMLİK SUNUMLARI:
Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma

Doç. Dr. Ahsen ARMAĞAN∗

Öz
Bu Araştırmanın amacı; gelişim sürecindeki evrelerde meydana gelen kimlik
yapılarındaki değişimin irdelenmesi ve dijital teknolojinin insanlığa sunduğu ortamda, giderek
sanallaşan kimliklerin bu sanal ortamda, nasıl sunulduklarının ve sunulurken hangi teknik ve
taktiklerin kullanıldığının belirlenmesidir.
Bu nedenle araştırmanın ilk bölümünde kimlik nedir, gelişim süreci içindeki
evrelerde kimliğe ne türde anlamlar yüklenmiştir sorularına yanıt aranmış ve konu eleştirel
kuramlar çerçevesinden irdelenmiştir.
İkinci bölümde ise; günümüzde dijital medya ortamında giderek sanallaşan
kimliklerin, sanal ortamda nasıl sunulduğu ve sunulurken hangi taktik ve tekniklerin
kullanıldığını belirlemek için, öğrenciler üzerinde ampirik bir araştırma gerçekleştirilmiştir.
Metodolojik olarak betimsel yöntem kullanılmıştır.
Elde edilen veriler istatistiksel olarak SPSS programında değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kimlik, modern kimlik, postmodern kimlik, sanal kimlik, kimlik sunum
teknikleri.
THE CHANGE OF THE STRUCTURE OF THE IDENTITY AND VIRTUALISED
IDENTITY PRESENTATIONS: A Survey on the Students
Abstract
The purpose of this research is to investigate the change of the identity occurring
during the maturity process stages and to determine, how the gradually virtualising identities
in the medium offered to the humanity by digital technology is introduced to this virtual
medium and what kind of techniques and tactics are used during this presentation process.
Fort his purpose, at the first stage of the study, the answers have been tried to be
found to the questions of what is the identity and what kind of perceptions have been
attributed to the stages of maturity and the problem has been investigated at the framework of
the critical theory.
In the second part of the emprical study has been carried out over the students.
In this study the methodology used is a descriptive process.
The data obtained have been processed statistically by SPSS program and
accordingly the results have eventually been obtained.
The Key Words : Identity, modern identity, postmodern identity, virtual identity, identity
presentation techniques.
∗

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, ahsen.armagan@ege.edu.tr
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Giriş
Bireyin özsel gerçekliğinin yansıması olan kimlik süreç içinde, içinde bulunulan
toplumun ekonomik üretim biçimine, sosyal, kültürel yapı ve dinamiklerine koşut olarak
farklılaşmakta ve dönüşmektedir.
Geleneksel dönemde, kolektif topluluklara aidiyetine göre anlamlandırılan
kimlikler, modern toplumda merkeze alınmış çok katmanlı ve özdüşünümsel, dinamik ve
bütünsel olarak konumlandırılmıştır. Postmodernizm ve kitle iletişim araçlarının egemen
olduğu günümüzde ise, dağılmışlık, parçalanmışlık, esneklik, belirsizlik, güvensizlik içinde
bireyler kendi ontolojik gerçekliğini bu paradigmalara göre tanımlamaktadır.
Eleştirel kuramlarının çoğunun ortak noktası, bu dönemde kimliğin içe patlaması
ve öznenin yerine bütünselliğini yitiren bireyin yer almasıdır. Bu dönemde birey artık ne
eylemlerinden ne de eylemlerinin sonuçlarından sorumlu görülmemekte, kendi anlam arayışı
içinde; gerçeklik iddiasında bulunmayan, sıra dışı anlık arzular peşinden sürüklenip imajlar
denizinde yüzen akışkan hareketli kimliklere evrilmektedir.
Günümüz toplumlarının her katmanlarının gündelik yaşamları içinde oldukça
büyük paya sahip olan, dünyayı kaplayan dijital ağlar üzerinden yapılanan dijital ortam,
bireylerin farklılaşıp bu mecra içinde yeniden kimliklerinin inşasında büyük paya sahiptir.
Bireyler, sosyal medya aracılığı ile kültürler arası zaman ve mekan sıkışması ile diğer
bireylerle etkileşmekte, fiziksel, toplumsal ve kültürel özelliğini varlığını, sesini, görüntüsünü
dikkate alarak, sanal kimliklerini belirlemekte, hatta etkileşim sürecinde kendi kimliğini,
cinsiyetini toplumsal rol ve statüsünü gizleyerek iletişimde bulunmaktadır.
Sanal alemde kurgulanmış kimliklerini sunan bireyler, kendine ilişkin
izlenimlerini yönetirken tiyatral teknik ve taktiklere başvurmaktadırlar.
Bu çalışmanın kuramsal bölümünde bir olgu olarak kimlik ve gelişim süreci içinde
kimlik dönüşümü ele alınmaktadır. Uygulama kısmında ise, sosyal medyanın sanal aleminde
üretilen sanal kimlikler ve kullanılan kimlik sunum taktiklerinin neler olduğu betimlenmeye
çalışılmaktadır.
1-) Kişisel Kimlik
Benlik ve kişisel kimlik kavramları sosyal bilimlerin alanında sorunsalı hala
kanıtlanamamış en temel konulardan birisidir. Biyo-psişik özellikler taşıdığı kadar sosyokültürel sistemin yapı ve dinamikleriyle etkileşim içinde inşa edilen kişisel kimliklerimize her
tarihsel dönüşüm evrelerinde farklı anlamlar yüklenilmiştir.
Avrupa yazın tarihinde, birbirlerinin yerlerine de ikame edilen benlik ve kişisel
kimlik, bireyin kim olduğunu tanımlar ve bireyin diğerleriyle ilişkisinde form alan bir yaratım
ve temsildir. Benlik (self) daha çok bireyin kendiliğinin öz bilincinde olması halidir. Bireyin
kendini algılayışı ve bu algısal perspektife duygulanım alanının bağlanışı halidir. Kişisel
kimlik ise, daha bütüncül algılanmakta ve sosyal olanın eklemlenmesini de içeren bir kurgu
olarak tanımlanmaktadır. Sosyal gerçeğe refere edilen, özü benlikten beslenen kişisel
kimliklerimiz, sadece duygulanım alanımızı değil, buna ek olarak bilişsel inşayı da
kapsamakta, daha üst örgütlenme olarak bireyin kendini kavraması hali olarak belirmektedir
(Kohut, 1968: 189).
Kişisel kimliğimizin şekillenmesi ve gelişimi, doğumdan ölüme kadar süren
sosyalizasyon sürecini kapsar. Diğerlerinin bize verdiği geri bildirimlerle anlam kazanır ve
öznelliğimizi oluştururuz. Bu nedenle kişisel kimlik inşasında, hem farklılık hem tutarlık, hem
bilinç hem de süreç önemli rol oynar (Bilgin, 1994: 240-244). Kişisel kimlikte bir yandan
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süreklilik diğer yandan da değişkenlik söz konusudur. Kişisel kimlik öncelikle aile içindeki
özdeşimler ve etkileşimlerle belirlenir. Bu evre kendine saygı, özgüven, öz değerlilik gibi bazı
kimlik boyutlarının olumlu ya da olumsuz yönde gelişmeye başladığı dönemdir. Bunu
adelosan dönemi izleyerek devam eder. Birey burada ben ve ben olmayan ayırımında, geçmiş
yaşantısını, anı ve deneyimleri ile geleceğe yönelik ilgi ve özlemleri arasında bağ kurarak
özgül bir model belirlese de model çok kalıcı değildir. İkinci sosyalizasyon aşaması, bireyin
uzmanlaşmış alt dünyaları keşfedip içselleştirmesi ile ilgilidir. Bu evrede birey özgül bilgi
edintileri ile farklı rolleri benimser ve kendine uygun sembolik evreninin çerçevesini çizer.
Hiç şüphe yok ki bu sancılı ve paradoksal süreçte geçmişle ilgili göbek bağının kesilmesi
diyalektik işlemektedir. Bu evre kimliğin yıkılma ve yeniden biçimlendirilme aşaması olması
nedeniyle bu aşamada birey ya başarılı olarak özgün kimliğini inşa etmekte ya da dağınık
veya kapalı kimlikle formuyla konumlanmaktadır.
Kişisel kimlik inşasında şu özellikler dikkati çekmektedir:
• Kişisel kimlik inşasında; hem tanınma hem de tanımlama faaliyetleri
gerçekleşmektedir. Bazı kuramcılar için kimlik ne olduğumuzu belirleyen ve doğuştan (fıtri)
bir özün keşfi ve doğrulanması olarak görülür (Subaşı, 2005: 309). Diğer bazı kuramcılar için
ise kimlik, bir inşa süreci olmasının yanı sıra var olan toplumsal roller ve bireyin
edintilerinden oluşan bir yaratım ve temsildir (Erol, 2005: 484).
• Kimlik hem kendisi ve diğerleri arasında bir farklılaşma içerir, hem de kendisi ile
diğerleri arasında özdeşimden hareketle inşa edilir. Yaşamı elverişli kılan birlik ve
bütünlüğün alanı olan kimlik aynı zamanda birçok farklılığın da alanıdır. Farklılıklardan
bazıları kötü, anormal, akıldışı özetle öteki tanımı ile anılır. Öteki üzerinden etkileşim içinde
ve ötekilerin bireyin kendi tutum ve davranışlarına verdiği geri bildirimle kurulup
biçimlenmektedir. Öteki sırf varlığı ile, kimliğin kesinliğini, doğruluğunu, usçuluğunu,
gerçekçiliğini şüpheli kılmaktadır (Connolly, 2009: 266). Kimliği güvence altına almak için
farklılıklar ötekiliğe dönüştürülmektedir.
• Kişisel kimlik çok sayıda kimliğin bir bileşenidir. Örneğin; Fiziki kimlik, sosyokültürel kimlik, yasalarca tanınan hukuki kimlik, etnik kimlik, bölgesel, ulusal ve ulus ötesi
kimlik gibi hepsi de kişisel kimlik tarafından içerilmektedir.
• Kimlik nasıl inşa edilirse edilsin bir töze değil, temsile ve bilinç düzenine (imaj,
görüşler, tanımlar, bilgiler) dayanır (Connolly, 2009: 28). Evrimsel bir süreç olarak
düşünüldüğünde sürekli dönüşüm, yeniden inşa halindedir.
• Kişisel kimlik değerler sistemine dayanır. Özgüven ve özsaygıya devamlı
gereksinilir. Onay görmek, sevilmek, güçlü olmak için her türlü çaba gösterilir. Kimlik
bireyin yapması ve olması gerekenle, istediği, yaptığını ve olduğunu zannettiği şey arasında
salınım gösterir. Tekil ile çoğul, iç ile dış, olmak ile eylem, kök salmak ile başka yere gitmek,
ego ile alter, asimilasyon ile diskriminasyon, yerleşme ile marjinalleşme gibi özellikler
(Bilgin, 1994: 223-244) bunlardan bazılarıdır.
• Kişisel kimliğin ölümü, çaba, üretim, değişme ve yenileşme sayesinde
önlenebilmektedir.
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2-) Tarihi Süreç İçinde Kimlik Algıları
Kimliğin çevreden etkilenmesi kadar, çevreyi de dönüştürmesi özelliği dikkate
alındığında, içinde bulunulan sosyo-kültürel sistemin yapı ve dinamiklerinin onun inşasında
ve anlamlandırılmasında ne denli önemli olduğu yadsınamaz.
Neredeyse bin yıllık bir süreci kapsayan toprağa bağlı üretim biçimi ve
ilişkilerinin yer aldığı modernleşme öncesi geleneksel dönem; aile bağları, dayanışma,
gelenek ve göreneklere bağlılığı ile anılmaktadır (Wagner, 1996: 253). Birincil ilişkilere bağlı
etkileşim, duygudaşlık, sınırlı bilgi ve sınırlı görüşlerin egemen olduğu bu dönemde
güvensizlik, fatalizm, otoriteye bağlılık gibi, özellikler nedeni ile, geleneksel kimlik
gelişiminin katı, durağan ve sabitlenmiş olduğu savunulmaktadır.
Genel olarak pozitivizm, teknoloji ve rasyonalitenin egemen olduğu modernizm
çağında; yükselen değerler olarak, evrenselleşme, rasyonelleşme, planlama, üretim ve
bilginin standartlaşıp yaygınlaştırılması, sanayileşmeye bağlı kentleşme, siyasal birlik ve
bütünlüğün korunması, uzmanlaşma gibi temel paradigmalar geleneksel değerlerle yer
değiştirmiştir.
Analitik bir kategori olarak modernizm mega anlatıların, yasaların, ideoloji ve
ütopyaların, bilimsel ve akılcı bir perspektiften geliştirildiği bir evredir.
Bu dönemde, geleneksel değerler ters-yüz edilmiş, kapitalist üretim biçimi ve
ilişkilerine bağlı olarak bireyselcilik ön plana çıkarılmıştır (Harvey, 1997: 21). Bireyin
merkeze oturtulduğu bu evrede; modern kimliklerde devingen, çok katmanlı öz düşünümsel
değişim ve gelişime açık olarak konumlandırılmıştır (Uluç, 2009: 54). Bireyin sahip olduğu
statü, rol ve toplumsal normlar altında biçimlenen kimlik yapıları içinde birey ontolojik
gerçekliğini belirlemiştir (Kellner, 2001: 357).
Modernizm savunucuları kimliği doğa/kültür, kafa/vücut, akıl/duygu,
erkek/kadın, teklik/çokluk, varlık/yokluk gibi sayısız karşıtlıklar içerisinde kurmuş ve bu
süreçte bu çiftlerden ilki ikincisine daima egemen olmuştur (Balta ve Akça, 2001: 125).
Farklı “izmler”, koşullar, roller ve sorumluluklar altına itilen birey, iç çatışmalar ve
gerilimlerle çok geçmeden yabancılaşmayı deneyimlemiştir.
Özetle, modernizmin akılmerkezci (Logocentrisim) doğası içinde birey; bildiğini
bilen ve dünyayı nesneler ve öznelere ayırabilen bir bilen pozisyonuna yükseltilmiş, sonuçta
bu durum dolaylı olarak onun baskı altında kalmasına da neden olmuştur (Rosenau,1998: 50).
Kellner modernleşme sürecindeki kimlik yapılarını özetlerken, kimliğin öteki
bağlantılı olduğunu, zaman ve mekan koordinatlarını dikkate alarak kendisini
özerkleştirdiğini istenildiğinde toplumsal geçerliliğini yitirdiğinde yenilenebileceğini, bunu
başaramayanların ve toplumsal roller içinde sıkışıp kalanların yabancılaşıp sorun
yaşayabileceğini, temel sorunun ise kendini nasıl kavrayıp diğerlerine nasıl sunacağıyla ilgili
olduğunu ifade etmektedir (Kellner, 2001: 196).
Modern toplumlarda kişisel kimlikler toplumsal etkileşimin çoklu yapılarında inşa
edilmesine rağmen, bireyin içsel yapılarına demirlenmiştir. Oysa ondan sonra yaşanan
postmodern toplumlarda kimlikler dışsal yapılarla belirlenmiş ve anlamlandırma formu ile
yeniden biçimlenmiştir (www.aralikedebiyat.com) .
Postmodernizm evresi; post ötesi, ilerisi, sonrası anlamına karşılık gelmekte ve
yeni bir dönemi ifade etmek için kullanılmaktadır. Postmodernizm 20.Yüzyıl sonlarından
itibaren entelektüel çabaların ve gündelik yaşam pratiklerinin her alanını etkileyen bir kavram
olarak ortaya çıkmakta, mimari ve edebiyattan, felsefeye kadar, sosyal bilimlerden teoloji ve
siyasete kadar, her uzmanlık alanındaki düşünceleri etkilemekte ve dönüştürmektedir.
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Jameson (1991: 321) postmodernizmin, para, hizmet ve enformasyon dolaşımını
mümkün kılan ve 1960’larda kendisini daha yoğun hissettiren küreselleşmenin, kültürel ilişki
ve etkileşim atmosferini belirleyip dolaşıma sokabileceği bir ideolojiye gereksinilmesi
sonucunda kavramsallaştırıldığını ifade etmektedir. Timur’da postmodernizm kavramınmı ele
alırken onu kapitalizmin son aşaması olarak nitelendirilen küreselleşme ile
bağlantılandırmakta ve onun sosyo-kültürel boyutu olarak nitelemektedir (Timur, 1996: 49).
Farklı düşünce ve tartışma alanı yaratılan postmodernizmin genel bir tanımını
vermek mümkün değildir. Postmodernizm eleştirelliğine rağmen yeni modeller ortaya
koyamayıp, olanı olduğu gibi kabullenme yoluna giderek uzlaşmacı bir tavır sergilemektedir.
Postmodern dönem, kimi düşünürlere göre modernizmin ötesi iken, bazılarına göre
de modernizmin eleştirisidir. Yapı sökümcüler için ise modernizme dışsal ve bulaşık olmayıp
kökleri birbirlerinin içine girmiştir. Aynı anda hem o, hem öteki, ne o, ne de ötekidir.
Boudrillard’a göre (1991: 182), üretimden tüketime, emekten bilgi ve bilişime,
bilimsellikten simulasyona evrilen bu çağda, sibernetik eksenli gösterge dünyası her yeri
kaplamıştır. Lyotard (2000: 152), postmodernizmi meta anlatıların sonu olarak görmekte,
Fauocault bu dönemi farklı birey kavramını tekile indirgeyip, farklılık ve özgürlükleri
dışlayan, özgürlükçü olmaktan ziyade disipline edici modernizme bir başkaldırı olarak
değerlendirmektedir. Habermas’a (Karaduman, 2000: 1887) göre de, postmodernizm batının
hegemonik kültürünün yerelleşme adıyla devamı ve modernizmin tamamlanmamış projesi
olarak algılanmaktadır.
Diğer bir anlatımla postmodernizm, uzunca bir dönem etkinliğini sürdüren evrensellik,
tektiplilik, nesnellik, akılcılık ve determinizm, pozitivizm, hiyerarşi ve otoriteye karşı çıkış,
modernizmin sahip olduğu değerleri ters-yüz ediştir (Touraine, 1995: 47) ve onun patolojisini
taşıyan çelişkiler ile hesaplaşma dönemidir.
Postmodernizm, gerçeklerin kurmaca yapılarını serilmeyip, doğruların doğal ve
doğrudan gelmediğini, kültür tarafından onanan söylemler ve anlamlar sisteminin inşası
olduğunu aynı zamanda doğruların tek olmayıp, herkese ve ana göre çoğullaşıp, çeşitlenen bir
özellik gösterdiğini simgeler.
Postmodernizm, gücünü uyuma karşı çıkan, çeşitliliği savunan ve bastırılmış
grupları destekleyen gücünden alır (Wagner, 1996: 253). Postmodern toplumda; bölünmüşlük
ve farklı bilgilerle donatılmış sınıf farklılığı, sınıf mücadelesi, hiyerarşi, ulusçuluk yerini
bilgi, ve iletişimle aktarılan üst anlatılara bırakmış, cinsiyet, ırk, etnisite, cinsellik gibi
unsurlar ön plana çıkmıştır. Kendisini temsil eden fikir ve imajların ironik ortamında tabuları
yıkan serbest kolajın hakimiyetine girmiştir. Mükemmellik yerine sıradanlığı öneren, ortak
dili olmayan, her şeyin kullanımına hoş bakan, kendi dilini yaratmış, tüketime yönelik bir
gerçeklik sergilenmektedir.
Lyotard’a göre postmodernizm, sanayi sonrası toplum eğilimi ile açıklanmaktadır.
Bu çağda bilgisayar ağları ile bilgiye ulaşılmaktadır. Ancak bilginin konumu da değişmiştir.
Bilgi bu dönemde ticarileşmiş ve pazarlanmak ve pazarda değerlendirilmek üzere tüketilmeye
başlanmış, bilgiye erişim amaç olmaktan sapmıştır. Temelde bilgi, yerini söylem türü olarak
beliren dil oyunlarına bırakmış, şence oynanan oyunlar toplumu bir arada tutan toplumsal bağ
işlevini görmüştür (Lyotard, 2000: 11). Farklı bir ifade ile bilgi bağlamından kopmuş, bağlam
tüketime endekslenerek anında tüketilen bir araç haline gelmiştir. Bilgiye güvenirlik yitmiş,
bilgi okuyucuların hem günlük olaylara hem de tarihe ilişkin algılarını değiştiren sahicilik,
gerçeklikten giderek uzaklaşmaktadır.
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Baudrillard, “toplum gerçekliğin son ışıltısını kavramak istediği zaman, yalnızca
işaretleri, gerçeğin sahte temsilcisi olan simulasyonları çoğaltır ve simulasyon oyunlarını
hızlandırır” (Baudrillard, 1991: 80) demektedir. Bu bağlamda yoruma sırt çevrilmiş, öz
karşısında stil yükselen değer olmuş, gerçeklik sembolü kısa ve hazmı kolay haberlere
(infotaintment) indirgenmiştir. Çünkü insanlar gerçekle bağlarını kesince, onun yerine
sembolleri koymaktadırlar. Gerçek bir oyun olarak kendi kopyalarını üretmekte ve anoloji
yollu düşünce yollarını önermektedir. Üretilen imajlarla gerçek, kurgusallaşmakta ve oynanan
oyunun özünü oluşturmaktadır (Jameson, 1991: 340).
Bu dönemin temel özellikleri özetlenecek olursa;
• Teknolojinin zaman ve uzam anlayışını yok etmesi,
• Genel geçerlik taşıyan mega öğretilerin reddedilmesi (Lyotard),
• Farklılığın, çeşitliliğin, çoğulculuğun, parçalanmışlığın kabulü (Merkezsizlik),
• Gerçeklik, hakikat, doğruluk anlayışının dilsel dönüşümle yeniden yaşama
geçirilmesi (Rorty, 1982: 16),
• Mutlak değer anlayışı yerine, yoruma açık seçenekleri kabullenim,
• Gerçeğin sonsuz yorumu (Yorumsamacılık),
• Tek ve mutlak doğrunun egemenliğine karşı çıkmak, doğrunun ne olduğunu değil,
nasıl kurulduğunu önemsemek,
• Genel ahlaksal anlayışlar, ilkelerin geçersizliği, her şeyi zamanın akışına
bırakmak,
• Fantezi ve sanal gerçekliğin içerildiği üst gerçeklik (Hyper-reality),
• Varlık, bilgi ve değerin temelinin sarsılması (Erickson, 2001: 18),
• Edebiyat, sanat, müzik ve mimarinin iç içe geçmesi, pastije öykünme,
• Evrensel geçerliğe duyulan antipati (Paliwoda, 1996: 479),
• Öznenin merkezden edilmesidir ve evrensel kimliğin parçalanmasıdır (Akt.,
Odabaşı, 2004: 25).
Postmodern Kimlik: Aydınlanma dönemi, tanrının merkez alındığı düzeni
dönüşmüştür. Modernleşme ise insanın merkez alındığı düzeni imlerken, evrilinen
postmodern dünyada ne tanrı ne de insan merkezdir. Üstelik merkez tek olmayıp
çoğullaşmıştır. Bu evre içinde bütünsel ve tutarlı akılla tarihi inşa eden özne yitmiş, yerine
sürekli oluş halinde, çevreyi etkileyen ve çevreden etkilenen, bütünlük ve tutarlılıktan yoksun
olan, çeşitli özne konumlarından konuşan, çelişkilere düşen, farklılaşmayı deneyimleyen
postmodern kimlikler dolaşıma girmiştir (Aksoy, 1994: 58).
Kültürel olarak dilden ve söylemden geçerek inşa edilen bir dünyada kimlikler
biçimlenmekte, konuşma ve eylemde otorite belirlenmekte, başarı ve başarısızlık
tanımlanmakta, amaçlar, ödüller ve cezalar meşrulaşmaktadır.
Levi Strauss’tan Lacan’ın psikoanalizine ve R.Bathes’in gösterge bilimine kadar
temel alınan konuların başında, medya dolayımı ile kodlanmış ürünlerin çerçevelerine göre
kimliklerin oluşturulduğundan söz edilmekte ve metinlerde üretilen sonsuz anlamlarla
kuşatılan bireyin, çoğulcu alımlamalarla dil, ırk ve cinsiyetçi kimlikleri belirlenmektedir
(Çağlar, 2008: 384).
Modern toplumlarda bireyin kimliği; toplumsal etkileşimin çoklu yapılarında
üretilmişken, postmodern kimlik; tüketim malları, yöndeşen iletişim araçlarının sunduğu imaj
ve simgelerle oluşmakta, benlikler bölünüp parçalanarak akışkan hale gelmektedir. Sadece
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kişisel kimlikteki çözülmeler değil, birey ve toplum arasında da çözülmeler gözlenmekte ve
kimlikler parçalanmaktadır (Karaduman, 2010: 2888).
Dunn (1998: 66) postmodern kültürde kimliklerin tüketim kültürü etkisiyle
dönüştüğünü teknolojik araçlar yoluyla ve tüketim formuyla yeniden biçimlendiğini ifade
etmektedir. Ona göre biçimlenmenin ilk aşamasında, birey tüketim kültürünün işaret, simge
ve sembolleri ile imaj tüketicisine dönüşmekte, onu izleyen ikinci aşamada kimlikler, görsel
imajlara yönlenmekte, üçüncü aşamada ise, kimlik dış dünyada otonom olma özelliğini
yitirmektedir.
Çok geçmeden imaj temelli anlamlandırma sistemi tarafından kuşatılan kimlikler,
istikrarsız, tutarsız ve uyumsuz hale gelmektedir. Tüketim kültürünün bölüp parçalayıcı
özelliği kimliği absorbe etmektedir. Bu nedenle kimlikler belirsiz ve akışkandır.
Postmodernist anlatıda; öznenin kimliksel sürekliliğine ve iradesel özgürlüğüne
hatta varlığına dair söylemler red edilerek özne yerine postmodern birey konmaktadır.
Postmodern birey benlik iddiasında bulunmayan, benlik ve irade bütünselliğine erişemediği
için eylemlerinden de sorumlu olmayan kişidir. Kendi anlam arayışını sürdüren kendi
gerçekliğini yaratan, ortaya çıkan şeyin gerçek olduğu iddiasında bulunmayan kişidir.
Postmodern birey geçici, sıra dışı planlanmamış arzuların girdabında sürüklenmekte, ulusal,
ailesel, dinsel bağlılığı önemsememektedir (Rosenau, 1998: 98).
Hall’da postmodern bireyin, değişik zamanlarda, değişik kimlikler üstlendiğini, uyumlu bir
benlik etrafında birleşmeyen kimliklerin, bireyin içinde çelişen ve onu değişik yönlere çeken
itkiler nedeniyle farklılaştığını ve doğumdan ölüme kadarki süreçte tözsel istikrarlı tek bir
kimliğin çoktan anlatı ve hikayeden ibaret olduğunu belirtmektedir (Kellner, 2001: 199).
Derida’da bilgi, varlık, nesnellik, değerler, öznel kimlik, kolektif kimlik, bilinçli
eylem gibi nihai çözümler öneren modernizm, yapı bozumuna uğramıştır. Postmodernistler,
tüm karşıtlıkları (akıl/duygu, erkek/kadın, varlık/yokluk gibi) red ettikleri gibi hiyerarşileri de
red ederek aynı düzleme koymuş, çoğulcu özneyi savunarak kimliğin birliğe karşı
çoğulluğundan, kabullenime karşı özgün ve yaratıcılığından, sabitliğe karşı farklılık ve sürekli
oluşumundan örüldüğünü savunmuşlardır (Smith, 1988: 46) ve her şeyi akış içinde bireyin
seçiciliğine bırakmışlardır. Bu akış içinde kimlikler devamlı değişmektedir.Bir alt kültür
grubundan diğerine geçebilir, geleneklere karşı çıkabilir network içinde zevk, stil, ilgi alanı,
boş vakit değerlendirmelerini hızla değiştirebilmektedirler.
Baudrillard’a göre medya postmodernizmi oluşturmada hayati role sahiptir
işaretler ve kodların egemen olduğu simulasyon çağında medya dolayımı ile, hiper gerçekler,
imajlar, işaretler ve kodları üreten bu araçlar yoluyla kimlikler pasifleşmiş ve gerçek ötesine
taşınmış medya otonomus olmuştur. Her şey coğrafi akışı içinde hareket etmektedir, mekansal
engeller ortadan kalkmaktadır. Gerçekliği olmayan gerçeklik modelinde her şey içe
patlamakta ve anlam ortadan kalkmaktadır. Orijinali olmayan kopyanın kopyasında gerçekle
model arasındaki fark (simulakrum) kalmamıştır (Rosenau, 2004: 16). Hiper uzamda gerçek
kombinatuar olarak sanallaşmıştır. Kimlikler, medya mesajının anlamına değil göz
kamaştırıcı koduna önem verirler. Her şey anlamsızlaşmıştır. Kendini ona göre yapılandır,
mesajları emen kimlikler o anda, şimdi ve oradadır, mücadele gücünü yitirerek kara deliğe
sürüklenirler (Baudrillard, 1991: 66).
Baudrillard’dan farklı düşünen Fiske’ye göre kimlikler aktif ve çoğuldur ve çoklu
anlamlandırma ile kendilerini özgürce kurmaktadır. Kimlikler, kültürel ve söylemsel olarak
inşa edilmiş aktif öznelerdir. Her anlamlandırma sitesi farklı dil kullanımı ile farklı benlik
şekillendirmesine erişir. Metinsellik ve metinarasılık içinde sürekli yenilendiği için
yabancılaşma da ortadan kalkmıştır (Fiske, 1992).
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3-) Sanal Alan, Sanal Kimlikler ve Sanal Alanda Kimlik Sunum Taktikleri
Yeni iletişim teknolojileri ve dünyayı saran iletişim ağları, insanlara sundukları
çeşitli olanaklarla günümüz toplumlarının her katmanlarının gündelik yaşam pratikleri içinde
yaygın bir kullanım alanına erişmiştir.
Dünyayı saran, tüm toplumları ve kültürleri birbirine bağlayan bu ağlar üzerinden,
bireyin değerleri, yaşam biçimleri ve kimlikleri belirlenmekte, günümüzün postmodern
değerlerine uygun olarak yeniden üretilmektedir.
Farklı teknolojilerin yöndeşmesi sonucunda bireyler ve toplumsal gruplar siber uzamda
saptadıkları çeşitli amaçlarına ulaşabilmekte, gereksinimler giderilmekte, sorunlar çözülmekte
ve kendilerine uygun bir sanal dünya yaratılmaktadır. Yöndeşen araçlar ile siber uzamda yeni
toplumsal mekanlar yaratılmakla bu mekanlarda oluşturulan dil üzerinden toplumsal ilişki
kalıpları ve yeni değerler sisteminin topografyası çizilmektedir (Timisi, 2003:29).
Kurgusal sosyal alanlarda özellikle internetin sağladığı zamansal ve uzanımsal
özgürlükle bireylerin bilişsel ve duygusal akışkanlığı üst noktaya taşınmakta, devingenlik
dinamizm içinde kimlikler yeniden biçimlenmektedir.
Geleneksel araçlardan farklı olarak yeni teknolojilerde kontrol sisteminin
üreticiden tüketiciye geçmesi, zaman ve uzam özgürlüğüne getirdiği sınırsızlık ve
kitlesizleştirme (demassification) hareketleri gibi ademi merkeziyetçi özellikler, onu
modernizmden çok postmodernizme yakın kılmaktadır. Bu bağlamda; sanal toplumsal
mekanlar, sanal gerçeklik, sanal cemaatler gibi yaratılan yeni paradigmalarla kimliklerde
sanal alemin uzantısında sanallaşmaktadır (Castells, 2004: 22-90).
Bu oluşuma tepki ile yaklaşan post yapısalcılık sonrası temsilcilerinden olan
Deluze, Derida ve Foucault gibi eleştirmenler, gerçeğin parçalanmış, farklılaşmış ve
çoğullaşmış doğasının sanal alana taşınarak, gerçekliğin nesnel tanımına ulaşmadaki yetisini
büsbütün kaybettiğini ifade etmekte ve sanal gerçeklik içinde sürüklenen özne kimliklerinin
bireyler arası ve bireyler üstü itkisi nedeni ile arzuların tutarsız yığınında kaybolduğunu ifade
etmektedirler (Callinicos, 2001: 17). Benzer görüşü savunan Rossenau’da (1998: 48), gerçek
ortamda benlik iddiasında olmayan ve iradesel olarak ele alındığında bütünselliğini yitirdiği
için eylem ve sonuçlarından sorumluluk duymayan, postmodern özne kimliklerin sanal
ortamda sanal gerçekliğini kurduğunu ve kişisel anlam arayışını bu alanda sürdürmesi
sonucunda planlanmamış, sıra dışı olanı doyasıya tadarak anlık arzuların peşinden
sürüklendiğini belirtmektedir.
İnternetin sosyal mekanı sınırsızdır. Tekil olmayıp çoğuldur. Anlık olarak ard
arda, yan yana, iç içe pencereler açarak kullanıcıyı simulasyonun gerçekliğine taşır.
Kimliklerin bilişsel, sosyal ve duygusal gereksinimlerini giderir. Bu ekranlarda bireyler günün
modasına göre, neleri nasıl algılayıp, hangi rol elbiselerini giyip çıkaracağına diğerlerinin ve
diğerlerinin kendi kimliğine yönelik algılarını nasıl yöneteceğine etkileşim macerasının
akışına göre karar verirler. Ancak alınan kararlar hiçbir zaman stabil olmayıp, değişken
özellik göstermektedir. Bauman (1997: 60) günümüzde kimliklerin, yeni dünya düzensizliği
içinde medya dolayımı ile oluştuğunu vurgulamakta ve kimliklerin belirsiz, kuralsız, kendi
başına buyruk doğası içinde olmasına karşın, özgünlük ve farklılığı ön plana çıkaran ve imaj
peşinde koşan ve imajla merkezileştirilen simgesel varlıklara dönüştüğünü belirtmektedir.
Kurgulanmış kimlikler aracılığı ile yapılan iletişimde anonimlik bütünüyle
geçerlidir (Timisi, 2003: 155). İletişim metinler üzerinden sağlandığı için kişinin sesi,
konuşması, jest ve mimikleri gibi cinsiyeti ele verecek ip uçları gözden kaçmakta, sanal
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kimliğini dilediği gibi seçebilmekte, neredeyse gerçek yaşamda imkansız olan, alternatif
kimlikleri denemekte ve ilişkiler kaosa dönünce ortadan kaybolma cüretkarlığını
gösterebilmektedir. İnternet ortamında bireyler her türlü maskelerinden soyutlanarak,
cilalanmış kimlik sunumlarını ve taktiklerle sahneye çıkmakta ve süper egonun baskısından
azade olarak her türlü oyun oynama gücüne erişip, kimlik sunum taktiklerini kullanarak
kendine ve diğerlerine ilişkin algı ve izlenimleri yönetmektedir.
Rheingold da sanal ortamda, dil ve metinler üzerinden kurulan kimliğin, kaygan
ve çoklu doğasından söz ederken, kimliklerin tüm ketlemeleri ortadan kaldırılarak herkesin
herkesi oynayabildiği, kendi içindeki ötekini ortaya çıkarabildiği, riske girip, mahremini
paylaştığı bir fantazya mekanı yarattıklarını belirtmekte, kendilerini nasıl sunmak istiyorsa
ona uygun sunarak ve kimlik taktiklerini kullanarak izlenimleri yönettiğinden söz etmektedir
(Akt., Gümrükçü, 2006: 58).
Sosyal etkileşimle birlikte ortaya çıkan bir kavram olan izlenim yönetimi; kimlik
sunumu ve bu sunum sürecinde bireyin kullandığı farklı taktikleri betimlemek için
kullanılmaktadır. İzlenim yönetimi kişilerin belirli amaçlar doğrultusunda tasarladıkları
kimliğine yönelik imajı hakkında, diğer bireylerin bakış açılarını, algı, tutum, güdü ve
davranışlarını etkilemeye çalıştıkları bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Birey bu süreçte
kullandığı kimlik sunum taktikleri ile yalnız çevresindeki diğer bireylerin kendi kimliğine
ilişkin izlenimlerini yönetmemekte aynı zamanda diğer bireylere ilişkin kendi davranış
örüntüsünü de biçimlendirme olanağı elde edilebilmektedir (Wayne ve Linden, 1995:260).
Timisi, gerçek yaşamda olduğu gibi, internet üzerindeki sanal alemin de aynı
şekilde kimlik projelerinin yaşam olanağı bulduğu yer olarak tanımlamaktadır (Timisi, 2005:
98). Sanal alemin özgürlüğü, anonimliği ve görünmezliğine sığınan birey, gerçek yaşamdan
daha fazla ve sınırsız olarak kimlik sunum taktiklerini rahatça realize edebilmektedir.
Günümüzde yaygın ifadesi ile dil ve söylemde etkileşimsel olarak inşa edilen bu nedenle
sürekli oluşum halinde olan kimliklerin kendini ve sunumu ve sunumda kullandıkları taktikler
konusunda pek çok tanım geliştirilip, kuramsal ve amprik araştırma yapılsa da çoğunun
referans aldığı kişi Erving Goffman’dır.
Goffman (1960: 278) kimlik sunumunu, tiyatro metaforu ile açıklamaktadır.
Bireylerin gündelik yaşamlarında kendisini diğerlerine sunuş biçimini, diğer insanların
kendisi hakkında tasavvur ettikleri izlenimleri ya da yapıp yapamayacağı şeyleri düzenleme
ve denetleme yeteneğine sahip olduğunu ifade etmektedir. Bu yolla bireyler kendi kimliklerini
sunarken, tıpkı aktörler gibi bir takım roller oynamakta, rol maskelerini ana ve koşullara göre
takıp çıkartarak diğerlerinin kendine ilişkin izlenimlerini yönetmektedirler. Fred Luthans’a
göre izlenim yönetimi, bireyin kendi kimliğini geliştirebilmek için, kendi kimliğine ilişkin
diğerlerinin düşünce ve fikirlerini denetleyerek yönlendirip yönetmesi ve sonuçta sosyal
psikolojik fayda elde etme süreci olarak ele alınmaktadır. Luthans (2001, 76-78), bireyin
stratejik olarak sunduğu imge ve imajla hedefin algısal evreninin denetlenebildiğini, bireyin
kendisine biçtiği roller giysisinin (taktiklerin) bazen savunmacı ya da emredici, bazen de
ılımlı ve şevkatle dokunup, sık sık giyilip çıkarıldığını belirtmektedir. Ancak şu hususu
vurgulamak gerekmektedir. Gerek gerçek yaşamda gerekse sanal alemde kimlik sunumuna
ilişkin kullanılan taktiklerin bazıları saydam, samimi ve açık olurken, bazıları da bireyin içsel
değerleri ile çatışmalı olması nedeni ile örtük, yapay ve üretilmiş fantazya boyutunda
olabilmektedir.
Çağdaş psikoanalistlerden Kohut (1986: 233), bireylerin etkileşim sürecinde
kimliklerini inşa ederken, diğerlerinin aynasında nasıl göründüğünün önemini
vurgulamaktadır. Kendiliği (self), kimliğin çekirdeğini oluşturan bir üst örgütlenme olarak,
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bireyin algıları, girişim ve eylemlerinin merkezine koymakta, kimlik sunumunu bireyin
kendini algılayış biçimi ve kendisi ile ilgili imgeler bütününün diğerlerine açılması olarak
nitelemektedir. Kimlik sunumuyla birey, çevresindeki kişilerin ona tuttuğu aynadaki yansıma
ile oynayabilme yetisine sahiptir. Bu sancılı bir süreçtir. Birey sahip olduğu oyun
repartuvarındaki rollerle; ya kendisi ile korku, anksiyete ve güvensizliği yatıştırıp öz saygı ve
öz güven elde edecek ya da eş duyumsal yetersiz algı ile bazı sendromlar yaşayabilecektir. Bu
nedenle kendi iç dengesini yakalayabilmek için oynanan rol elbiseleri sürekli değişecek ve
taktikler çeşitlenecektir. Kimlik sunum taktikleri bireylere; diğer bireylerin kendi ile algı,
tutum ve davranışlarını düzenleyebilme, öz saygı, öz güven gibi kendi iç tutarlılığını
sağlayabilecek değerleri kazanma, duygusal boşluğun giderilerek duygusal düzenleme
yapabilme, amaç istek ve geçici dürtüleri tatmin edebilme, savunma mekanizması yaratarak
egoyu onarma, yorumsamada derinlik, çoğullaşma ve eklektiklik (farklılığın eklentisi)
(Luthans, 2001: 178-189) gibi sosyal psikolojik yararlar sağlamaktadır.
Düşünürlerce kimlik sunum taktikleri ile ilgili literatürler tarandığında, bu
taktiklerin kategorilendirildiği dikkatleri çekmektedir. Örneğin Jones (1990: 661) bu taktikleri
kimliği biçimlendirici ve kimlik biçimlendirme sonrası taktikler olarak ikiye ayırmaktadır.
Biçimlendirici taktikleri; kendini sevdirme, yıldırma, örnek olma, yardım isteme, niteliklerini
övme biçimlendirme sonrası taktiklerin; yetenek, otorite, çekicilik, dürüstlük, prestij ve
statüye ilişkin olduğunu belirtmektedir. Crane ve Crane (2004: 34), taktikleri girişken ve
savunmaya yönelik taktikler olarak iki kategoride toplamıştır (Schutz, 1998: 611-628). Bu
taktikleri; kimlik korumaya, savunmaya, girişkenlik ve saldırganlık yönelimli başlıklar altında
toplamıştır. Kendini tanıtma ve savunmaya yönelik izlenim, yönetim taktiklerini, kendine ve
çevreye odaklı olarak kategorize eden Daniels (Gümrükçü, 2006: 39-48), bunları bir matriks
olarak belirlemiştir. Daniels’in kendine odaklı kimlik sunum taktikleri arasında; kendini
tanıtma, niteliklerini tanıtma, övme, örnek olma ve özür dileme önermeleri yer alırken, dış
çevre odaklı taktikler arasında da; diğerleriyle görüş birliği sağlama, yardım isteme, sempatik
davranma, mazeret bildirme, meşrulaştırma taktikleri yer almaktadır. Genelde taktiklere
ilişkin kategorizasyonlar düşünürlerin çalışma isteklerine bağlı olarak değişiklik göstermiştir.
Bireyler her zaman iç dengesini yakalayabilmek ve kendini inşa edebilmek için
tutarsızlıktan kaçınıp tutarlı olmaya güdülenmiştir. Bu durum kimlik geliştirme ve kimliği
sürdürmede önemli bir faktördür. Sosyal etkileşimde izlenim yönetiminde birey, sürekli
mevcut olan kimlik ile düşleyip arzu ettiği ideal kimlik arasında gider gelir. Önemli olan bu
ikisi arasındaki farklı büyüklüğü ya da küçüklüğüdür. Fark büyüdükçe birey izlenim
yönetmeye ve taktikleri, varyasyonda kullanmaya daha çok güdülenecek ve ego tamir etme
işlevini gerçekleştirecektir. Temel amacı karşısındakinde beğeni yaratarak sosyal, psikolojik
yarar elde etmektir (Bolino; 1999:128). Sosyal beğeni oluşturma, sosyal onay alma yolu ile
olumlu izlenimler edinme, kimlik gelişiminin ve sürekliliğinin hammaddesidir. Çevreden
aldığı olumlu geri bildirimdeki olumlama ve doğrulamalarla öz saygı, öz güven, öz denetim
güçlenmektedir.
Bu konuda birey kendi odaklı (kendini tanıtma, niteliklerini yüceltme, örnek kişi
olma, sevgi ve şevkatli davranma gibi) taktikler kullanabileceği gibi çevre odaklı
(karşısındakinden yardım bekleyerek, destek ve onay alarak onunla aynı görüşü
paylaşıyormuş gibi empati yaratarak) taktikleri kullanarak kendine yönelik algıları
yönetebilecek ve kendi kimliğini düzenleme yolunda adımlar atacaktır.
Bunun tersi durumlarda, gerçek yaşamda ötekilenmiş, ertelenmiş, hor görülmüş,
sevgi ve saygı yetersizliğine bağlı olarak iç çatışması yaşayan bireylerde (Luthans, 2001: 327)
korku, kaygı ve güvensizliğe bağlı saldırganlık duyguları, savunma mekanizmaları ile
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bastırılarak, sosyal etkileşimde onay görmeyen kişilere ya da kendine yönelebilecektir. Bu
bağlamda kendi kimliğini onarmak isteyen birey daha çok savunma mekanizmalarını içeren
taktikleri kullanabilecektir.
Bu taktikler kendi benliğine yönelik olarak, olduğundan masum görünme, alçak
gönüllü davranma, rol yapma, özür dileme, eleştirileri kabullenmeme ya da kendine
uyarlayarak çürütme vb. olabileceği gibi daha görünür ve rijit olarak dış çevreye; otorite
uygulama (güç), engel koyma, gözdağı verme taktiklerini uygulayarak, çoğu zaman
kendisinin de farkında olmadığı ego tamiri işlevini gerçekleştirecektir.
Günümüz koşullarının tüketim toplumu söz konusu olduğunda, özellikle sanal
ortamda haz ve eğlenceye yönelik imaj oluşturmanın önemi kuramsal açıklamalar kısmında
da görüldüğü üzere daha yoğunlaşmaktadır. Sanal ortamda kimlik sunumları, görüngü, imaj,
tüketime yönelik, boş zamanı değerlendirme, rol yapma suretiyle daha tiyatral olarak
kurgulanmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında günümüz genç kuşağını temsil eden
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin kimlik sunumunda sanal ortamda
hangilerinin kullanıldığı belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmada kimlik sunum taktikleri; yukarıda sözü edilen düşünürlerin
uyguladıkları matriksin bir sentezi niteliğindedir. Her düşünürün modellemesindeki kimlik
sunum taktikleri ele alınarak irdelenmiş, denenmiş ve faktörlenmiştir.
4-) Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
Araştırmanın Temel Amacı:
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sanal ortamı
hangi amaç için kullandıklarının ve sanal ortamı kullanırken kimlik sunumlarında hangi
davranış örüntülerini tercih ettiklerinin ayrıca kullanılan kimlik sunum taktiklerinin neler
olduğunun belirlenmesi oluşturmaktadır.
Bu Araştırmada Belirlenen Hipotezler:
H1: Öğrencilerin sanal ortamda kimlik sunumlarındaki a) Davranış örüntüleri
b) Sosyal ağları kullanım amaçları ile, sanal ortamda geçirdikleri süreler arasında anlamlı bir
farklılaşma vardır.
H2: Öğrencilerin sanal ortamı kullanırken belirledikleri amaçlar ile kimlik sunum
davranış örüntüleri birbiri ile ilişkilidir.
H3: Öğrenciler sanal ortamda kimlik sunum taktikleri arasından en fazla
kendilerine yönelik idealize eden taktikleri kullanmaya eğilimlidirler.
Araştırmanın Yöntemi ve Kullanılan Teknikler:
Araştırma evrenini, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Gazetecilik, Halkla
İlişkiler ve Tanıtım, Radyo-Televizyon ve Sinema bölümlerinde öğrenim gören tüm
öğrenciler (1228) oluşturmaktadır. Her bölümden rastlantısal ve dengeli olarak alınan 284 kişi
örneklememizi teşkil etmektedir.
Araştırmanın yöntemi betimsel özellik göstermektedir ve tarama modeline göre
desenlenmiştir.
Araştırmada anket tekniği kullanılmıştır. Sorular çoktan seçmeli ve evet, hayır
seçeneğine göre düzenlenen 42 maddeden oluşmaktadır.
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Toplanan veriler istatistiksel SPSS programında değerlendirilmiştir. Sırası ile
normal dağılımları belirlemek için Frekans Analizi, hipotezlerin değerlendirilmesi için sırası
ile, Pearson Ki-Kare (doğrulamak için Fisher Excat Test), Kendall’s Nonparametrik
Korelasyon Tekniği ve Faktör Analizi (doğrulamak için Cluster Proximity Matrix Testi)
yapılmıştır. Araştırmada madde bazında yapılan güvenirlik testinden olumlu sonuçlar alınmış
“Cronbach’s Alpha, 15 madde için ortalama 892” olarak bulunmuştur.
Araştırma Ege Üniversitesindeki Öğrencileri kapsamakta olup genellendirilemez.
Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi:
4.1-) Demografik Bulgular; Ankete katılan toplam 284 öğrencinin % 53.9’uu kadın, %
46.1’i erkektir.
Öğrencilerin % 79.9’u 20-25 yaş aralığında yer alırken, % 14.8’i 17-20, % 4.9’u
ise 25 ve üstü yaş grubundadır.
Öğrencilerin % 62.3’ü il, % 31.3’ü ilçe, % 4.9’u kasaba ve köyde oturmaktadır.
4.2-) İnternet Kullanımı ile İlgili Bulgular; Öğrencilerin % 83.1’inin her gün, % 15.5’inin
haftada birkaç gün, % 1.1’i haftada bir gün interneti kullandıklarını belirtirken, % 0.4’ü de
kullanmadığını belirtmiştir.
Gün içinde ayrılan zaman dilimi sorulduğunda, öğrencilerin neredeyse yarıya
yakını (% 48.6) 1-3 saat internette gezindiklerini, % 22.5’i 3-5 saat, % 21.5’i 5 saatin üstü,
% 7.4’ü ise 0-1 saat ayırdıklarını belirtmişlerdir. Genel toplama bakıldığında, öğrencilerin, %
92.6’sı bir saatin üstünde internet kullanımına zaman ayırmaktadır.
Sosyal ağların kullanımı konusunda ise, kullananların neredeyse tamamına yakını
(% 98.6) sosyal ağları her gün kullandığını açıklamıştır.
Bu durum bize üniversiteleri öğrencilerin, bilgi çağının gereklerine uygun olarak,
neredeyse tamamına yakının bilişim teknolojilerinden yararlandığını ve 1-3 saat ve üstündeki
saat diliminde kullanım eğilimlerinin olduğunu göstermektedir.
4.3-) Sosyal Ağların Hangi Amaç İçin Kullanıldığı; Sorulan 15 soruya öğrencilerden alınan
yanıtların yüzdeleri sırası ile en fazla bilgi edinmek (% 97.5), haber almak (% 96.1), video
izlemek (% 87.5), müzik paylaşmak (% 86.5), bir konuyu araştırmak (% 85.4), düşüncelerini
paylaşmak (% 80.9), eğlenceli vakit geçirmek (% 79.1), chat yapmak (% 78.0), oyun
oynamak (% 50.5) için seçilirken buna karşın sadece yüzdelik dilimde, duygusal boşluğu
gidermek (% 28.6), yeni arkadaş edinmek (% 27.0), cinsel amaçla (% 21.4), ilişkileri
denetlemek (%17.4), eş bulmak (% 5.0) amacı ile sosyal medyayı kullandıklarını
belirtmişlerdir.
Öğrencilerden elde edilen veriler, bilgi toplumu olmanın en önemli özelliklerinden
biri olan sınırsız bilgiye ulaşımın yanında, tüketim kültürünün temel özellikleri sayılan haz ve
eğlenceye yönelimlede de sosyal medyayı kullanımda epey bir mesafe kat edildiğini
göstermektedir.
4.4-) Sosyal Medyada Kimlik Sunum Davranış Örüntüleri; Sorulan 5 soruya alınan
yanıtların yüzdelik dağılımları sırası ile, kendisine ilişkinin fotoğraf ve videolarını diğer
kişiler ile paylaştığını (% 78.7), diğerleri ile gerçek yaşamda da yüz yüze ilişki kurduğunu
(%75.6), diğerlerine kimliğini idealize ederek sunduğunu (% 73.4), kendini sanal ortamda,
12
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gerçek ortamda olduğundan daha fazla özgür hissettiğini (% 55.0) belirtmiştir. Buna karşın
sadece (% 9.6)’sı kimlik sunumunda cinsiyetini gizlediğini ifade etmiştir.
Cinsiyetini gizleme ihtiyacı duymaksızın, yukarıda belirlenen edimleri yerine
getirmeleri oldukça düşündürücü olup daha derin analizlerin yapılmasını belirlemektedir.
4.5-) Sosyal Medyada Kullanılan Kimlik Sunum Taktikleri; Kimlik sunum taktikleri ile
ilişkili olarak, kuramsal kısımda belirtilen düşünürlerin uygulamalarından alınan ve
sentezlenen önermelere göre belirlenen 15 soru yer almaktadır. Öğrencilere hangi taktikleri
kullanıyorsunuz sorusuna alınan cevapların yüzdeleri aşağıda belirtilmiştir. Kendini
savunurum diyen % 78.9, niteliklerini yücelten % 69.4, örnek bir kişi olarak sunan (dürüst,
ahlaklı ve değerlerine bağlı) %53.9, kendini sevecen ve sempatik sunan % 51.4,
karşısındakinden yardım talep eden % 51.6, karşısındaki kişiden destek ve onay bekleyen %
50.7, alçak gönüllü davranan % 72.1, kendini güçlü gösteren % 55.9, onlarla olmasa da aynı
görüşü paylaşan % 73.2, rol yapan % 78.4, özür dileyen % 51.4, engel koyan % 48.2, gözdağı
veren % 25.6, eleştirileri çürüten % 57.1, olduğundan masum görünürüm % 78.1 taktiklerine
evet cevabını verenlerdir.
Görüldüğü gibi öğrencilerin yarıdan fazlası, kimlik sunumlarında, gerçek
yaşamdan farklı olarak, sanal ortamda kimlik sunum taktiklerinin hemen hemen hepsini
kullanırken kendini daha özgür hissetmekte ve ego benliklerini bu taktiklerle onarmakta ya da
savunma yoluna gitmekte sonuçta kendi kimliklerine yönelik olarak sosyal psikolojik fayda
elde etmektedirler.
5-) Araştırmanın Hipotezlerine İlişkin Bulgular
5.1-) H1a : Öğrencilerin sosyal ağlarda geçirdikleri süreler ile, kimlik sunum davranış
örüntülerine ilişkin bir farklılaşmanın olup olmadığına dair H1a sonuçlarına bakıldığında;
TABLO-1 Kimlik Sunum Davranış Örüntülerinin Kullanılan Sürelerle İlişkisi
0-1 Saat
1-3 Saat
3-5 Saat
5 ve Üstü
E
H
E
H
E
H
E
H
Kendini Özgür 7.1
Hissetmek
Cinsiyeti
Gizlemek

13.8

20.9
0.4 20.6

20.9
Yüz yüze İlişki 13.3 7.9
Kurmak
21.1

28.0

20.9

14.5

48.9
8.2

8.2

5.3

22.7
40.8

1.1

2.1

P
x²=15.308

7.4

P= 0.002
x²=16.237

0.0

P= 0.001
x²= 13.562

7.4
21.6

0.0

48.9
38.4 10.0

22.7
16.5 6.5

7.5

48.4

22.9

7.4
7.5

x²

P= 0.004

Kendini özgür hissetme ile kullanılan saat dilimi arasında p: 0.002 düzeyinde,
Cinsiyetini gizleme ile kullanılan saat dilimi arasında p: 0.001 düzeyinde,
Yüz yüze ilişki kurma ile saat dilimi arasında p: 0.004 düzeyinde, istatistiksel olarak anlamlı
farklılaşma olduğu gözlemlenmiştir.
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Kendini özgür hissedenler ve yüz yüze ilişki kuranlar, en fazla sosyal medyayı 1-5
saat arası kullananlar arasındadır. Saat dilimi azaldıkça (0-1) ve 5 saatin üstüne çıktıkça bu
farklılaşma azalmaktadır.
Buna karşın; sosyal medyayı 1-3 saat dilimleri arasında kullananlarda cinsiyeti
gizleme değil, gizlememe yönünde eğilimdeki farklılaşmanın diğer saat dilimlerine göre daha
fazla olduğu gözlemlenmektedir.
H1a hipotezi yukarıda belirtilen sadece 3 değişken için doğrulanırken, 2 değişken
için reddedilmiştir (kimliği idealize etmek, resim ve video paylaşmak).
5.2-) H1b : Öğrencilerin sosyal ağları kullanım amaçları ile kullanılan sürelerle anlamlı
farklılaşmanın olup olmadığına dair sonuçlar irdelendiğinde;
TABLO-2 Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarının Geçirilen Sürelerle İlişkisi
0-1 Saat
1-3 Saat
3-5 Saat
5 ve Üstü
%
%
%
%
E
H
E
H
E
H
E
H
14.2 6.7
40.8 8.2
19.1 3.5
6.7
0.7
Düşüncelerimi
Paylaşmak İçin
20.9
48.9
22.7
7.4
35.2 13.5 18.1
4.6
6.8
0.7
Chat Yapmak 12.8 8.2
İçin
21.0
48.8
22.8
7.5
40.1 8.9
20.6 2.1
7.4
0.0
Eğlenceli Vakit 11.0 9.9
Geçirmek İçin
20.9
48.9
22.7
7.4

x²
P
x²(3)= 8.814
P= 0.032
x²(3)= 9.032
P= 0.029
x²(3)=36.481
P= 0.000

Oyun Oynamak 6.8 14.2
İçin
21.0

26.0

Müzik Dinlemek 16.0 5.0
İçin
21.0
Video izlemek 16.0 5.0
İçin
21.0

42.7

23.1

12.8

9.6

5.0

2.5
x²(3)=11.527

49.1

22.4
6.4

49.1
43.1 5.7

21.4

7.5
1.1

22.4
21.7 1.1

6.4

1.1
7.5

P= 0.009
x²(3)=9.428

6.8

P= 0.024
0.7
x²(3)=10.659

48.8

22.8

7.5
P= 0.014

Sosyal Medyaya 8.9 12.1
Yorum Yazmak
21.1
İçin

28.9

20.0

15.7

6.8

5.7

1.8
x²(3)=12.388

48.9

22.5

7.5
P= 0.006

Düşüncelerini paylaşma ile (p: 0.032), Chat yapma (p: 0.029), Eğlenceli vakit
geçirme (p: 0.000), Oyun oynama (p: 0.009), Müzik dinlemek (p:0.026), Video izlemek (p:
0.014), Sosyal medyaya yorum yazmak (p: 0.006) düzeyleri ile Sosyal medyayı kullanım
süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olduğu gözlemlenmiştir.
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Bu değişkenlerde evet deme eğilimleri hayır yanıtını verenlerden daha fazladır. Bununla
birlikte temel farklılık 1-3, 3-5 saat dilimlerinde yığılma, diğer saat dilimlerinden daha
fazladır. Buna karşın Bilgi edinmek için, Bir konuyu araştırırken, Haber almak için, Duygusal
boşluğu gidermede, Yeni arkadaş bulmak için, Eş bulmak ve İlişkileri kontrol etmek için ile
sosyal ağları kullanım süreleri arasında istatistiksel olarak bir farklılaşma bulunmadığı için bu
anlamda hipotez reddedilmiştir.
H1b hipotezi sadece tabloda belirtilen değişkenler için doğrulanmıştır (kısmen).
5.3-) H2: Öğrencilerin sanal ortamı kullanırken belirledikleri amaçlar ile kimlik sunum
davranış örüntüleri birbirleriyle ilişkilidir hipotezi, Kendall’s Nonparametrik Korelasyon testi
kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Yukarıdaki tablo (3) irdelendiğinde aşağıdaki bulgular
dikkati çekmektedir.
Tablo-3’den de gözlemlendiği gibi, kimlik sunum davranış örüntüsünde; kendini
özgür hissetme, cinsiyeti gizleme, kimliği ideal sunma, gerçek yaşamda ilişki kurma, resim ve
video paylaşma ile, amaçları; haber alma, düşünceleri paylaşma, chat yapma, duygusal
boşluğu giderme, eğlenceli vakit geçirme, cinsellik, müzik paylaşımı, yorum yazma, yeni
arkadaş edinme, eş bulma, ilişkileri kontrol etme arasında , 0.05 ve 0.01 arasında orta düzeyde
ve düşük düzeyde istatistiksel anlamda pozitif korelatif ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Farklı
bir anlatımla değişkenlerin biri arttıkça (Yada azaldıkça) diğeri de artmakta (ya da
azalmaktadır).
H2 hipotezi tabloda gözlemlenen değişkenler için doğrulanırken, bilgi edinme, bir
konuyu araştırma, oyun oynama, video izleme amaçları ile ilgili olarak reddedilmiştir
(hipotezimiz kısmen doğrulanmıştır).
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Tablo-3 Sanal Ortamdaki Amaçlarla, Kimlik Sunum Davranış İlişkisi
Kendini Özgür
Hissetme
r
Haber Almak İçin
Sigma (2 tailed)
r
,193**
Düşünceleri Biriyle Paylaşma
Sigma (2)
,001
r
,224**
Chat Yapmak İçin
Sigma (2)
,000
r
Duygusal Boşluğu Gidermek İçin
Sigma (2)
r
,218**
Eğlenceli Vakit Geçirme
Sigma (2)
,000
r
Cinsel Amaçla
Sigma (2)
r
Müzik Paylaşmak
Sigma (2)
r
,302**
Sosyal Medya İçeriklerine Yorum
Sigma (2)
,000
Yazmak
r
,275**
Yeni Arkadaş Bulmak
Sigma (2)
,000
r
,142*
Eş Bulmak İçin
Sigma (2)
,018
r
,131*
İlişkileri Kontrol Etmek İçin
,028
Sigma (2)
Nonparametric, Kendall’s tau-b korelasyon, Sigma (2-tailed)
Veriler ayrıca Spearman tekniğiyle tekrar test edilmiştir.
* 0.05 level (2 tailed)
**0.01 level (2 tailed)

Cinsiyeti
Gizleme

Kimliği İdeal
Gösterme

Gerçek Yaşamda
İlişki Kurma
,228**
,000

,186**
,002
,296**
,000

,177**
,003

,128*
,032
,249**
,000

Resim, Video
Paylaşma
,164**
,006
,209**
,000
,152*
,011

,126*
,035
,331**
,000

,182**
,002
,322**
,000
,264**
,000

,200**
,001

,321**
,000
,271**
,000
,210**
,000

,119*
,049
,209**
,001
,143*
,018

,256**
,000
,249**
,000

,153*
,011

,194**
,001
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5.4-) H3 : Öğrenciler sanal ortamda, kimlik sunum taktikleri arasından en fazla kendilerine
yönelik idealize edilen taktikleri kullanmaya eğilimlidirler hipotezini test etmek için
belirlenen 22 taktik maddesi faktör analizine tabi tutulmuş ayrıca sonuçlar Cluster Proximity
Matrix testiyle de doğrulanmıştır. Değişkenler 3 faktörde toplanmışlardır ve tüm değişkenler
iç tutarlılığa göre matrixlenmiştir.
Tablo-4 Kimlik Sunum Taktiklerine İlişkin Faktör Analizi
29
30
28
34
38
39
36
41
40
37
35
33
32
31
27

Kendini Örnek Kişi Olarak
Sunmak
Kendini Sevecen Sunmak
Niteliklerini Yüceltmek
Kendini Güçlü Göstermek
Engel Koymak
Gözdağı Vermek
Rol Yapmak
Olduğundan Masum
Görünmek
Eleştirileri Çürütmek
Özür Dilemek
Onlarla Olmasa da Aynı
Görüşte Olduğunu
Vurgulamak
Alçak Gönüllü Davranmak
Karşısındakinden Destek ve
Onay Beklemek
Karşısındakinden Yardım
Talep Etmek
Kendini Savunmak

1
,745

2

3

,734
,673
,646
,738
,667
,654
,605
,597
,563
,547
,746
,650
,630
,501

Grupların varyans yüzdeleri;
1. (40.699)
2. (9.216)
3. (8.335) bulunmuştur.
Faktör (1)’de; Varyans %’si (40.699)’dur. Öğrencinin kendisini örnek kişi olarak
(dürüst, değerli, etik ilkelere bağlı), sevecen sunması, niteliklerini yüceltmesi, kendini güçlü
göstermesi, onların gerçek yaşamdan farklı olarak sanal alemde idealize edilen kimlik sunum
taktiklerini kullandığını belirtmektedir (% 40.699). Bu nedenle istatistiksel olarak hipotezimiz
doğrulanmıştır.
Diğer yandan matrixin 2.kolonunda yer alan faktörler, ideal kimliği korumak için
kullandıkları kimlik savunma mekanizmalarına ait değişkenlerdir (varyans % 9,216).
3.kolonda yer alan faktörlere ilişkin değişkenlerde (varyans % 8,335), dış çevreden
kimliği korumak için beklenen kimlik sunum taktikleri arasında yer alan ve savunma
mekanizmalarına yönelik taktiklerdir.
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Sonuç olarak sanal ortamda öğrenciler en fazla ideal kimlik sunum taktiklerini
kullanmaya eğilim göstermektedir. Bu anlamda H3 Hipotezi doğrulanmıştır.
Değişkenlerin güvenirlik katsayısı, 15 kimlik sunum taktiği için (Cronbach’s
Alpha), ortalama, 892 bulunmuştur (araştırma güvenilirdir).
Sonuçlar :
Genel olarak kimlik; küresel ve yerel, maddi, tarihi ve kültürel söylemler, koşullar
edinilen deneyimler bağlamında sürekli olarak inşa edilen, sahip çıkılan, içselleştirilen, bir
yandan güven ve özdeşleşme algısını pekiştiren bir sürdürülebilir sabitlik, diğer yandan da
farklı ögeler arasında sürekli olan, karşılıklı etkileşim ve iletişimsel gerilimlerin yoğurup
biçimlendirdiği bir aidiyet tasarımı olarak ortaya çıkmaktadır.
Gelişim süreci içindeki evrelerde, kimliğe yüklenen anlamlar farklılaşmaktadır.
Geleneksel dönemde bulunduğu, klan, soy, sopa olan aidiyeti ile belirlenen ve görece sabit
kabul edilen kimlikler, modernleşme evresinde öteki üzerinden tanımlanmış ve çok katmanlı,
öz düşünümsel, dinamik ve bütünselleşmiş olarak anlamlandırılmıştır. Küreselleşmenin
kültürel yüzü olan postmodernizmin evresinde ise, merkezden edilen kimliklerin dil ve
söylemlerle sürekli inşa edildiği belirtilerek çevreden etkilendiği kadar çevreyi de etkileyen,
ancak bütünlük ve tutarlılıktan yoksun olan, çelişkilere düşen farklılaşmayı deneyimleyen
akışkan bir özellik gösterdiği belirtilmiştir.
Günümüzde farklı iletişim teknolojilerinin yöndeşmesi sonucunca, kimlikler siber
uzamın kendine sunduğu olanaklar ve neo-liberal sistemin değerleri içinde yeniden
biçimlenmekte ve sanal ortam içinde, giderek kurgu haline bürünmekte, kurgusal gerçekliğini
ve anlam arayışını buna göre belirlemekte ve imaj göstergelerine dönüşmektedir.
Açık bir anlatımla sanal ortamda kimlik sunumları, görüntü, imaj oluşturma,
tüketime yönelme, boş zamanı değerlendirme, rol yapma suretiyle daha tiyatral bir hale
bürünmektedir.
Yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında; Ege Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir
araştırma gerçekleştirilmiştir. Betimsel yöntemin ışığında elde edilen veriler istatistiki
programda değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Öğrencilerin yaş grubu 20-25 arasında yoğunlaşmaktadır.
Öğrencilerin neredeyse tamamına yakını gün içinde 1-5 saat arası internette gezinmektedir.
Tamamına yakını sosyal medyayı kullanmaktadır.
Öğrencilerin temel amacı sosyal medyayı bilgi edinmek ve haber almak olmakla birlikte,
postmodern dönemin değerleri olan, eğlence, oyun, chat yapmak gibi hazza yönelik
faaliyetler için de kullanmakta buna karşın, geleneksel değerleri de muhafaza etmektedir.
Farklı bir anlatımla, eş bulma, duygusal boşluk giderme gibi etkinlikleri medya üzerinden
gerçekleştirmekte düşük düzeydedir.
• Öğrencilerin yarıdan fazlası gerçek yaşamdan farklı olarak sanal ortamda kimliklerini
sunarken ve sunum taktiklerini kullanırken kendilerini daha özgür hissetmektedirler.
Hipotez analiz sonuçlarına bakıldığında;

•
•
•
•

H1a: Tablo(1)’den de gözlemlendiği gibi hipotez kısmen kabul edilmiştir. Açık anlatımla;
öğrencilerin sanal ortamda kimlik sunumlarındaki, H1a-davranış örüntüleri, H1b-sosyal ağları
kullanım amaçları ile sanal ortamda geçirdikleri süreler arasında sadece belirli değişkenler
için farklılaşma söz konusudur.
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H1b: Tablo (2)’den gözlemlendiği gibi hipotez kısmen kabul edilmiştir.
H2: Tablo (3)’den gözlemlendiği gibi hipotez kısmen kabul edilmiştir. Öğrencilerin sanal
ortamı kullanırken belirledikleri amaçlar ile davranış örüntüleri arasında sadece bazı
değişkenler için farklılaşma vardır.
H4: Hipotezi kabul edilmiştir. Öğrencilerin kimlik sunum taktikleri arasından en fazla
kendilerine yönelik idealize edilen taktikleri kullandıkları gözlemlenmiştir.
Sonuçta, Ege Üniversitesi öğrencilerinin, sanal mecrayı yoğun olarak; haber, bilgi ve
araştırma için kullanmalarına karşın, kimlik sunum davranış örüntülerinde postmodern
değerlerle, modern ve geleneksel değerlerin birlikte bulunduğu ve kimlik sunum taktiklerini
kullanırken en çok kendilerini idealize eden taktikleri kullandıkları, savunma mekanizması
taktiklerine ve dışarıdan yardım talep ederek kimliklerini onarma taktiklerine çok az yer
verdikleri gözlemlenmiştir.
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TÜRKİYE’DE ŞİKE TARTIŞMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Dr. Mert Kerem ZELYURT1
ÖZ
Futbolda Şike olgusu, sporun ahlaki sorunlarından biridir. Dünyada ve Türkiye’de şike
organizasyonlarına ve bu organizasyonları düzenleyen suç örgütlerine rastlanmaktadır.
Futbolun, Türkiye’de mafyanın rant alanlarından biri olduğu bilinmektedir. 2004 yılında
emniyet güçleri tarafından yürütülen “Kelebek Operasyonu”nda şike faaliyetleri tespit edilirken,
3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan şike operasyonunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz
Yıldırım, bazı yönetici ve futbolcular tutuklanmıştır. 3 Temmuz’da başlayan sürecin ülke
gündemine önemli etkileri olmuştur. Şike operasyonuyla ilgili yorumların bir kısmında emniyet
ve özel yetkili savcılıklara yönelik eleştirilere rastlanırken, bazı yorumlarda Fenerbahçe
taraftarlarının eylemlerinin Gülen Cemaati’ne yönelik tepkiler içerdiği vurgulanmıştır. Şike
yasasının tekrar düzenlenmesinin İktidar Partisinde bir çatlak yarattığı yorumları da yapılmıştır.
Alan çalışmasından elde edilen verilerde, Fenerbahçe taraftarlarında bu operasyon hakkında,
emniyet güçlerine ve özel yetkili savcılık makamına yönelik olumsuz bir algı bulgulanırken,
deneklerin büyük kısmı tarafından şike olaylarına en çok karışmış olabilecek takımın
Fenerbahçe olduğu belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Şike, Aziz Yıldırım, Gülen Cemaati, Fenerbahçe, AK Parti
AN EXAMINATION ABOUT CONTROVERSY OF MATCH-FIXING IN TURKEY
ABSTRACT
Case of match-fixing in football is one of the moral issues of the sport. In the World and
in Turkey match-fixing organizations and criminal organizations that regulate them are found. It
is known that football is one of the unearned income areas of mafia. Match fixing activities
were detected in the “Butterfly Operation” carried out by police organizations in 2004, the
president of Fenerbahçe Spor Club and some managers and football players were arrested in the
match-fixing operation which began on july 3 in 2011. The process which began on july 3 has a
significant impact on the national agenda. Criticism devoted to special powered prosecutors and
police organizations were found in some of the comments related to match-fixing operation, and
in some comments it is underlined that acts of supporters of Fenerbahçe contain reactions to
Congregation of Gülen. Also commented that rearranging the law of match-fixing create a crack
in the Ruling Party. In the data gathered from area work, it is found that supporters of
Fenerbahçe have negative perceptions intended to police organizations and special powered
prosecutors about this operation, the majority of subjects indicated that Fenerbahçe is mostly
interfered in match-fixing incidents.
Keywords: Match-Fixing, Aziz Yıldırım, Congregation of Gülen, Fenerbahçe, AK
Party
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1.Giriş
Türkiye’de futbol, bir yılı aşkın bir süredir gündemi etkileyen bir problemle meşgul
olmaktadır. 3 Temmuz 2011’de başlayan, çoğunlukla Süper Lig’deki futbol takımı oyuncuları,
antrenörleri ve yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen adli operasyonun başladığı günden bu
yana kamuoyuna yönelik etkileri olduğu ve medyanın da önemli gündem konusu olduğu
görülmektedir. Kulüp yöneticisi, futbolcu, antrenör ve menajer konumunda olan birçok kişinin
tutuklanması, kamuoyunun bir kısmında Türkiye’de futbola yönelik bir iktidar operasyonu
olduğu algısını uyandırmış, cemaat ve iktidar bağlamında gerçekleşen, farklı siyasi
kutuplaşmaları doğuran tartışmalar ortaya çıkmıştır.
Futbolda şike olgusu, spor kavramının genel tanımındaki ahlaki ideallere aykırı olmakla
beraber, sporda sosyal bir problemdir. Bu durum sporun kurallarının, eşitlik idealinin ve insana
özgü erdemlerin yok sayılmasını akla getirir. Bilindik bir ifadeyle, bir “Fair Play” ve Hümanizm
sorunudur.
Bu araştırmada “Şike”nin, 3 Temmuz 2011’deki şikeye yönelik adli operasyonun
başlangıcından bu yana Türkiye’de nasıl sorunsallaştığı ve kamuoyuna etkileri incelenecektir. 3
Temmuz 2011’den itibaren geçen süreçte konuyla ilgili basına yansıyan köşe yazıları
taranmıştır. Araştırma için 2012 yılı Mart ve Nisan aylarında Marmara Üniversitesi’nde ve
Kadir Has Üniversitesi Spor İletişimi ve Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programlarında
eğitim gören 224 kişiye anket uygulanmıştır ve anket çalışmasından elde edilen veriler de
çalışmada ortaya konulacaktır.
2.Şike Kavramı
Herhangi bir spor dalı, ya da futbolda bir sporcunun, antrenörün, kulüp yöneticisinin,
menajerin bir spor müsabakasının sonucunu etkileyecek girişimlerde bulunması “Şike” olarak
nitelenen eylemlerdir. “Teşvik Primi” ise bir kulübün yönetici ya da yöneticilerinin lig puan
sıralamasında, şampiyonluk yarışında kendi takımlarının yerini sağlamlaştırmak için ya da bahis
gibi farklı amaçlarla başka bir müsabakaya taraf olan oyunculara iyi oynamaları ya da kötü
oynamaları için herhangi bir kazanım vaat etmek ya da para ödemesi yapılmasıdır. Şike ve
teşvik primi uygulamaları, bir maçın sonucunu hile yöntemleriyle etkilemeye yöneliktir.
Böylelikle bir spor ahlakı sorunsalı özelliği taşımaktadır.
Futbolda Şike olgusunun dünyada birçok ülkede ve Avrupa liglerinde de var olduğu
görülmektedir. En büyük şike skandallarından birisi 2006 yılında İtalya’nın en üst düzey futbol
ligi olan Serie A liginde yaşanmıştır. İtalyan polisinin, mafyanın ilişkilerini araştırırken yaptığı
telefon dinlemelerinde maç sonuçlarını değiştirmeye ve hakem ayarlamaya yönelik ifadelere
tanık olması Temiz Ayaklar Operasyonu adı verilen operasyonların başlamasına neden
olmuştur. Bu skandalla ilgili mahkeme kararında, bir sonraki sezon Fiorentina’dan 15 puan,
Lazio’dan 3 puan, Fiorentina’dan 15 puan düşürülmesi, Juventus’un bir alt lig olan Serie B’ye
düşürülmesi ve -9 puanla lige başlamasının yanında son 2 sezonda elde ettiği şampiyonlukların
iptal edilmesi vs. cezalar verildi (http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1154146, 1
Ağustos 2012).
Türkiye’de de futbolcu transferleri, bahisler, maç sonuçlarına etki edebilen mafyanın ve
suç örgütlerinin faaliyet alanlarından biri futbol sektörüdür (Öztürk, 2012:147). Türkiye’de
mafya ve futbol ilişkisini açığa çıkaran en önemli olaylardan biri, 2004 yılında İstanbul
Emniyeti tarafından Sedat Peker ve ekibine yönelik yürütülen “Kelebek Operasyonu”dur.
Polisin yürüttüğü teknik takip sonucu elde edilen telefon kayıtlarında Süper Ligde şike yapıldığı
2
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ortaya çıkmıştır. Bu kayıtlardaki şikeyle ilgili konuşmaların geçtiği ilk karşılaşma 15 Mayıs
2004 tarihinde ligin son haftasında oynanan Beşiktaş ile Rizespor arasında oynanan maçtır.
Rizespor’un ligde kalması için bu karşılaşmada galip gelmesi ve 3 puan alması gerekmekteydi.
Sonucu Rizespor’un galibiyetiyle 1-0 ve Rizespor’un ligde kalmasıyla sonuçlanan bu
karşılaşmada Beşiktaş’ın kadrosundaki Sergen Yalçın sakat olmaması rağmen maçta
oynamamış, Emre Aşık, Serdar Topraktepe gibi ünlü oyuncuların da kasıtlı olarak iyi
performans göstermediği yorumları yapılmıştır. Maçın böyle sonuçlanması ise Bursaspor’un
küme düşmesine neden olmuştur (Kılıç, 2011:100-101).
Asayiş Şube Müdürlüğü’nden Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’ne gelen bir gizli polis
dosyasındaki ifadeler, Türkiye’de futbolun mafya ve çetelerin rant alanlarından biri olduğunu
göstermesi açısından önemlidir:
“Türkiye’de sporun özellikle futbolun 1980’li yıllardan sonra birçok işadamı,
devlet görevlisi ve vatandaşı etkisi altına aldığı gibi illegal suç örgütlerini de
devasa para trafiği yönünden cezp etmiş, zamanla bu suç örgütleri sporun
özellikle futbolun içerisine girmişlerdir. Öncelikle tribün amigoluğundan
başlayıp zamanla spor camiası içinde bulunan etkili kişilerin referansları ile
çeşitli alanlara yönelip ekonomik menfaat sağlayarak büyük paralar
kazanmışlar, hem de illegal işlerini örtecek itibarlı konumlara gelmişlerdir.
Örneğin; Türkiye’deki en büyük suç örgütü liderlerinden olan Sedat Peker
Fenerbahçe tribünlerinde amigo iken hızla mafya lideri olmuştur. Yine aynı
suç örgütü liderlerinden Mecnun Odyakmaz Sivasspor Başkanı, Olgun Peker
Giresunspor Başkanı olmuşlardır. PEKER grubuna bağlı birçok kişi çeşitli
kulüplerde ve özellikle TFF içinde kendi örgütlerinin açıklarını kapatabilecek
konumda oldukları değerlendirilmektedir” (Erdinç ve Tamirak, 2012:12).
Hill (2010a:234), futbol liglerindeki yolsuzluklara 3 temel nedenin yol açtığını
belirtmektedir: Yasadışı geniş kumar ağı, oyuncuların yüksek düzeyde istismarı, yolsuzlukta
suç ortaklığı beklentisi. Bu faktörlerin her biri birbirini besler. Şike organizasyonunun
başlamasından, oyunun sonucunun istenen bir şekilde sonuçlanmasına kadar geçen süreç ve
daha sonraki maçlarda da planlanan süreçte en kritik rolün futbolculara düştüğü görülmektedir.
Futbolcu, şikeciyi tasarladığı ve istediği sonuca götürecek olan asli unsurdur. Şikecinin
futbolcuyla bağlantı kurma ve şike için ikna etme sürecinin ise işin neredeyse en zor yanı
olduğu görülmektedir. Newyork’taki bir mafya ailesinin başına geçen Michael Franzese,
sporculara yakınlaşmanın ve onları satın almanın en kolay yolunun sporcuların zayıf taraflarını
bulabilmek olduğunu belirtmektedir. Kadın ya da uyuşturucu gibi zaafları olan sporculara, bu
tür hizmetler sunulduktan sonra sporcuların maç satması sağlanmaya çalışılır. Futbolcular
yaklaşmanın bir diğer yolu ise “Koşucular” olarak adlandırılan aracılardır. Bir şikeci, maç
bağlama görüşmelerini, oyuncularla yakınlaşmak için kendilerini menajer olarak tanıtan
koşucularla yapar. Kendisine bu tip teklifler yapılmış eski bir futbolcu olan Chin Lai’nin
ifadelerine göre bu tip kişiler, oyuncularla arkadaşlık kurup şike yapmaya yatkın oyuncuları
belirledikten sonra bu oyuncuların bilgilerini uluslar arası seviyedeki müşterek bahisçilere
vermektedirler (Hill, 2010b:145-148).
Futbolcuların bir şike anlaşmasında bağlanması sürecinde en kritik unsur ise şikecinin
teklif ettiği parayı almasıdır. Bir oyuncunun parayı almasından sonra şike organizasyonundan
çıkması da güçleşmektedir. Singapur’da bir polis memuru, bir futbolcunun parayı aldığında her
şeyin bittiğini, dönüşü olmayan bir yola girildiğini, futbolcuların şike yapmayı bırakmak
3
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istediklerinde ise şikecilerin futbolcuları, onların para aldığını insanların öğrenmesiyle tehdit
edeceğini ifade etmektedir (Hill, 2010b:154). Bir şikecinin ifadeleri ise bunu daha iyi
açıklamaktadır:
Oyuncular parayı aldıkları anda benim dediğimi yapmak zorundalar. Bu işi
onlara parayı gösterip ‘maçı hallettiğiniz takdirde sizindir’ diyerek
yapmıyorum. Onlara parayı veriyorum ve ‘Bu kahve parası, bunu alın. Ama
sakın beni atlatmayın yoksa sizi mutlaka bulurum’ diyorum (Hill, 2010b:154).
Kelebek Operasyonu teknik takibi sürecinde elde edilen, Rizespor-Beşiktaş maçıyla
ilgili konuşmaları içeren telefon kayıtlarından birinde, o dönemde Rizespor’un ikinci başkanı
olan Sedat Peker’in abisi Vedat Peker ve ismi kayıtlarda “X” olarak yer alan Sergen Yalçın
arasında geçen şike diyaloglarını içeren konuşmalar aşağıdaki gibidir:
Vedat Peker: Sen oynamayacakmışsın, haberin olsun!
X: Tamam abi. Merak etme abi.
Vedat Peker: Aman gözünün yağını… seyirci var ya! Var ya kalbim
durmaya başladı ya!
X: Yok be, bir şey olmaz ya. Sen kafanı takma (Kılıç, 2011:103).
3 Temmuz 2011’de yapılan şike operasyonuyla ilgili, Aziz Yıldırım ile İlhan Ekşioğlu
ve İlhan Ekşioğlu ile Cemil Turan arasında 25 Şubat 2011 tarihinde telefon konuşmasında
geçen şikeyle ilgili bir başka diyalog ise aşağıdaki gibidir:
Aziz Yıldırım: O saha küçük yalnız. O saha kötü. Söyleyeyim orada
çıkmak zor.
İlhan Ekşioğlu: Çıkarız çıkarız başkanım.
Aziz Yıldırım: Kasımpaşa’da o kaleci Tolga oynamıyormuş.
İlhan Ekşioğlu: He şey mi oynuyor?
İlhan Ekşioğlu: Hallettin mi?
Cemil Turan: Ya konuşuyorum ama tabii biliyorsun… Bu şeyci
biraz…
Alışverişleri peşin sever pez…nk!
İlhan Ekşioğlu: Sen yani bunu şey yaparak ‘bana güveneceksin… Ben
ne dediysem sana vereceğim… Bak orada kilosuna 100 lira verdik… 100
peşin, 100 vadeliydi… Yani inanmak zorundasın… Başka çaren yok…’ o tarz
konuşmalısın (Kılıç, 2011:156).
3. Türkiye’de Şike Tartışmalarının Kamuoyuna Etkileri
3.1.AK Parti Hükümeti ve Gülen Cemaatine Yönelik Algı: Milliyet Gazetesi yazarı
Kadri Gürsel şike operasyonunu, Türkiye’deki yapının değişmesine bağlamaktadır. Gürsel, şike
operasyonunu siyasi ve ideolojik olarak nitelemekte ve sadece bir şike operasyonu olarak
görmekten ziyade; bir iktidar operasyonu olarak yorumlamaktadır:
“(…)Başkan Aziz Yıldırım’ın gözaltına alındığı 3 Temmuz Pazar gününe
kadar, Türkiye’de sanki hiçbir şey değişmezmiş gibi hareket etmeyi sürdüre
gelmiş olan “Fenerbahçe Cumhuriyeti” adlı yapı da nihayet Türkiye’de
4
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nelerin değiştiğini anlamıştır ama artık onlar için çok geç...Bu operasyonun
değişmeyecek olan tek sonucu şudur: “Fenerbahçe Cumhuriyeti” AKP
iktidarı tarafından yıkılmıştır.
Kulüp ve taraftarları, bundan böyle yollarına “Fenerbahçe” olarak devam
edeceklerdir. Sanılmasın ki bu sadece bir şike ve teşvik primi operasyonudur.
Anlamı bunun çok ötesinde ve derinlerdedir. Bu bir siyasi ve ideolojik
operasyondur”.
(http://dunya.milliyet.com.tr/ucbuyuklerduzenineoperasyon/dunya/dunyayaza
rdetay/07.07.2011/1411241/default.htm, 12 Ağustos 2012).
Gülen Hareketi’nin önde gelen isimlerinden, Zaman Gazetesi köşe yazarı Hüseyin
Gülerce ise, bu operasyonları “Yeni Türkiye” kavramına koşut görüp, haklı bulmaktadır.
Gülerce’ye göre bu operasyonlar, Türkiye’deki demokratikleşme sürecinin bir gereğidir.
Gülerce, şike operasyonunu, Türkiye’nin gündeminde uzun zamandır yer alan bir başka önemli
davayla da ilişkilendirmektedir:
“Artık futboldaki Ergenekon'a da neşter vuruluyor. "Futbolda Ergenekon
olur mu?" sorusu bugün anlamsız bir sorudur. Vesayet varsa, darbecileri
vardır. Darbeciler varsa, medyaları, işadamları, çeteleri, kozmik adamları
vardır. Vesayet, hukuk dışı örgütlenmelerle ayakta durur. Bu ülkede yüzyıldan
beri vesayet rejimi var. Onun için hukuk dışılık her sosyal grubun, devlet
aygıtının, anayasal kurumların içinde hükümferma olmuştur. Mücadele,
vesayet ile demokratikleşme arasındadır. Bugün inisiyatif sivil iradenin
elindedir. Vesayetin bütün ağaları, bu arada futbolun ağaları da kaybetmeye
mahkûmdur”.
(http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=1154891, 12 Ağustos 2012).
Milliyet Yazarı Can Dündar, 11 Temmuz 2011 tarihli yazısında, şike operasyonunun,
“iktidar” kavramı çerçevesinde anlaşılması gerektiğini belirtmektedir. Dündar, Fenerbahçe
Tarihi’nin mevcut siyasi değişimlerle koşut eğilimler sergilediğini vurgulamaktadır:
“Fenerbahçe’de yaşanan, bir temizlik çalışması değil, bir iktidar çatışmasıdır; dolayısıyla
siyasaldır. Yanlış anlaşılmasın; “Şike yoktur” demiyorum; tersine, “Yıllardır olan şey niye
şimdi ortaya çıkarılıyor” sorusuna cevaben, “Siyaseten zamanı geldi de ondan” diyorum.
Fenerbahçe tarihi boyunca hep böyle olmuştur”
(http://gundem.milliyet.com.tr/fenerbahce-cumhuriyeti-nde
darbe/gundem/gundemyazardetay/12.07.2011/1413206/default.htm, 20 Temmuz 2012).
Şike davasıyla ilgili bir başka önemli tartışma konusu ise, Türkiye’de ve dünyanın çeşitli
ülkelerinde önemli oranda taraftar kitlesine sahip bir din adamı olan Fethullah Gülen’in önderlik
ettiği Gülen Cemaati’yle ilgilidir. “(…)Gülen Hareketi hem bir sivil toplum, hem de bir
cemaattir. Sivil toplum şartlarında yeniden oluşan bir cemaattir. Bu özellik onu, batılı sivil
toplumlardan farklılaştırmakta ve Müslümanlık geleneğinin sivil toplum içindeki var oluşunu
anlatmaktadır” (Yıldırım, 2011:194). Hem İslami geleneğe hem de modern dünyaya hitap eden
bir sivil toplum hareketidir (Yıldırım, 2011:194). Fenerbahçe’yle ilgili Gülen Cemaati
bağlamında oluşan tartışmalar ise, Cemaatin Fenerbahçe’yi ele geçirme amacını güttüğü
düşüncesinin ileri sürüldüğü iddialara yöneliktir. Bazı kesimlere göre bu operasyonlar, aslında
Fenerbahçe’ye yönelik yapılmıştır. Bu kesimlere göre operasyonların temel amacı,
Fenerbahçe’yi ele geçirmek ve mevcut yapısını değiştirmektir. Zaman Gazetesi genel yayın
5

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

müdürü Ekrem Dumanlı bu iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulamakta ve Gülen Cemaatinin
bir kulübü ele geçirmek istemesinin, Cemaat felsefesiyle örtüşmeyen bir davranış tarzı
olduğunu ileri sürmektedir:
“(…)Mesela şike davası başladığından beri bir kulübü etkilemeye çalışan dar
bir zümre, Başbakan Erdoğan'ı ve "cemaat"i suçladı. Son dönemde ibreyi
"cemaat"e kaydıran bu marjinal grup, Fenerbahçe taraftarını etki altında
bırakma gayretiyle "Cemaat Fener'i ele geçirmeye çalışıyor" propagandasına
başvuruyor. Hakiki Fenerbahçe taraftarının (ve futboldan anlayan herkesin)
gülüp geçeceği bir iddia bu. Çünkü futbol kulüpleri her kesimden insanı
kaynaştıran özgün bir yapıya sahip. 'Cemaat'i bilenler için ise tamamen
absürt ve irrasyonel bir tez bu. Neden mi? 'Cemaat' bir spor kulübünü niye
ele geçirmek istesin? Diyelim ki ele geçirdi; kulübü ne yapsın? Ne işine
yarayacak? O kulübe gönül veren değişik inanç ve ideolojideki insanlarla
nasıl yüz yüze bakacak? Diğer kulüplerdeki dost ve taraftarları bu işe
bozulmayacak mı? Bir kulübe meyledince diğer kulübün sevdalıları 'cemaat'e
küsmeyecek mi?' "Cemaat ele geçirmek istiyor" tezine yöneltilecek benzeri
onlarca soru, bu tür bir iddianın ne kadar akıl dışı olduğunu ispat edecektir.
Çünkü hiçbir gerçekliği olmayan; üstelik 'cemaat'in herkesle diyalog arayan
temel yaklaşımına uymayan ve dünya görüşü ile asla bağdaşmayan bir iddia
bu. Bir futbol kulübümüz üzerinden, "cemaat paranoyası" oluşturmak
isteyenlerin amacı farklı. Gerçek taraftar, bu ucuz provokasyonlara boyun
eğmez, abesle iştigal etmez...”
(http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=1284026, 20 Ağustos 2012).
Şike davasının Fenerbahçe boyutuyla ilgili tartışma konularının, genelde bazı kesimler
tarafından Fenerbahçe’ye bir spor kulübünün ötesinde anlam yüklenmesinden kaynaklandığı
görülmektedir. 2002 Kasım’da yapılan genel seçimleri kazanmasından bu yana yapılan
seçimlerde oylarını sürekli arttıran ve 2011 yılında yapılan son seçimleri de kazanarak
iktidardaki durumunu güçlendiren AK Parti, kendisine oy vermeyen toplumsal kesimler
tarafından eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu eleştirilerin temel olarak düğümlendiği nokta,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu felsefesi ve laiklik gibi kavramların tahribata uğramasına
ilişkin kaygılardır. AK Parti hükümetine yöneltilen bu bağlamdaki eleştirilerin, şike davasının
Fenerbahçe’ye yönelik bir operasyon olduğu vurgusunu dile getiren kesimlerin söylemleriyle
yeni bir boyut kazandığı görülmektedir. İktidara şüpheyle yaklaşan bazı kesimlerin,
Fenerbahçe’nin ele geçirilmek istendiği algısına sahip olduğu göze çarpmaktadır:
Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti’nin zapt edilmek istenen kalelerinden
sonuncusu. Son Kale Fenerbahçe’nin ele geçirilmesinde istisnasız
televizyonlar, gazeteler, internet siteleri her gün sistematik olarak yayın
yaptılar. “Masumiyet Karinesi”ni hiçe sayarak kulübü ve başkanını linç
etmekten çekinmediler. Tüm Türkiye ortaya atılan bir şike iddiasıyla uyutuldu
ve yönlendirildi. Medya Fenerbahçelidir diyerek yıllardır kafa karıştıran,
insanları aldatan hınçlı kişiler, demokrasi adına spor medyasında tarafsızmış
gibi görünen ama giydikleri taraftarlık gömleğinin altında sinsice çalışanlar
meydanı boş buldular ve bütün güçleriyle Fenerbahçe’ye saldırdılar; kulübü
ve başkanını Ergenekon sarmalına bulaştırmaya uğraştılar (Serim, 2011:910).
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Fenerbahçeliliğiyle bilinen bazı köşe yazarlarının ise Gülen Cemaati’ne yönelik aşırıya
kaçan tepkiler de verdiği görülmektedir. Bu yazarlardan biri de bir dönem Cemaatin yayın
organlarından biri olan bir gazetede çalışan Ergun Babahan’dır. Babahan, 12 mayıs 2012
tarihindeki maçta Galatasaray’ın şampiyon oluşu sonrası bir sosyal paylaşım sitesinde
yayımladığı mesaj sonrası bulunduğu görevden alınmıştır. Fenerbahçeli yazar Babahan’ın
cemaate yönelik tepkileri Taraf Gazetesi yazarı Emre Uslu’nun, Ergun Babahan’ın konuyla
ilgili yayınladığı mesajlardan yaptığı derlemeden de anlaşılmaktadır. Ergun Babahan’ın 27
Nisan ve 12-13 Mayıs 2012 tarihinde paylaştığı mesajlar aşağıdaki gibidir:
Aziz Yıldırım'a yönelik örgüt lideri suçlaması, Ahmet Şık'a yönelik Ergenekon
suçlaması
gibidir.
Emniyet ve savcılığın basına yaptığı servislerin 28 Şubat döneminden farkı
yoktur.
Simdi o iddiaları boşa çıkarmama çabası içindeler. Medyaya yeni servisler
olabilir.
Yıldırım'ı yok etmek isteyen merkezle Şık'ı hapse attıran merkez aynı.
Ama unutmamak gerekir ki, Türkiye'nin en büyük ve en güçlü camiası
Fenerbahçe!
12 Eylül öncesi bir sloganla cevap verelim: Fener'e uzanan eller kırılır!
Bu polis kimin polisi, milletin polisi olduğu şüpheli.
Camiasaray gücü Fener taraftarını resmen tahrik etti.
Fenerbahçe stadı artık Tahrir meydanıdır.
Bu kupa Amerika'ya gi…n.
Türkiye, gerçeği biliyor. Fener'e oynanan tezgah bozulacaktır. Çünkü
Türkiye'nin en büyük camiası Fenerbahçe' dir.
Türkiye'ye demokrasiyi Fener taraftarı getirecek, Türkiye'nin Esad' larına
teslim
olmayacak”
(http://www.samanyoluhaber.com/gundem/ErgunBabahanin-maskesi-dustu/762763, 14 Temmuz 2012).
Vatan Gazetesi yazarı Ruşen Çakır ise, şike soruşturmasının Gülen Cemaati için yeni bir
kırılma noktası olduğunu ileri sürmektedir. Fenerbahçe taraftarlarının eylemlerinde Gülen
Cemaatine yönelik olumsuz bir algının görülmesini, Cemaatin imajı için tehlikeli bir durum
olarak nitelemektedir:
“Çandar, Babahan gibi örnekler, şike soruşturmasının Fethullah Gülen
cemaati için, Prof. Türkan Saylan ve Ahmet Şık-Nedim Şener olaylarıyla MİT
krizinin dışında bir “kırılma noktası” anlamına geldiğini göstermeye tek
başına yeterli olabilir. Ama bunun ötesinde, değişik vesilelerle gösteri
düzenleyen Fenerbahçe taraftarlarının doğrudan Fethullah Gülen’i ve onun
cemaatini hedef almaları, tüm Türkiye’yi kucaklama iddiasında olan bu
hareket
için
son
derece
tehlikeli
bir
durumdur”
(http://haber.gazetevatan.com/fenerbahce-ve-fethullah-gulencemaati/450186/4/Yazarlar/73, 5 Ağustos 2012).
Ruşen Çakır, bir başka yazısında da Fenerbahçe taraftarlarının Gülen Cemaatine yönelik
algısıyla ilgili saptamalarda bulunmaktadır. Çakır’ın tespitleri, Fenerbahçe taraftarlarının önemli
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bölümünün Emniyet güçlerine yönelik şekillenen olumsuz algısına yöneliktir. Çakır’a göre, 12
Mayıs’ta oynanan Fenerbahçe – Galatasaray maçı sonrası bu algı daha da belirgin bir hal
almıştır. Fenerbahçe taraftarlarının, söylemlerinde, Gülen Cemaati ve Emniyet güçlerini karşı
tarafta konumlandırdığı anlaşılmaktadır:
“12 Mayıs Cumartesi akşamı Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda başlayıp sokağa
taşan olayların Fenerbahçe tarihinde önemli bir yer işgal edeceği şimdiden
belli. Şu an kadar genel medyada kısmen, sosyal medyada geniş ölçüde yer
bulan tanıklıklar ışığında Fenerbahçe taraftarlarının emniyet güçlerini
sadece “orantısız güç” kullanmakla değil, tamamen planlı ve art niyetli
davranmakla suçladıklarını görüyoruz. Bu durumdan, olaylar sırasında
atılan bazı sloganlardan da anlaşılacağı gibi Fethullah Gülen cemaatini
sorumlu tuttuklarını biliyoruz.
(…)12 Mayıs söz konusu olduğundaysa, FB taraftarlarının Gülen cemaatiyle
ilgili iç içe geçmiş iki algıyı devreye soktuklarını görüyoruz: 1) “Cemaat
kulübümüzü ele geçirmek istiyor” algısı; 2) “Polis teşkilatı büyük ölçüde
Gülen
cemaatinin
denetiminde”
algısı”
(http://haber.gazetevatan.com/Haber/451567/1/Gundem, 18 Temmuz 2012).
Tablo 1: Taraftarların Emniyet Güçleri Hakkındaki Düşünceleri
Şike soruşturmasında emniyet birimlerinin görevlerini eksiksiz biçimde yerine getirdiğini düşünüyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Toplam
5
0
3
0
1
9
2,3
,0
1,4
,0%
,5%
4,1%
%
%
%
4
4
14
7
7
36
1,8
1,8
6,3
16,2
3,2%
3,2%
%
%
%
%
7
26
35
14
11
93
3,2
11,
15,
41,9
6,3%
5,0%
%
7%
8%
%
6
7
17
17
26
73
2,7
3,2
7,7
32,9
7,7%
11,7%
%
%
%
%
0
1
1
4
3
9
,0
,5
,5
1,8%
1,4%
4,1%
%
%
%

Kesinlikle
Katılıyorum
Trabzonspor

Beşiktaş
A
R
Galatasaray
A
F
T
Fenerbahçe
A
R
L Takım tutmuyorum
I
K
Dört büyükler dışındaki bir
profesyonel futbol takımını
tutuyorum
Toplam

0

0

2

,0
%
22
9,9
%

,0
%
38
17,
1%

,9
%
72
32,
4%

0

0

2

,0%

,0%

,9%

42
18,9
%

48

222
100
%

21,6%

Fenerbahçe’yi destekleyen 73 kişiden toplamda 43’ünün emniyet birimlerinin
görevlerini eksiksiz biçimde yerine getirdiğini düşünmediği görülmektedir. Bu durum tabloda
en fazla göze çarpan veri olarak görülmektedir. Fenerbahçe’yi destekleyen grupların şike
soruşturmasının başlamasından itibaren ve Aziz Yıldırım’ın yargılanma sürecinde takıma ve
başkana destek amaçlı topluca katıldıkları eylemlerde sıklıkla emniyet güçleriyle karşı karşıya
geldikleri, Fenerbahçe taraftarları ve polis arasında bir gerilim yaşandığı göze çarpmıştır.
Fenerbahçe taraftarlarının emniyet güçlerine karşı oluşan olumsuz yargısının, taraftarların bir
8
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kısmının emniyet güçlerini kısmen Gülen Cemaatiyle özdeşleştirme eğiliminden kaynaklandığı
da söylenebilir. Ergun Babahan ve Cengiz Çandar gibi Fenerbahçeli yazarların konuyla ilgili
söylemleri ve Ruşen Çakır’ın tespitlerinin de Fenerbahçe’yi destekleyen taraftarların önemli bir
kısmının genel eğilimini yansıttığı söylenebilir. Aşağıdaki tabloda da Fenerbahçe’yi
destekleyen 72 kişiden 40’ının, şike soruşturmasının Fenerbahçe’ye yönelik bir adli operasyon
olmadığı yargısına katılmaması da, araştırmaya katılan Fenerbahçe taraftarlarının operasyonun
geneli hakkındaki olumsuz yargısını yansıtmaktadır.
Tablo 2: Operasyonun Fenerbahçe’ye Yönelik Olup Olmaması Hakkındaki Düşünceler
Şike soruşturmasının sadece Fenerbahçe'ye yönelik bir adli operasyon olmadığını düşünüyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Toplam
4
3
0
0
2
9
1,8
1,3
,0
,0%
,9%
4,0%
%
%
%
17
12
2
1
5
37
7,6
5,4
,9
,4%
2,2%
16,6%
%
%
%
44
34
5
4
7
94
19,
15,
2,2
1,8%
3,1%
42,2%
7%
2%
%
12
10
10
8
32
72
5,4
4,5
4,5
14,3
3,6%
32,3%
%
%
%
%
4
0
3
2
0
9
1,8
,0
1,3
,9%
,0%
4,0%
%
%
%

Kesinlikle
Katılıyorum
Trabzonspor

Beşiktaş
A
R
Galatasaray
A
F
T
Fenerbahçe
A
R
L Takım tutmuyorum
I
K
Dört büyükler dışındaki bir
profesyonel futbol takımını
tutuyorum
Toplam

2

0

0

,9
%
83
37,
2%

,0
%
59
26,
5%

,0
%
20
9,0
%

0

0

2

,0%

,0%

,9%

15

46
20,6
%

223
100,0
%

6,7%

Son yıllarda kamuoyunda bir takım eleştirilere maruz kalan bir diğer konu ise;
Ergenekon, Balyoz, KCK ve Şike davalarında görev yapan “Özel Yetkili Savcı ve Hakimler”
konusudur. Mit Müsteşarı Hakan Fidan, eski MİT müsteşarı Emre Taner ve Yardımcısı Afet
Güneş’in Oslo Görüşmeleri ve KCK ile görüşmeler nedeniyle Özel Yetkili Cumhuriyet
Savcılığı tarafından ifadeye çağrılması konunun daha fazla sorunsallaşmasına neden olduğu
görülmüştür(http://www.haberturk.com/gundem/haber/714141fidanifadeyecagrildibasbakanlikt
a-zirve-toplandi, 10 Temmuz 2012).
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da yetki alanı konusunda eleştirdiği ve “devlet
içinde devlet olma” havasına büründüğünü ileri sürdüğü Özel Yetkili savcılar Şike davasında da
eleştirilere maruz kalmıştır (http://www.dha.com.tr/alacaksan-beni-al_323219.html, 7 Ağustos
2012).
Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Fenerbahçe’yi destekleyen 73 kişiden toplamda
44’ünün Özel Yetkili Savcılık makamı tarafından soruşturmanın tarafsız biçimde yürütüldüğü
yargısına katılmaması, diğer kulüplerin taraftarlarıyla karşılaştırıldığında belirgin bir farklılık
ortaya koymaktadır. Fenerbahçe taraftarlarının bir bölümünün emniyet birimlerine yönelik
olumsuz algısının özel yetkili savcılar konusunda da belirdiği görülmektedir.
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Tablo 3: Özel Yetkili Savcılık Makamı Hakkındaki Düşünceler

Trabzonspor

Beşiktaş
A
R
Galatasaray
A
F
T
Fenerbahçe
A
R
L Takım tutmuyorum
I
K
Dört büyükler dışındaki bir
profesyonel futbol takımını
tutuyorum
Toplam

Şike soruşturmasında özel yetkili savcılık makamının soruşturmayı tarafsız biçimde yürüttüğünü
düşünüyorum
Kesinlikle
Kesinlikle
Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Toplam
4
3
1
1
0
9
1,8
1,4
,5
,5%
,0%
4,1%
%
%
%
5
7
11
10
4
37
2,3
3,2
5,0
4,5%
1,8%
16,7%
%
%
%
14
25
29
17
7
92
6,3
11,
13,
7,7%
3,2%
41,4%
%
3%
1%
3
7
19
13
31
73
1,4
3,2
8,6
14,0
5,9%
32,9%
%
%
%
%
1
0
0
4
4
9
,5
,0
,0
1,8%
1,8%
4,1%
%
%
%
1

1

0

,5
%
28
12,
6%

,5
%
43
19,
4%

,0
%
60
27,
0%

0

0

2

,0%

,0%

,9%

45
20,3
%

46
20,7
%

222
100,0
%

3.2. Şike Yasası Düzenlemesi ve AK Parti İçinde Bölünme Tartışmaları: Şike
olayıyla ilgili bir başka tartışma konusu ise, Şike Yasasının tekrar düzenlenmesi konusundaki
anlaşmazlıklardır. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un,
Şike ve Teşvik primiyle ilgili 11. Maddesinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. 6259 sayılı
kanunla yapılan bu değişiklikte en fazla göze çarpan unsur maddenin birinci fıkrasında geçen
“beş yıldan oniki yıla kadar” ibaresinin “bir yıldan üç yıla kadar” şeklinde değiştirilmesidir
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111215-7.htm, 20 Ağustos 2012).
Söz konusu değişiklik yapıldıktan sonra, kanunun yeni uygulaması aşağıdaki şekli
almıştır:
Madde 11 - (1) Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla
bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi, bir yıldan üç yıla
kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı müşterek fail olarak
cezalandırılır. Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya
varılmış olması halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.
(http://www.kamudanhaberler.com/haber/mulkiidare/6222say%C4%B1l%C4
%B1spordasiddetveduzenlemesikanundegisiklerislenmisyay%C4%B1nland%C4%
B1/3639.html, 20 Ağustos 2012).
İktidardaki AK Parti hükümetinin, muhalefetteki CHP ile anlaşıp Cumhurbaşkanına
sunduğu yasa, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından veto edilmiştir. Veto olayından dolayı,
Hükümet ile Çankaya arasında, ya da AK Parti içinde bir bölünme mi olduğu, ya da 1 Mart
Tezkeresi olayı ve MİT Krizinin yarattığı anlaşmazlık görüntüsünün bu olayda tekrar mı ettiği
vs. sorular ortaya atılmıştır. Sedat Ergin, şike olayının AK Parti içinde bir kırılma görüntüsü
yarattığını ve bu kırılmanın öncekilere oranla, daha belirgin olduğunu ileri sürmektedir:
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“Şu ana kadar ortaya çıkmış olan tablo, AK Parti’de bugüne dek pek alışık
olmadığımız bir kaynama hali yaratmıştır. Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın Gül’e destek çıkması, ayrıca Erdoğan’a en yakın isimlerden biri
olarak bilinen diğer Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın da yine Gül’e
hak vermesi, Erdoğan’a rağmen AK Parti içinde fikirlerin havada
uçuştuğunu, tam bir kenetlenme durumunun olmadığını gösteriyor. Buna
benzer bir durum 1 Mart 2003’te ABD askeri gücünün Türkiye’ye kabul
edilmesini öngören tezkerenin oylamasında yaşanmıştı. Oylamada Erdoğan
tezkerenin geçmesini kuvvetle savunurken, Gül sessizce, Arınç ise açıkça
muhalefet ederek tezkerenin reddedilmesini sağlamışlardı. Keza 2007’de de
kimin Cumhurbaşkanı olması gerektiği konusunda AK Parti’nin zirvelerinde
patlak veren görüş ayrılıkları çok fazla dışa yansımamıştı. Kırılma hatları
2007’ye kıyasla bu kez belirgindir”
(http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/19415989.asp?yazarid=308&hid=19417
538, 21 Ağustos 2012).
Şike Yasası düzenlemesine neredeyse en sert tepki ise AK Parti Gaziantep milletvekili
Şamil Tayyar’dan gelmiştir. Ergenekon Davası’na ilişkin yazılarıyla da dikkat çeken Tayyar,
yasanın geçmesi halinde Spor’daki çeteleşmenin önü alınamayacağına ilişkin fikirler ileri
sürmektedir. Şike yasası düzenlemesi konusunda, kendi partisinin izlediği politikaya yoğun
eleştiriler getirmektedir:
"10 yıldır çetelerle mücadele etmiş bir siyasi partinin refleksi bu olmamalıydı.
Bundan dolayı çok üzüntülüyüm. Bu kanun çıkarsa, arkasında bizim
korktuğumuz gibi devam eden operasyonun malum şüphelileri bırakılırsa ve
bu bir gösteriye dönüşürse, Türkiye ikinci bir Habur vakası yaşayabilir, AK
Parti açısından."
"12 Haziran'dan bu yana çoğu zaman Meclis'te birbirimize giriyoruz. Ama
üzerinde uzlaştığımız ve ilk çıkardığımız kanunun şike kanunu olması da
üzüntü verici. Şike konusunda bu uzlaşmayı göstermemiz talihsizlik olmuştur.
Buna destek verenler yarın çocuklarına ne anlatacak bilemiyorum."
"Üniversite sınavına giren öğrenci kopya çekerse 1-4 yıl, salondaki görevli
öğrencilerden birine yardım ettiği zaman 3-8 yıl arasında yargılanıyor, kopya
örgütlü ise 4,5 ila 12 yıl ceza ile yargılanılıyor. Kopya çekene onlarca yıl
ceza verildiği hukuk sisteminde şike suçunun az ve cezasının ağırmış gibi
gösterilmesini
doğru
bulmuyorum."
(http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1211251, 25 Ağustos 2012).
3.3. Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Tartışmaları: 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan
şike soruşturmasıyla beraber geçen süreçte gerek medyadaki haberlerde gerek kamuoyundaki
genel görüntüde, Şike olaylarını Fenerbahçe-Aziz Yıldırım özeline indirgeme eğilimi olduğu
söylenebilir. Araştırmaya katılan 224 kişinin %71.9’unun (161 kişi), en çok dört büyük olarak
nitelenen takımlardan biri olan Fenerbahçe’nin şike olaylarına karışmış olabileceğini düşündüğü
görülmektedir. Aşağıdaki tabloda da belirgin olarak göze çarpan bu verinin de gösterdiği gibi bu
durum kamuoyunda, Şike davasının daha çok Aziz Yıldırım-Fenerbahçe bağlamında
değerlendirilmesi algısıyla örtüşen bir durumdur.
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Tablo 4: Süper Ligde Bulunan Dört Büyüklerden En Çok Hangisinin Şike Olaylarına
Karışmış Olabileceğini Düşünüyorsunuz?
Sıklık

Yüzde (%)

Trabzonspor
Değer

Beşiktaş
Galatasaray
Fenerbahçe

7,6

7,9

7,9

3

1,3

1,4

9,3

23

10,3

10,7

20,0

71,9

74,9

94,9

5,1

100,0

161

11

4,9

Toplam

215

96,0

Toplam

Kümülatif
Yüzde

17

Hiçbiri

Cevaplamayan

Değer
Yüzdesi

9
224

100,0

4,0
100,0

Şike soruşturmasının başlaması ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer
yöneticilerin tutuklanması, Fenerbahçe taraftarlarında tepkiye neden olmuş ve taraftarlar belirli
dönemlerde organize bir şekilde toplanıp, bir sivil toplum hareketini çağrıştıran eylemlere
girişmişlerdir. Burada bir futbol takımına yönelik taraftarlık ilgisi etkili olmakla birlikte, 3
Temmuz 2011’den sonra taraftarların toplu eylemlerine bakıldığında, iktidar bağlamındaki belli
kesimlere yönelik politize olmaya başlayan tepkiler de görülmektedir. Bazı yazarlar,
“Fenerbahçelilik” kavramının bu davada, iktidara karşı direnişi simgelediğini ileri sürmektedir.
Fenerbahçeli yazar Cengiz Çandar, Fenerbahçe taraftarlarının eylemlerini, 2010 yılının Kasım
ayında Tunus’ta başlayan, sonrasında Mısır, Libya ve Suriye gibi Ortadoğu ülkelerinde de
meydana gelen Arap Baharı ayaklanmalarına benzetmekte ve bu eylemleri “Fenerbahçe
Sokağı” metaforuyla açıklamaktadır:
“Binlerce Fenerbahçelinin-milyonlarcası adına- Kadıköy’deki gösterisini
“Fenerbahçe Sokağı’nın Kadıköy Meydanı’nda buluşması olarak
niteleyebiliriz. Bu büyük toplumsal hareketi gerçekleştirenler, isimsiz
Fenerbahçeliler idi ve bunu sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirdiler.
“Arap Baharı”nda çeşitli ülkelerde rastlanan, Türkiye’de eşi görülmemiş bir
olay”.
“(…)Fenerbahçe ile toplumsal gelişme ve siyaset sahnesi arasında “adalet”
kavramı üzerinden kurulmuş ciddi bir ilişki söz konusudur ve Fenerbahçelilik,
şiddetli bir dip dalgayla kendiliğinden “politize” olmaya başlamıştır. 3
Temmuz’da, Aziz Yıldırım ve bir kısım çalışma arkadaşlarını içeriye alarak
sözde “temiz toplum” ve “temiz futbol ortamı” gerekçesiyle başlatılan ve
Fenerbahçe’yi hedef alan “tertip”ten sonra, ortaya göz ardı edilemeyecek bir
“toplumsal enerji”yi ifade eden “Fenerbahçe Sokağı” çıkmıştır”
(http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/19546667.asp, 27 Temmuz 2012).
Çandar, bir başka yazısında Fenerbahçe taraftarlarının eylemlerini, yine bir toplumsal
hareket bağlamında yorumlamaktadır. Çandar’ın yorumlarındaki ana tema, Fenerbahçe
camiasının bir haksızlığa uğramış olması ve bir mağduriyet duygusu yaşamış olmasıdır. Bu
yorumlarda göze çarpan unsurlardan biri, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini, toptancı bir
ifadeyle, neredeyse tüm Türkiye’ye genelleme eğilimidir. Çandar’a göre, Fenerbahçe eylemleri
Türkiye genelinde bir toplumsal harekete dönüşüp, yapılan bu operasyonlara karşı bir direniş
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tavrı sergilemektedir. Çandar, 3 Temmuz’da başlayan şike operasyonunu, 28 Şubat 1997’de
Refah-Yol hükümeti döneminde “postmodern askeri müdahale” olarak adlandırılan ve
uygulayıcılarına göre “demokrasiye balans ayarı” olarak adlandırılan siyasi-askeri operasyona
benzetmektedir. Bu müdahale, Siyasal İslam’ın Kürt milliyetçiliğinden bile daha tehlikeli
olduğuna yönelik düşüncelere dayanarak bu ideolojinin devlet mekanizmasından
uzaklaştırılması ve imam-hatip okullarını engellemek amacıyla tasarlanan, Başbakanın istifa
etmesi ve sonrasında iktidardaki Refah Partisi’nin kapatılmasıyla sonuçlanan bir programdı
(Ahmad, 2010:210). Çandar’a göre 28 Şubat müdahalesindeki asker-medya ilişkisi, Şike
operasyonunda polis-yargı ve medya ilişkisiyle benzerlik göstermektedir:
1 Mayıs’ta İstanbul Taksim Meydanı’na çıkan “Fenerbahçe Halktır;
Yıkılmaz” pankartı, bir taraftarlık olgusundan ziyade, “Fenerbahçe
başkaldırısı” gerçeğini ifade ediyor.
Fenerbahçe, büyük, yaygın ve güçlü bir başkaldırının “kimlik kartı” oldu; ya
da haksızlık ve adaletsizliğe karşı bir tür “isyan”.
Bana En bilinçli sözlerle bu “isyan”ı dile getiren Muş havaalanındaki
işçiden, aynı sözcükleri işittiğim, her hafta Londra’dan Fenerbahçe’nin
maçlarına koşmayı ihmal etmeyen iş adamına, 15 Nisan’da Bağdat
Caddesi’nde, 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyenlere, her maçında tribünleri
dolduran 50 bin kişilik ruhtan, onların tribünlere gelmelerinin yasaklandığı
üç seferde o tribünleri dolduran kadın ve çocuklara, dünyanın “en güçlü
isyan orduları”ndan biri oldu Fenerbahçeliler”.
(…)28 Şubat süreci, Türkiye için neyse;3 Temmuz süreci de, Fenerbahçe için
odur.
3 Temmuz sürecinde yapılanlar, medya üzerinden polis-yargı ekseninin
Fenerbahçe’ye yaptıkları; 28 Şubat sürecinde, medya üzerinden askerin
yaptığıyla birebir aynıdır (http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/20479256.asp,
5 Eylül 2012).
Cengiz Çandar, 3 Temmuz 2012 tarihli yazısında, şike davasının başlangıcından bu yana
geçen süreç ve karara yönelik bir takım eleştiriler getirmektedir. Çandar, Fenerbahçe Başkanı
Aziz Yıldırım’ın bir “Direniş Simgesi”ne dönüştüğünü vurgulamakta, Özel Yetkili 16. Ağır
Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararı (Şartlı Tahliye) vermesini eleştirmektedir:
“Türkiye’de kitlesel psikolojinin dokusunu, kıvrımlarını iyi bilmek gerekiyor.
Aziz Yıldırım, tam bir yıl demir parmaklıklar altında haksız yere zulüm
altında özgürlüğünden mahrum yattığı günlerin sarı-lacivert vicdanlarda
uyandırdığı şefkat duygusundan ötürü, bir “ölümsüz isim” haline gelmedi.
Dik durduğu için, eğilip bükülmediği için, kendisini kurtarmak adına ilkesiz
uzlaşmalara yatmadığı için, belkemikli olduğunu ispat ettiği için, her ne
pahasına olursa olsun, adaletsizlik karşısında boyun eğmeyeceğini ortaya
koyduğu için, Fenerbahçelileri ayağa kaldırdı. O nedenle bir “direniş
simgesi” haline dönüştü. Fenerbahçeliler, onun için, kendi onurları için,
Fenerbahçe için direndiler.
Aziz Yıldırım, ortaya koyduğu “direniş” ile Fenerbahçe kavramını, hak,
hukuk ve adalet kavramlarıyla buluşturdu.
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Özel Yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, “çete kurmak” ve “şike ve teşvik”
gibi gülünç gerekçelerle suç işlediğine hükmetmiş olması Aziz Yıldırım’ı
“suçlu” kılmıyor; söz konusu mahkemenin utanç verici bir kararın altına
imza attığını gösteriyor” (http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/20901064.asp,
11 Ağustos 2012).
Aziz Yıldırım 2 Temmuz 2012 günü, ilgili davaya bakan 16. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından tahliye edilmesiyle birlikte, “şike, teşvik ve örgüt kurmak” suçundan toplam 6 yıl 3
ay ceza aldı. Aziz Yıldırım Karabük-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Ankaragücü, SivassporFenerbahçe, Trabzon-Bursaspor, Eskişehir-Trabzonspor, Fenerbahçe-İBB maçlarında şike ve
teşvikten suçlu bulundu. Aziz Yıldırım aynı zamanda 1 Milyon 712 bin 500 TL adli para
cezasına çarptırıldı. Yüksek Mahkeme Yargıtay’ın cezayı onaması durumunda Aziz Yıldırım’ın
yeniden cezaevine girmesi söz konusudur (http://spor.milliyet.com.tr/aziz-yildirimtahliyeedildi/spor/spordetay/02.07.2012/1561528/default.htm, 7 Temmuz 2012). Verilen bu
kararla Aziz Yıldırım’ın ceza alması, bir takım yeni tartışmaların oluşmasını sağlamıştır. Aziz
Yıldırım’ın şike yapmaktan suçlu bulunduğunu ve ceza aldığını vurgulayan, konuyla ilgili
Çandar’la zıt görüşlere sahip olan Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu konuşma kayıtlarında
tehdit içeren ifadelerin olduğunu, şike ve teşvik primi konusunda Aziz Yıldırım’ın ve
çevresindeki bir takım kişilerin örgüt niteliği sergilediği yorumunu yapmaktadır:
TCK’da belirtilen örgütle ilgili tüm fiilleri de bu dosyada görmek mümkün.
Aziz Yıldırım, çevresinde sabıkalı olan bazı isimler dâhil birçok kişiye talimat
ve görev verip, örgüt dağılımını yapıyor. Şikeyi başka biri organize ederken,
teşvik girişimi için başka bir ismin devrede olduğu görünüyor. Aynı anda 10
isim örgütte farklı görevler üstleniyor ve biri Eskişehir’de görevdeyken,
diğeri Ankara’da bulunuyor. “Haksız ekonomik çıkar sağlamak için” iş
bitiriliyor. Kulüple ilgisi bulunmayan isimlerin bile devrede olduğu belgelerle
net (http://taraf.com.tr/haber/orgut-de-var-sike-de.htm, 22 Temmuz 2012).
4. Tartışma Ve Sonuç
Şike Davasının başlamasıyla beraber Fenerbahçe taraftarlarının Silivri Ceza ve İnfaz
Kurulu yerleşkesine toplu bir şekilde organize olup otobüslerle giderek “Cemaat Fenerle başa
çıkamaz”, “Tapeyi Tıpa yapmaya geldik” (http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=315232, 31
Temmuz 2012), gibi söylemler kullanmaları da Gülen Cemaati’ni ve emniyet güçlerini “Onlar”
konumuna yerleştirdiklerini göstermektedir. Genelde ideolojik hareketler veya belirli ideallere
yönelen toplumsal gruplarda görülen “Biz” duygusu, futbol taraftarlığında da görülebilir.
Fenerbahçe taraftarlarının belli bir kısmındaki “Biz” duygusu ve tehdit algısının, Cemaati ve
Emniyeti karşı tarafta, yani “Onlar”(Bize karşı olanlar) olarak konumlandırdığı göze
çarpmaktadır. “Biz ve Onlar yalnızca iki ayrı insan grubunu değil, tümüyle farklı iki tutum
arasındaki, duygusal bağlanma ve antipati, güven ve kuşku, güvenlik ve korku, işbirliği ve
çekişme arasındaki ayrımı temsil eder. “Biz” ait olduğumuz grup anlamına gelir. Bu grup içinde
olanları gayet iyi anlarım ve anladığım için nasıl sürdüreceğimi bilirim, kendimi güvenli ve
evimde hissederim. Bu grup adeta benim doğal ortamım, içinde olmaktan hoşlandığım ve huzur
içinde döndüğüm yerdir. “Onlar” ise tersine ne ait olmayı isteyebileceğim ne de istediğim bir
grubu anlatır” (Bauman, 2009:51).
3 Temmuz 2011 tarihinden beri geçen süreçte konuyla ilgili basına yansıyan
yorumlarda, simgesel bir “Fenerbahçe – Cemaat” çatışması algısı vurgulandığı görülmektedir.
Çakır’ın yorumlarında Fenerbahçe taraftarlarında cemaate yönelik olumsuz bir algı ve emniyet
14

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

güçlerinin cemaatin güdümünde olduğu algısı belirdiği vurgulanırken, Babahan’ın
yorumlarında Fenerbahçe Stadı Tahrir Meydanına benzetilmekte ve emniyet güçleriyle ilgili
olumsuz bir algı belirmektedir. Çandar’ın yorumlarında ise 3 Temmuz süreci 28 Şubat
Operasyonuna benzetilmekte, bu operasyonun Fenerbahçe’yi hedef alan bir tertip olduğu
vurgulanmaktadır. Çandar, Fenerbahçe taraftarlarının eylemlerini “Arap Baharı”, “Dip
Dalgası” ve “Fenerbahçe Sokağı” metaforlarıyla bir toplumsal harekete benzetmektedir.
Babahan ve Çandar gibi yazarların yorumlarında en göze çarpan eğilimin ise taraftar davranışı
olduğu görülmektedir. Anket uygulaması sonucu elde edilen verilerde de, araştırmaya katılan
Fenerbahçe taraftarlarının büyük kısmının emniyet güçlerine ve özet yetkili savcılıklara yönelik
olumsuz bir algının belirdiği, operasyonun Fenerbahçe’ye yönelik olmadığı düşüncesine
katılmadıkları göze çarpmaktadır. Anket sonuçlarında göze çarpan bir diğer veri ise araştırmaya
katılan 224 kişiden 161’inin (%71.9) en çok Fenerbahçe’nin şike olaylarına karışmış
olabileceğini belirtmesidir.
Şike operasyonu ve davası sürecinin siyasi yaşamda yaptığı etkiler de, bu sürecin ülke
gündemi açısından önemini göstermektedir. Şikeyle ilgili yasanın tekrar düzenlenmesi
sürecinde, Cumhurbaşkanına yeniden düzenlenip sunulan yasanın iktidardaki AK Parti içinde
bir bölünme yarattığı tartışmaları da sürecin dikkate değer etkilerinden biri olduğu
görülmektedir. 3 Temmuz 2011’den bu yana geçen süreçte yapılan yorumların bir kısmında ise
taraftarlık algısının baskın olduğu göze çarpmaktadır. Mahkeme süreci sonunda Aziz Yıldırım,
bazı Fenerbahçe kulübü yöneticileri ve birçok kişinin ceza alması ise şikenin somutlaştığını
göstermektedir. Şike sorunsalına kulüp taraftarlığı algısıyla yapılan yaklaşımların, sorunun
teşhisinde yetersiz kaldığı söylenebilir. Sporun içinde var olan ve toplumsal, ahlaki ve hukuki
sonuçlar doğuran bir soruna Fanatik düzeyde bir kulüp taraftarı algısıyla yapılan yaklaşımlar
soyut fikirlerden öteye gidememektedir.
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ESKİŞEHİR’İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE BİR ERMENİ KİLİSESİ;
SURP YERORTUTYUN KİLİSESİ

Erkan KAYA1
Öz
Bu çalışmada, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan Surp Yerortutyun Kilisesi hakkında
yapılan araştırmalar sunulmaktadır. Araştırma kapsamında, Surp Yerortutyun Kilisesi
incelenerek ayrıntılı fotoğrafları çekilmiştir. Yapının tarihçesi, konumu, mimari ve süsleme
özellikleri konusunda bir değerlendirme yapılmıştır. Mimari ayrıntılar tanımlanmış ve Ermeni
kiliseleri ile karşılaştırılarak benzer mimari uygulamalardan bahsedilmiştir. Yapının mevcut
durumu değerlendirilerek Ermeni kilise mimarisi içindeki konumu açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sivrihisar, Ermeni Kilisesi, Surp Yerortutyun Kilisesi, Eskişehir.
AN ARMENIAN CHURCH IN SİVRİHİSAR, ESKİŞEHİR;
CHURCH OF SURP YERORTUTYUN
ABSTRACT
In this study, the research about the Surp Yerortutyun Church is presented. In the content of
the research Surp Yerortutyun Church has been examined and photographed in details. The
history, location, architecture and decorative features are evaluated. The architectural details
are defined and similar architectural applications are mentioned by comparing with the other
armenian churchs. The place of the structure in the armenian church architecture is explained
by it’s current situation.
Key words: Sivrihisar, Armenian Church, Surp Yerortutyun Church, Eskişehir.
GİRİŞ
Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşamakta olan Ermenilerin dini yapıları, Osmanlı
Devleti’nin koyduğu kurallar çerçevesinde yapılmıştır. Gayrimüslimlerin azınlıkta2 olmasının
da etkisiyle yapıların sayısı da azdır. Osmanlı Devleti’nde yeniliklerin yoğun yaşandığı 19.
yy.da ilan edilen fermanlarla gayrimüslimlerin hakları daha da artmıştır 3 . 1839 Tanzimat
1

Yüksek Lisans, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı,
erkankaya06@gmail.com
2
A. S., Alkaya, Ermeni Tehciri ve Eskişehir Ermenileri, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2006, s.136.
3
G., Sağır, Kayseri’de Osmanlı Döneminde İnşa Edilmiş Bir Grup Ermeni Kilisesi II, Türk Arkeoloji ve
Etnografya Dergisi, sy.5, 2005, s.41.
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Fermanı ve 1856 Islahat Fermanıyla Osmanlı toplumlarında gayrimüslim olan toplulukların
sosyal ve siyasal statüsü değişmiştir. Osmanlı Devleti’nde yeniliklerin yaşandığı bu dönemde,
gayrimüslimler özellikle taşrada yoğun imar faaliyetlerine başlamıştır4. 19.yy.’ın ilk yarısında,
yeni ve değişik bir anlayışın yönetime etkimesi yeni olayların, yeni oluşumların toplum
katlarına yansımasına yol açmıştır. Bu da mimarlıkta, daha çok azınlıkların bulunduğu
yörelerde, yeni kilise yapılarıyla somutlaşmıştır5.
Araştırma konusu olan Surp Yerortutyun Kilisesi de Islahat Fermanı’ndan daha sonraki
dönemde yapılmıştır. Kütahya nahiyesine bağlı Eskişehir yakınlarında yapılan yapı,
günümüzde Sivrihisar olarak bilinen ilçede yer almaktadır.
YÖNTEM
Araştırmaların başlangıç aşamasında bölge taraması ve kaynak araştırması yapılmıştır. Daha
sonrasında ise Sivrihisar İlçesinde bulunan Surp Yerortutyun Kilisesi’ne gidilerek ayrıntılı
fotoğraf çekimleri yapılmıştır. Yapının mimarisi incelenerek gerekli notlar alınmış ve halktan
da bilgiler toplanmıştır. Restorasyon projesinde kullanılan yapı planı, araştırmamızda
kullanılmak üzere Autocad ile tekrar çizilmiştir. Son olarak da metin yazımı aşamasına
geçilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda; temel amacımız, Surp Yerortutyun Kilisesi’nin
tarih sürecindeki yerini değerlendirerek günümüzdeki durumuna dair bilgiler vermektir.
Bunun yanı sıra yapının tarihçesine, mimari ve süsleme özelliklerine, Ermeni kiliselerindeki
plan değişimini de ele alarak plan gelişimine dair bilgilerin verilmesi de çalışmanın ana
konusu olmuştur.
TARİHÇE
Eskişehir’in Tarihi
Arkeolojik araştırmalarda ilk yerleşmenin M.Ö. 3500 yıllarında bugünkü Şarhöyük’te olduğu
bilinmektedir. Kalkolitik çağda ve takiben Bakır çağında (M.Ö. 3500-2000) Eskişehir çevresi
ve özellikle Porsuk, Seydisu, Sarısu gibi çayların kenarlarında sık yerleşmelerin olduğu
görülmektedir. Eskişehir, Anadolu’da bir yerleşim bölgesi olması nedeniyle sürekli değişik
devletlerin etkisi altında kalmıştır. M.Ö. 1200 yıllarında Hitit egemenliğine son vererek geniş
bir alana yayılan Frigler, Eskişehir ovasına yerleşerek bir krallık kurmuşlardı 6 . Eskişehir,
Frigler’den Roma’ya, sonra Bizans’a geçmiştir. 708 yılında ise bu şehri Araplar aldılar, sonra
yine Bizans’a geçti. 1080’li yıllarda Selçuklu Türkleri burayı fethettiler. Eskişehir 1176
yılında kesin olarak Türklere geçti 7 . Orta Anadolu’da önemli bir konumda bulunan
Eskişehir’e bağlı olan Sivrihisar İlçesi de, araştırmaya konu olan Surp Yerortutyun
Kilisesi’nin bulunduğu ilçedir.
Eskişehir Ermenileri

4

Sağır, agm, s.41.
F., İlter, Bazı Örneklerle Osmanlı Dönemi Mimarlığında XIX. Yüzyıl Ege Bölgesi Kiliseleri: Gökçeada (İmroz)
– Ayvalık – Selçuk ‘Şirince – Kırkıca Köyü’, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1994, Ankara, s. 1988.
6
Alkaya, a.g.t., s.23.
7
V. Gültekin, Eskişehir, Yeni Hayat Ansiklopedisi, Doğan Kardeş Yayınları, Cilt 3, s. 1191.
5
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Eskişehir Ermenileri konusunda ayrıntılı bilgi veren “Ermeni Tehciri ve Eskişehir
Ermenileri” isimli tez çalışmasında, Eskişehir’de yaşayan Ermenilerden ilk bahseden kişinin
seyyah Paul Lucas olduğu ve 1705 yılında Eskişehir’e uğrayan Lucas’ın Eskişehir’den 2
kilometre uzaklıkta bir köye gittiği belirtilmektedir. Burada bir tepenin eteğinde Ermenilerin
oturduğu aktarılmaktadır. Eskişehir’e XIX. yüzyılda gelen seyyah J. Macdonald Kinneir’in ise
şu anda Eskişehir’in bir ilçesi konumunda olan Sivrihisar’da o dönemde 400’ü Hıristiyan
olmak üzere toplam 1500 insanın yaşadığı bilgisini verdiği de aktarılmaktadır8.
Eskişehir ve civarına XIX. yüzyılın ikinci yarısında gelen G. Perrot’un ise Sivrihisar’da
yaşamakta olan Ermenilerin varlığından bahsettiği ve Sivrihisar’da bir de Ermeni Okulu
bulunduğu bilgisini verdiği belirtilmektedir. 1882 yılında Eskişehir ve civarına gelen diğer
gezginler Humann ve Puchstein’in, Eskişehir’in nüfusunu bir kısmı Ermeni olmak kaydıyla
10.000, Sivrihisar’ın nüfusunu ise hane olarak. 2.000 Türk evi ve Sivrihisar’ın kuzeybatısında
ise 800 hanelik bir Ermeni Mahallesi olduğu bilgisini aktardığı da belirtilmektedir 9 . Bu
rakamlardan da anlaşıldığı üzere Sivrihisar’da yaşayan Ermeniler XIX. yüzyılın ikinci
yarısına gelindiğinde sayıları iyice artmış ve artık bir Ermeni Mahallesi oluşturmuşlardır.
Bölge olarak bakıldığında, 19. yy.da Ermenilerin, toplum yapısında ve çevre bölgelerin etnik
yapısında önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir10.
Eskişehir’de yaşayan Ermenilerle ilgili ilk net bilgileri ise Düyun-ı Umumiye’nin Vital
Cuinet’e Osmanlı İmparatorluğu’nun gelir kaynaklarını öğrenmek için hazırlattığı “La
Turquie d’Asie” adlı kitapta rastlandığı belirtilir. Cuinet’in, bu eserinde, Eskişehir’in
Hüdavendigar Vilayeti’nin Kütahya sancağına bağlı bir kazası olduğunu ve Seyitgazi’nin ise
tek nahiyesi olduğunu belirterek toplam 152 köyün varlığından bahsettiği aktarılır. Bölgede
48.200 Müslüman, 12.700 Ortodoks Rum, 6.074 Gregoryen Ermeni ve 100 Yahudi olmak
üzere toplamda 67.074 kişi bulunduğu da bu bilgilere eklenmiştir 11 . Bu verilerden de
anlaşıldığı üzere XX. yüzyıl başlarına gelindiğinde bu net nüfus bilgilerine göre Eskişehir ve
köylerindeki Ermeni nüfusu toplam nüfusun % 10’una tekabül etmektedir. Ayrıca bu tarihte
Cuinet’in Eskişehir’de bir de Ermeni Kilisesi’nin varlığından bahsettiği belirtilir ki, bu zaten
Eskişehir’de Ermeni nüfusunun fazla olduğunu göstermektedir.
Şemsettin Sami’nin ise Kamusu’l-A’lam adlı eserinde, Eskişehir’in toplam nüfusunu XIX.
yüzyıl sonunda 27.242 olarak verdiğini, bunun 600’ünün Hıristiyan olduğu aktarılmaktadır.
Şemsettin Sami’nin yine aynı eserinde Sivrihisar’ın nüfusunun da 4.000’i Ermeni olmak üzere
toplam 34.902 olarak aktardığı bilgisi verilir. Tüm bu veriler de gösteriyor ki Eskişehir ilinde
XX. yüzyıl başlarına gelindiğinde tren yolunun da yapılmasıyla nüfus artışına paralel olarak
Ermeni nüfusu da artmıştır12. Ermeni nüfusun artmış olduğu bu bölgede, Sivrihisar İlçesinde
bulunan ve 1881 yılında inşa edilen Surp Yerortutyun Kilisesi, bir Ermeni kilisesi olarak
dikkat çekmektedir.

8

Alkaya, ay.t., s.151.
Alkaya, ay.t., s.152.
10
İlter, F., 19.yy. Osmanlı Dönemi Mimarlığında, Kayseri Yöresi Hıristiyan Yapıları: Germir ve Endüllük
Kiliseleri, Belleten, C. LII, Sayı 205, Türk Tarih Kurumu Basımevi , 1989, Ankara, s.1664.
11
Alkaya, ay.t., s.151.
12
Alkaya, ay.t., s.151.
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Sivrihisar
Eskişehir’in ilçesi olan ve 98 km. uzaklıkta bulunan Sivrihisar İlçesi, batıda Mahmudiye,
kuzeybatıda Beylikova, Kuzeyde Mihallıcık, doğuda Ankara, güneydoğuda Günyüzü,
Güneyde Konya, güneybatıda ise Çifteler ile komşudur (Şekil 1).
Sivrihisar İlçesi ünlü Kral Yolu (Şekil 2) üzerinde; Hitit, Phryg, Roma, Bizans, Selçuklu ve
Osmanlı dönemlerinde stratejik önemi yüksek olan bir yerleşim yeridir. Hititler tarafından
“Sallopa” olarak adlandırılan, sonradan “Palia”, “Spalia” ve “Abrustula” olarak bilinen
yörede, Bizans imparatoru İustinianos (527-565) kendi adıyla anılan İustinianopolis kentini
kurdurmuştur. Sivrihisar’da bulunan kale, önemli bir yol güzergâhında olmasından dolayı
İustinianus tarafından tamir ettirilmiştir. Antik çağda “Spaleia” adı ile tanınan ve I.
İustinianus devrinde önem kazanan İustinianopolis (Sivrihisar) önce başpiskoposluk daha
sonra da metropolitlik merkezi olmuştur13.
SİVRİHİSAR SURP YERORTUTYUN KİLİSESİ
Konum
Surp Yerortutyun Kilisesi, Sivrihisar İlçe merkezinin kuzeybatısında, Yazıcıoğlu Kalesi’nin
güneyinde, ilçe yerleşiminin daha dışında konumlanmış olan Gavur Hamamı’nın da
güneydoğusundadır. Kilisenin doğusunda ise saat kulesinin de üzerinde konumlandığı yüksek
kayalık alan bulunmaktadır.
İnşa Tarihi Ve Geçirdiği Onarımlar
Surp Yerortutyun Kilisesi’nin batı cephesinde bulunan üst sıra pencerelerin kilit taşlarına
sayıların tek tek yazılmasıyla inşa tarihi verilmiştir (Şekil 3). Buna göre yapının inşa tarihi
1881 yılıdır. Kilisenin batı giriş kapısı üzerinde Emenice yazılmış olan kitabesinde ise;
günümüz Türkçesiyle; “Cemaat üyelerinin yardımlarıyla kutsal üçlü (Surp Yerrortutyun)
adına bir kilise inşa edildi. Patrik Nerses hükümranlığında, Sivrihisar’ın imanlı cemaati,
Minteş Panoyat mimarın 1881’ de unutulmaz eseri Surp Yerrortutyun Kilisesi inşa edildi.”14
ibaresinden yapının Patrik Narses zamanında Mimar Minteş Panoyat tarafından yapıldığı
anlaşılmaktadır. Fakat önemli bir nokta olarak belirmeliyiz ki, kaynakta verilen bu Türkçe
metinde Patrik Narses hükümdarlığında denilmektedir. Patrik Narses’in herhangi bir
hükümdarlık dönemi olmadığı bilinmektedir. Bu bilgi de, kitabenin günümüz Türkçesine
çevirisinde hatalar yapılmış olduğunu göstermektedir. İç mekândaki sütunlardan dördünün;
kuzeybatı köşeden ikinci, üçüncü ve dördüncü sütunların üzerine tamir edildiğine dair bilgiler
yazılmıştır. Kuzeybatı köşeden ikinci sütunda Ermenice metinden sonra “25 ….” ibaresi ile
“…09” ibaresi bulunmaktadır. Tarafımızdan bunun da “25 ..... 1909” olabileceği
düşünülmektedir (Şekil 4). Kuzeybatı köşeden üçüncü sütunda ise verilen Ermenice yazının
altında “19..9” tarihi görülmektedir. Tarihteki üçüncü sayı tahribattan dolayı tam
okunamamaktadır fakat kalan izlere bakılarak “0, 2 veya 9” sayılarından birisi olabileceği
düşünülebilir. Okunamayan üçüncü sayının “0” olma ihtimali daha yüksektir. (Şekil 5).
Kuzeybatı köşeden dördüncü sütunda ise Ermenice verilen bilgilerden sonra “1..05” sayılarını
13

E., Altınsapan, C., Parla, Eskişehir Selçuklu ve Osmanlı Yapıları I, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yayınları, Eskişehir, 2004, s.6.
14
A., Tetikoğlu, “Sivrihisar’a Gitmek İçin 25 Neden”, Eskiyeni Aylık Şehir Kültürü Dergisi, T.C. Eskişehir
Valiliği, sayı 22, Ankara, Aralık 2010, s.24.
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içeren bir tarih yer almaktadır. Yine tahribattan dolayı okunamayan ve hafif izleri kalan ikinci
rakamın “9” olması gerektiği düşünülmektedir (Şekil 6). 2001 yılında onaylanmış bir
restorasyon projesi ise daha sonra uygulamaya geçirilerek 2012 yılında restorasyon
çalışmaları başlamıştır.
Yapı Tanıtımı
Surp Yerortutyun Kilisesi, yapı kütlesi açısından doğu-batı yönünde dikdörtgen, planlanış
biçimi açısından ise üç nefli bazilika planlıdır. Naosta kuzey-güney yönde iki sıra halinde
dizilen ve birbirine sivri kemerlerle bağlanan dörder tane sütün ile üç nefli bir mekân
oluşturulmuştur. Yapı, temelde üç nefli bir bazilikadır. Fakat yapı örtüsünde, merkeze
yerleştirilen bir kubbeye, giriş ekseninde ve doğu batı yönünde yönelen beşik tonoz örtüler,
yapının örtü sisteminde haç plana gidişi göstermektedir (Şekil 50).
Batı cephe düşey olarak dört mermer plaster ile üç bölüme ayrılmıştır. “Şekil 7.” Kırma taşla
yapılmış olan yapının kuzey, güney ve batı cephede eksenlerine yerleştirilen, toplam üç girişi
bulunmaktadır. Tüm cephelerde çift sıra pencere düzenlemesi görülmektedir. Alt sırada yer
alan pencereler dikdörtgen formlu ve üçgen çökertme alınlıklıdır. Pencerelerin kilit taşlarına
ise kabartma haç motifleri yapılmıştır. Üst sırada yer alan pencereler ise yarım daire
kemerlidir. Bu yarım daire kemer, tuğla kemer ile çevrelenmiştir. Üst sıra pencerelerin üzengi
taşları ve kilit taşı yüzeyden daha yüksek görülmektedir. Aynı zamanda, pencerelerin
tamamında aynı tarzda demir korkuluklar kullanılmıştır (Şekil 3). Doğu cephedeki pencereler
ise diğer cephelerdeki pencerelerden daha küçük ve mazgal pencere olarak görülmektedir. Bu
pencereler beyaz renkli taşlarla çevrelenmiştir (Şekil 8). Batı cephede alınlığa 4 yapraklı
yonca formlu bir pencere yerleştirilmiştir. Bu pencere de boş alandaki monotonluğu
gidermiştir (Şekil 9).
Batı cephede yer alan giriş kapısı, yapının süsleme anlamında en zengin bölümüdür. Orta nef
eksenine yerleştirilen giriş üçlü sivri kemerli düzenlemeye sahiptir. Eksende bulunan sivri
kemer daha geniş, kuzey ve güney kenarlarındaki sivri kemerler ise daha dar yapılmıştır.
Ortada bulunan geniş sivri kemer iki plaster arasında yer alan yarım daire kemerli giriş
kapısını çevrelemektedir. Bu sivri kemer ise dıştan tuğla kemerle çevrelenmiştir. Kapı,
plasterların taşıdığı kenger yapraklı başlıklarla taşınan yarım daire kemerli bir uygulamaya
sahiptir. Yarım daire kemeri oluşturan taşlara, yüzeyden alçaltma ve yükseltmenin zıtlığıyla
hareket kazandırılmış, kilit taşı ise zeminden daha fazla yükseltilerek yüzeyine kabartma haç
motifi yerleştirilmiştir (Şekil 10). Batı cephenin kuzey ve güney köşesinde yer alan
plasterların yüzeyine, iki sıra pencerenin üzengi taşları ile aynı hizaya gelen kabartma haç
motifleri yerleştirilmiştir (Şekil 7).
Giriş kapısının kuzey ve güney yanında bulunan dört plastera oturan kemerlerin batıya doğru
devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu uygulama yapı girişinde bir porç oluşturulduğunu
göstermektedir. Sivri kemer içerisinde yer alan kapının iki yanında, dikdörtgen prizma
kaideler üzerinde yer alması gereken iki sütunçe bulunmamaktadır. Fakat sütunçelerin üzerine
oturması gereken başlıklar ise cephe ile birleşik vaziyette zıvana girintileri ile birlikte
görülmektedir (Şekil 11). Bu bölümde kenger yapraklı iyonik başlıkların üzerine oturan bir
yastık üzerinde profilden S kıvrımlı ve kenger yaprakları ile kabartılarak bezenmiş olan geçiş
öğeleriyle üstte ikinci bir başlığa geçiş sağlanmıştır. Bu iki yastık, başlığın diğer yandaki
simetriği ile arasında yatay silmelerle birleştirilerek oluşturulan kitabe alanına ise kitabe ve
5
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rulo halindeki kitabeyi açan melekler yerleştirilmiştir. Bu bölümün üst kısmına ise iki tane
kanatlı başın taşıdığı dairesel bir alanda tasvir edilen ve kutsal ruhu temsil eden bir güvercin
ile bir küre üzerinde sakallı iki insan figürü kabartılmıştır. Kuzeydeki yuvarlak haleli kişinin
elinde bir haç, diğer üçgen haleli kişi ise bir yeri işaret eder biçimde tasvir edilmiştir. İki
kişinin bulunduğu alanın evren, altlarındaki kürenin de Dünya olduğu tarafımızdan
düşünülmektedir (Şekil 12). Bu alanı çevreleyen bir siviri kemerin yarım kalarak, tüm giriş
alanını çevreleyen sivri kemer tarafından kesildiği görülmektedir. Bu durumun, yapının bir
onarım geçirdiğini işaret edebileceği düşünülebilir. Girişteki bu uygulamalar beyaz kesme
taşla yapılarak yapının kırma taş mimarisinden farklılık yaratılmıştır. Batı cephede köşelerde
bulunan plasterlar çatı hizasında birer sütun başlığıyla son bulurken diğer iki sütun ise çatı
eğimine göre kırılmaya uğramıştır. Saçak; düz-kaval-düz-içbükey-düz silmeli frizle
sonlandırılmıştır (Şekil 13).
Kuzey ve güney cephelerdeki kapılar beyaz mermer ile çerçevelenerek belirlenmiştir. Kuzey
cephenin ortasından yan neflere açılan yarım daire kemerli kapı da üçgen alınlıklı bir
uygulama ile görülmektedir (Şekil 14). Kuzey ve güney cepheler de batı cephede olduğu gibi
beyaz mermer plasterlarla düşey olarak bölünmüştür. Bu cephelerde ise plasterlarla beş bölüm
oluşturulmuştur. Güney cephe, kuzey cephe ile aynı özellikleri taşırken, yapının inşa edildiği
alanın eğiminden kaynaklı bazı farklar görülmektedir. Bu farklardan biri şapel girişine ve yan
neflere açılan girişe basamaklarla ulaşılmasıdır.
Kuzey ve güney cephede, kuzeydoğu ve güneydoğu köşelerde yükselen çan kulelerinin de
birer mazgal penceresi bulunmaktadır. Doğu cephede, yapının kuzeydoğu ve güneydoğu
köşelerinde, kare planlı ve dikey elips açıklıkları bulunan çan kuleleri yükselmektedir (Şekil
15).
Apsis kasnağı ise cephenin üst sınırından dışa yedigen olarak yansımaktadır. Kubbeli
mekânın haç kollarından birinin apsis üzerinde pahlanmış çatı olarak dışa yansıdığı ve bu
üçgen alınlığa da dört yapraklı yonca formunda bir pencere eklendiği görülmektedir (Şekil
15).
İç mekânda, orta nef yan
bağlanan sütunlar, profilli
gergiler çekilmiştir. Kare
başlıklara sahiptir. Sivri
sağlanmıştır (Şekil 16).

neflerden daha geniş ve yüksektir. Birbirlerine sivri kemerlerle
başlıklar aracılığıyla plasterlara oturmaktadır. Başlıklar arasına
payelere oturan dairesel planlı bağımsız sütunlar ise volütlü
kemerlerden volütlü başlıklara geçiş bir yastık aracılığıyla

Naos, batı cephede alt sırada iki tane kare formlu, üst sırada dört tane yarım daire formlu
olmak üzere altı pencere ile aydınlatılırken orta nef hizasına gelen en üst noktaya ise dört
yapraklı yonca formlu bir pencere yerleştirilmiştir (Şekil 16).
Kuzey ve güney cephelerde altta 4, üstte ise 6 pencere olmak üzere toplamda 10 pencere ile iç
mekân aydınlatılırken kubbe hizasında en üst noktaya ise yine dört yapraklı yonca formlu
birer pencere yerleştirilmiştir (Şekil 14). Alt sıra pencerelerin tamamı basık kemerli ve içe
şevlidir. Üst sıra pencereler ise, kuzey ve güney cephelerin sadece doğudan dörder tanesi içe
şevlidir (Şekil 16).
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Doğuda üçlü apsis uygulaması görülmektedir. Orta nef doğuda apsis ile son bulurken yan
nefler ise birer apsidiolle sonlandırılmıştır (Şekil 18). Bu alan naostan yüksek bir zeminle
ayrılmıştır. Apsidiollerin de yüksek bir zeminle ayrılmış olması, apsidiollerin pastaforion
hücresi olarak da kullanılmış olabileceğini göstermektedir (Şekil 18).
Apsise iki, apsidiollere de birer kapı açılmaktadır. Apsise; kuzey, güney ve doğu yönlerde üç
niş açılmıştır (Şekil 50). Doğuda açılmış olan nişte, alttaki daha geniş ve yatay dikdörtgen,
üsteki ise düşey dikdörtgen iki nişin üst üste yerleştirilmesiyle iki bölümlü bir niş
oluşturulmuştur (Şekil 19). Kuzey ve güneyde yer alan nişler ise üç kademelidir (Şekil 20-21)
Dikdörtgen çerçeve içine, kaş kemerli ve dilimli kemerli üç nişin iç içe yerleştirilmesiyle
oluşturulan bu nişler apsiste kuzey ve güney duvarlara simetrik yerleştirilmiştir (Şekil 22)
Apsise ve apsidiollere açılan kapıların bağlandığı koridorun kuzey ve güney ucunda,
kuzeydoğu ve güneydoğu köşelerde yükselen kulelere dönerek çıkan merdivenler
bulunmaktadır. Apsisin iki yanında devam eden bu koridorlara aydınlatma amaçlı birer tane
mazgal pencere eklenmiştir (Şekil 50). Bu pencereler doğu cephede alt sırada dışa yansıyan
pencerelerdir. Doğu cephede, şapele geçişi sağlayan koridorda mazgal pencereler haricinde
bir açıklık yoktur.
Örtü sistemi, kubbe, beşik tonoz ve haç tonoz saplanmış beşik tonoz örtüden oluşmaktadır.
Dört sütunun taşıdığı pandantif geçişli kubbe, kuzey ve güneyde aynı eksenli birer beşik tonoz
ile geliştirilmiştir. Merkezde yer alan kubbe, doğuda bir, batıda ise üç beşik tonoz ile aynı
eksende geliştirilerek örtü sisteminde bir kapalı haç oluşturulmaya çalışılmıştır. Haç
oluşumunun dışında kalan pastaforion hücreleri ve yan neflerin batı uzantıları ise haç tonoz
saplanmış beşik tonoz ile örtülmüştür (Şekil 50). Yapı, doğu batı yönünde uzanan bir kırma
çatı ile kubbe ekseninde bir kırma çatının dikey olarak kesmesiyle örtülmüştür. Haç kolları ise
çift pahlı çatı ile örtülmüştür (Şekil 23).
Yapının süsleme özelliklerinde ise sütunların renkli sıvandığı görülmektedir. Bu uygulama
sütunların freskli olma ihtimalini düşündürebilir. Apsisin iki yanında kemerlere geçişin
sağlandığı plasterların başlık kısmında beş yapraklı ve volütlü bitkisel kabartmalar yer
almaktadır. Bu bitkisel kabartmaların alt kısmına ise birer haç yerleştirilmiştir. Fakat apsisin
güney duvarının batı yüzeyine yerleştirilen haç yerinde yoktur (Şekil 24). Her iki apsidiolde
de kemer kilit taşı olarak mermerden yapılmış tek çapalı Malta haçı yerleştirilmiştir (Şekil
25).
Kubbe pandantiflerinde ise freskler bulunmaktadır. Fakat günümüzde bu fresklerden sadece
iki parça kalmıştır (Şekil 26). Geçiş öğelerinde bulunan bu iki parça fresk dışında kalan
kısımlar tamamen dökülmüştür. Bu daire formlu fresklerden bir tanesinin büyük kısmı yok
olmuştur. Bu freskte bir kitap, kitabı tutan bir el ve kitabı tutan kişinin diğer eli
görülebilmektedir (Şekil 27). Freskteki renk ağırlığı bordo iken koyu gri, açık sarı, beyaz ve
siyah renkler de görülmektedir. Diğer daire formlu freskte ise dairenin küçük bir parçası
kırılarak düşmüştür. Fakat onun da boyalı kısmı kazınarak tahrip edilmiştir (Şekil 28). Bu
yüzden, burada hâle olabileceği tarafımızdan düşünülen koyu sarı bir yay ile lacivert ağırlıklı
bir bölüm kalabilmiştir. Bahsedilen daire formlu freskler kabara olarak görülmektedir.
Freskler meandr ile çerçevelenerek en dışa ise içbükey ve dışbükey yivler yapılmıştır. Kuzey
apsidiolde ise bir yazı bulunmaktadır. Bu yazı Latin harflerinin sayı formlarına
benzemektedir. Siyah boya ile yazılan bu yazının çevresi sıvanarak kapatılmıştır (Şekil 29).
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Apsis yuvarlağının iki ucuna simetrik yerleştirilen nişlerin üst kısmında ise yarım daire
formlu bitkisel süslemeler bulunmaktadır (Şekil 20-21). Apsisin güney duvarında yer alan
süsleme daha iyi korunarak günümüze ulaşırken, kuzey duvarındaki süsleme ise daha fazla
tahrip olmuştur. Birbirleriyle aynı olan mavi renkli bu süslemeler, uçları palmet ve rozetle
biten simetrik kıvrımlı bitkisel bezemelerdir (Şekil 30-31).
Apsisin kuzeyinde yer alan nişin en iç kademesinde farklı boyutlarda haç figürleri yüzeye
kazınmıştır (Şekil 17). Bu alanda, en çok Malta haçı görülmektedir. Farklı boyutlarda
yapılmış haçların arasında Yunan haçı da bulunmaktadır.
Apsis sivri kemerinin batı yüzeyinde ise tek sıra yazı dizisi yer almaktadır (Şekil 32). Dış hattı
siyah, içi ise kırmızı tonda yazılmış olan yazının tamamı büyük harftir. Yoğun bir tahribat
olduğu için yazının tamamı mevcut değildir. Yazının bittiği yerde ise iki satırlık bir not yatay
olarak yazılmıştır. Apsis sivri kemerinin kilit taşına ise dairesel formlu gözleri ve burnu
bulunan bir figür kabartması yapılmıştır (Şekil 33). Apsis duvarı ile yarım kubbe eteğinin
ayrıldığı şeritte de tek sıra yazılmış bir yazı mevcuttur (Şekil 34). Sarı zemin üzerine lacivert
ve büyük harflerle yazılmış olan bu yazının sadece çok az bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir.
Güney şapelin batı duvarına gelişigüzel yaslanmış olan iki mermer kitabe bulunmaktadır
(Şekil 35-36). Fakat üzerlerinde Ermenice yazı ve haç olan bu taşların yapının neresinde
bulunduğu bilinmemektedir. İki kanatlı melek figürünün bitkisel bezemeler arasında büyük
bir haçı tutar biçimde tasvir edildiği taş, sarı renkli mermerdendir (Şekil 35). Bu alanın alt
kısmında ise kabartılarak yazılmış dört sıra Ermenice yazı bulunmaktadır. Diğer taş ise gri
renkli mermerden yapılmıştır (Şekil 36). Bu taşta ise birbirine kemerle bağlanan iki taşıyıcının
arasına haç yerleştirilmiştir. Bu alanın alt kısmında ise kazınarak yazılmış beş sıra Ermenice
yazı bulunmaktadır.
Apsis kasnağının doğu cephesinde, iki taşıyıcı arasında tasvir edilmiş iki insan figürünün yer
aldığı bir kabartma levha bulunmaktadır (Şekil 37). Bu levhanın üst kenarından bir kısmı da
kırılmıştır.
Kuzey ve güney cephelere birleştirilmiş birer mekân olarak görünen şapellerin; batı
cephelerinden, yan neflerden ve apsidiollerden birer giriş olmak üzere üç girişi
bulunmaktadır. Şapellere apsis ve apsidiollerden giriş, açılan bir hol ile sağlanmıştır (Şekil
38). Şapellerin batı cephesinden giriş, yarım daire kemerli kapı ile sağlanmaktadır. Güney
şapelin girişi kot farkından dolayı merdivenle sağlanırken kuzey şapelin girişi ise zemin
hizasında kalmıştır. Şapeller tek sıra üçgen alınlıklı pencerelere sahiptir. Giriş cephesinin
alınlığında ise daire formlu bir pencerenin yerleştirildiği görülmektedir. Bu pencereden
şapelin doğu cephesinde de yer almaktadır (Şekil 39). Güneyde yer alan şapel, batı ve güney
cephelerden; kuzeyde yer alan şapel ise batı ve kuzey cephelerden ikişer pencere ile
aydınlatılmıştır. Ayrıca güney şapelin giriş kapısının üstünde boş bir kitabe levhası
bulunmaktadır. Kuzey şapel giriş kapısı moloz taşlarla oluşturulmuş bir kemere sahipken
güney şapelin giriş kapısı ise mermerdir. Her iki şapelin de pencere kilit taşları dikey
yivlendirilmiş dalgalı bir yüzeyle hareketlendirilmiştir (Şekil 40).
Şapellerde de doğu yöne birer apsidiol yerleştirilerek iki yanına dikdörtgen nişler açılmıştır.
Kuzey şapelin kuzeyinde, güney şapelin ise güneyinde bulunan iki pencerenin arasına da birer
tane apsidiol yerleştirilmiştir. Fakat kuzey şapeldeki apsidiolün işlevi farklıdır. Güney şapelde
8
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yer alan sadece bir apsidiol iken, kuzey şapelde yer alan apsidiol ise havuzundan dolayı bir
çeşme veya vaftizhane işlevi görmektedir (Şekil 41). Kuzey şapelde yer alan bu vaftiz
havuzunun yarım daire formlu kemerinin üzerinde kemer formuna uygun iki sıra Ermenice
yazı bulunmaktadır (Şekil 42). Güney şapelin güney kenarındaki nişin doğu kenarında plaster
bulunmaktadır. Bu plasterın üzerinde ise yeşil renkli sıva kalıntıları vardır (Şekil 43). Doğu
kenarda yer alan niş ise hiçbir özelliğe sahip değildir. Fakat bu nişin üzerinde dikdörtgen
biçimli ve sarı renkli taş üzerine yazılmış beş satırlık Ermenice bir kitabe vardır (Şekil 44-45).
Şapellere geçit veren koridorların kuzey ve güney köşelerinden kuleye çıkan merdivenler,
dikdörtgen planlı tonoz örtülü, doğu cepheden tek mazgal pencereli dar bir mekâna
ulaşılmaktadır (Şekil 46). Bu mekân girişinden birkaç basamak yükseklikle ayrılan, yan
neflere yukarıdan bakan bir koridora ve iç mekâna bakan bir pencereye ulaşılmaktadır (Şekil
47). Merdivenlerin devamı ise kare planlı çan kulelerine çıkmaktadır (Şekil 48). Her iki çan
kulesinde de aynı uygulamalar görülmektedir.
DEĞERLENDİRME
19.yy.da yapılmış olan Surp Yerortutyun Kilisesi, dıştan doğu-batı yönünde dikdörtgen, içte
ise üç nefli bazilika planlı bir kilisedir. Yapı örtüsünde, merkeze yerleştirilen bir kubbeye,
giriş ekseninde ve doğu batı yönünde yönelen beşik tonoz örtüler, yapının örtü sisteminde haç
plana gidişi göstermektedir (Şekil 49). Bu plan tipiyle benzeşen yapılar 5. yüzyılda görülmeye
başlanmıştır.
480’li yıllara tarihlendirilen Kars Tekor Kilisesi 15 (Şekil 51), 5-7.yy.lara tarihlendirilen
Ermenistan Odzun Kilisesi 16 (Şekil 52), 572 yılına tarihlenen Ermenistan Dwin Kilisesi 17
(Şekil 53). Sivrihisar Surp Yerortutyun Kilisesi ile benzer özellikler taşıyan erken dönem
yapılarıdır. Bu üç yapıda da temelde üç nefli bazilikal plan ve örtü sisteminde ise haç plana
yöneliş görülmektedir. Fakat Odzun Kilisesi ve Tekor Kilisesi’nde üçlü apsis uygulaması
yoktur. Dwin Kilisesi ise üçlü apsis uygulaması bakımından da Surp Yerortutyun Kilisesi ile
benzeşmektedir. Tekor Kilisesi’nde kubbenin dört yönden beşik tonozlarla vurgulanması,
Surp Yerortutyun Kilisesinde de aynı biçimde görülmektedir.
19. yy.da yapılan Surp Yerortutyun Kilisesi’ne planlanış bakımından benzeyen erken döneme
ait yapılar farklı bölgelerde de görülmüştür. Buna en iyi örnek Constantinapolis’de yapılan
Hagia Eirene Kilisesi’dir (Şekil 54). 6.yy’a yapılmış ve en son 8. yy.da onarım geçirmiş olan
kilise18, üç nefli bazilikal plan oluşu ve örtü sistemindeki haç plana yönelim bakımından Surp
Yerortutyun Kilisesi ile benzerlikler taşımaktadır.
Surp Yerortutyun Kilisesi ile aynı dönemde yapılmış olan Ermeni kiliseleri incelendiğinde
plan uygulamalarında yakın benzerlikler de görülmektedir. 18-19. yy.larda yapılmış yakın
örnekler ise Kayseri’de görülmektedir.

15

http://www.virtualani.org/tekor/turkish.htm
G., Capner, Armenian Architecture 4th to 17th century, Paris, 1968, Fig. 29.
17
G., Capner, ay. e., Fig. 24.
18
L., Daragó, Medieval Archıtecture, Technıcal Unıversıty Of Budapest, Engıneerıng Programs In Englısh
Faculty Of Archıtecture, Department Of Hıstory Of Archıtecture And Of Monuments, Budapest, 2007, s.13.
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Kayseri’de yapılmış olan 1725 Agios Theodoros-Trinos Kilisesi (Şekil 55), 1835-37 Yanartaş
Kilisesi (Şekil 56), 1837 Panagia Kimisistis Theotoku Kilisesi (Şekil 57), 1842 Balagesi
Kilisesi (Şekil 58), 1857 Ağırnas Agios Prokopios Kilisesi (Şekil 59), 1858 Surp İstapanos
Kilisesi (Şekil 60), 1886 Develi Surp Toros Kilisesi (Şekil 61), 19.yy. Endürlük Agia Triada
Kilisesi (Şekil 62), 19.yy. Güzelköy Surp Toros Kilisesi (Şekil 63), 19.yy. Surp Tavlusun
Kilisesi I (Şekil 64), Ioannes Prodromos Kilisesi (Şekil 65), Yeni Camii Mahalle Kilisesi
(Şekil 66) ve Surp Asvadzadzin Kilisesi (Şekil 67), planlanış bakımından Surp Yerortutyun
Kilisesi’ne benzer yapılardır.
Agios Theodoros-Trinos Kilisesi, Yanartaş Kilisesi, Ağırnas Agios Prokopios Kilisesi, Surp
Tavlusun Kilisesi I ve Endürlük Agia Triada Kilisesi; üç nefli bazilika planlı, üç apsisli bir
uygulamaya sahip olmaları ve örtü sisteminde ise haç plana gidişin görülmesi bakımından
benzer yapılardır. Endürlük Agia Triada Kilisesi’nde (Şekil 62), naosa yerleştirilen kubbe
Surp Yerortutyun Kilisesi’nde de olduğu gibi beşik tonozlarla dört yönden vurgulanmıştır. Bu
da örtü sisteminde haç plan oluşturması ve aynı örtü sistemini kullanmaları bakımından yakın
bir benzerliktir.
Panagia Kimisistis Theotoku Kilisesi, Balagesi Kilisesi, Surp İstapanos Kilisesi, Surp Toros
Kilisesi, Ioannes Prodramos Kilisesi ve Yeni Camii Mahalle Kilisesi; üç nefli bazilikal plan
ve üç apsisli bir uygulama görülmesi bakımından benzer yapılardır. Surp İstapanos
Kilisesi’nde kuzey ve güneye yerleştirilen şapeller ve bu şapellere yan neflerden geçit
verilmesi de Surp Yerortutyun Kilisesi ile benzer bir uygulamadır.
Surp Yerortutyun Kilisesi, üç nefli ve örtü sisteminde haç plana gidişin görüldüğü Surp
Asvadzadzin Kilisesi ile de benzer uygulamalara sahiptir. Bu kilisedeki porch uygulamasının,
Surp Yerortutyun Kilisesinde de olduğu söylenebilir. Porch, Surp Asvadzadzin Kilisesi’nde
olduğu gibi Surp Yerortutyun Kilisesi’nde de dört kemerli bir giriş mekânı olarak
uygulanmıştır. 19. yy.da yapılan bazı yapılarda porch yerine, bu mekânlar narteks olarak da
görülmektedir. Endürlük Agia Triada Kilisesi’nde narteks yapıyı U biçimli sararken, Surp
İstapanos Kilisesi’nde de görüldüğü gibi sadece batıda konumlanan bir ön mekân
olabilmektedir.
Ermenilerin Hıristiyanlığı kabul etmesinden sonra, Ermeni mimarisinde görülmeye başlayan
bu kiliseler, erken dönemde üç nefli bazilika, üçlü apsis uygulaması ve haç plana gidiş
çabalarını gösteren örtü sistemindeki haç vurgusuyla öne çıkmaktadır. Bu uygulamada
özellikle örtü sistemindeki haç plan ve görkemli yapı görünümüne ulaşma düşüncesi yapı
temelinde bazilikal plan ve örtü sisteminde de haç plan vurgusuyla görülür. Bu tarz plan ve
örtü sistemi uygulanmasının sebebi ise, iç mekânda geniş bir alan isteği ve dış görünümde ise
görkemli bir görünüm ile haç görünümün öne çıkması isteği olmuştur. Surp Yerortutyun
Kilisesi’nde de bu düşüncenin etkileri görülmektedir (Şekil 68).
SONUÇ
Ermenilerin 4. yy.da Hıristiyanlığı kabul etmesiyle yapılmaya başlayan Ermeni kiliseleri,
mekân ihtiyaçlarına göre gelişerek farklı uygulamalarla günümüze kadar gelmiştir. 5.yy.da
görülen yapılardaki bazilika plan şemasının temel alınmasıyla nef sayısında, örtü sisteminde,
apsis uygulamalarında, pastaforion hücrelerinde ve giriş mekânlarında değişik uygulamalarla
mimari şekillendirilmiştir.
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5. yy.da uygulanan üç nef ve örtü sistemindeki haç plana gidişi işaret eden plan şeması, 19.yy.
Ermeni kiliseleri mimarisinde yine kullanılmaya devam etmiştir. Kullanım amaçlarını ve
mimari ihtiyaçları karşılayan bu plan tipinin, 19.yy. Ermeni mimarisinde çeşitli bölgelerde
yoğun biçimde kullanıldığı da görülmektedir.
Doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı, içte iki sıra sütunla üç nefe ayrılan ve üçlü apsis
uygulaması görülen Surp Yerortutyun Kilisesi de, bu uygulamaların açıkça görüldüğü bir
yapıdır. Örtü sisteminde, haç biçimi vurgulayacak şekilde yerleştirilen beşik tonozlarla
kubbeye yönelim de yapının örtü sisteminde haç plana gidişin göstergesi olmuştur.
Yapıldığı dönemin tarihini yansıtan, dönemin sosyal duruma dair bilgiler verebilen, erken
dönemden yapıldığı döneme kadar olan sürecin izlerini taşıyan ve döneminin mimarisine dair
bilgiler veren Surp Yerortutyun Kilisesi, tarih sürecinin bir parçası olarak korunmalı ve
değerlendirilmelidir. Yapılan araştırma, bu konuda mevcut duruma dair bilgi vermesi ve
yapının mimarisinin değerlendirilmesi bakımından önemli bir çalışma olmuştur.
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Şekil 4. Kuzeybatı köşeden ikinci sütun
onarım kitabesi

Şekil 5. Kuzeybatı köşeden üçüncü sütun
onarım kitabesi
Şekil 6. Kuzeybatı köşeden dördüncü sütun
onarım kitabesi

Şekil 2. Kral Yolu

Şekil 7. Batı cephe

Şekil 9. Batı giriş ekseni
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Şekil 8. Doğu cephe

Şekil 10. Batı giriş kapısı

Şekil 11. Batı giriş, porch

Şekil 12. Batı giriş kitabesi

Şekil 13. Batı cephe üst sıra pencereler

Şekil 14. Kuzey cephe

14

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Şekil 15. Güneydoğu köşeden genel

Şekil 21. Ana apsis – Güney şapel koridor
girişi ve güney niş

Şekil 17. Apsis kuzey nişi
Şekil 16. Naos

Şekil 19. Apsis doğu nişi
Şekil 18. Apsis
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Şekil 20. Ana apsis – Kuzey şapel koridor
girişi ve kuzey niş

Şekil 22. Ana apsis güney niş

Şekil 23. Örtü sistemi

Şekil 25. Apsidol, Sivri kemer kilit taşı

Şekil 27. Apsis kubbesi güneydoğu pandantif
fresk kalıntısı

Şekil 29. Kuzey apsidol yazı kalıntısı
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Şekil 30. Ana apsis güney niş süslemesi
Şekil 24. Ana apsis güney duvarı batı yüzü

Şekil 31. Ana apsis kuzey niş süslemesi

Şekil 26. Naos kubbesi

Şekil 33. Ana apsis kemer kilit taşı

Şekil 28. Apsis kubbesi kuzeybatı pandantif
fresk kalıntısı
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Şekil 34. Apsis yazı şeridi kalıntısı

Şekil 35. Güney şapel önündeki bağımsız
kitabe

Şekil 37. Doğu cephe taş levha

Şekil 36. Güney şapel önündeki bağımsız
kitabe

Şekil 32. Apsis yarım kubbesi
Şekil 38. Apsis-Şapel Koridoru
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Şekil 39. Kuzey şapel
Şekil 44. Güney şapel doğu niş

Şekil 40. Güney şapel
Şekil 41. Kuzey şapel vaftizhane

Şekil 42. Kuzey şapel vaftizhane kemeri
Şekil 43. Güney şapel güney niş

19

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Şekil 45. Güney şapel doğu niş kitabesi

Şekil 49. Örtü sistemi haç plan vurgusu

Şekil 46. İkinci kat hücresi

Şekil 51. Kars Tekor Kilisesi (virtualani.org)

Şekil 47. İkinci kat açıklığı

Şekil 48. Çan kuleleri
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Şekil
ekil 55. Agios Theodoros-Tironos Kilisesi
(Tanış,
ş, 2006)

Şekil
ekil 50. Surp Yerortutyun Kilisesi Plan

Şekil 57. Panagia Komisistis Theotoku
Kilisesi (Tanış,
(Tanı 2006)

Şekil 52. Odzun Kilisesi (Capner, 1968)

Şekil 59. Ağırnas
ırnas Agios Prokopios Kilisesi
(Ekin, 2005)

Şekil 53. Dwin Kilisesi (Capner, 1968)
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Şekil 54.Hagia Eirene Kilisesi (wikipedia.org)

Şekil 60. Surp İstapanos
stapanos Kilisesi (Sa
(Sağır, 2005)
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KEMÂNİ HIZIR AĞA VE Tefhîmü’l-Makâmât fî Tevlîdi’n-Nağamât
ÇEVİRİSİNDEKİ PERDELER

Haluk YÜCEL1
ÖZ
Bu çalışma Türk müziği tarihinin yazılı kaynakları arasında yer alan Hızır Ağa’nın
Tefhîmü’l-makamât fî tevlîdi’n-nagamât ( Nağmelerin Doğuşunda Makamların Açıklanması)
adını taşıyanosmanlıca musiki el yazması konu edilmektedir. Hızır Ağa 18. yüzyıl müzikolog
ve bestecilerinden olduğu kadar Osmanlı sarayı defterinde kemani olarak kayıtlı bir
müzisyendi. Sultan III. Selim’in müsahipliğini yapmış, makam ve usul icad etmiş bir besteci
olan Hızır Ağa’nın bu “Musiki Risalesi” sayesinde 18. Yüzyıl Osmanlı müzik anlayışını
anlayabilmekte, kendinden önceki edvar geleneği ve çağdaşları ile farklılığını perdeler
düzleminde kıyas yapılabilinmektedir.
Çalışmanın ilk bölümü Hızır Ağa’nın yaşamı, müzisyenliği, müzik çevresi, öğrencileri
konularından oluşmakta; ikinci bölümde Tefhîmü’l-makamât fî tevlîdi’n-nagamât’ta yer alan
perdeler üzerinde durulmaktadır. Hızır Ağa ses sistemi konusunda Safiyyüddin
Abdülmümin’in 17 perdeli sistemden etkilenmiş ve geleneği devam ettirmiştir. Eskilerin ana
perdesi olan rast perdesini ifade ederken kendi dönemindeki en çok makam türetilen perde
olan dügâh perdesi olduğunu da belirtmektedir. Makamlar konusunda vermiş olduğu bilgiler
ve makamların tarifleri incelendiğinde dügâh perdesinde karar kılan makamların sayısının çok
olduğu dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: perde, makam, Hızır Ağa
THE COMPARİSİON OF THE PERDE İN VİOLİNİST HIZIR AĞA AND
“Tefhîmü’l-Makâmât fî Tevlîdi’n-Nağamât”
ABSTRACT
This study is about Hizir Aga’s Tefhîmü’l-makamât fî tevlîdi’n-nagamât (The
definition of Makams in the birth/beginnings of tunes), which is an Ottaman music(al)
manuscript and which is documented in sources of Turkish music history. Hizir Aga is one of
the musicologists and composer of the 18th century as well as a violinist registered in the
ottoman palace. In addition, he is a müsahip (confabulation on the same table) of Sultan
III.Selim and a composer who has invented Makam and Usul. Owing to Hizir Aga’s
“Music(al) tract the contemporaries of the 18th century are able to comprehend Ottoman
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music understanding and they have the chance to compare differences between “edvar”
tradition and contemporaries.
The first part of the study is about Hizir Aga’s life in general and his life as a musician
as well as his music fellows and his students; in the second part the “perdeler” in the
Tefhîmü’l-makamât fî tevlîdi’n-nagamât is analyzed. Concerning voice system Hizir Aga is
influenced by Safiyyüddin Abdülmümin’s system with “17 perde” so he continues the
tradition. While he expresses the main “perde” “rast perde” of the past, he stresses that “dügah
perde” is the “perde” which the most makam are reproduced with. While analyzing the
descriptions of the makams and because of his transferred information we can point out that
there is a considerable number of makams which prefer “dügah perde”.
Keywords:Tefhîmü’l,perde, makam, Hızır Ağa
GİRİŞ
Türk müziği nazariyatının başlıca konuları olan perde, makam ve usullerle ilgil
kaynaklara, arşivlerde bulunan "kitâb-ı edvâr", “musiki risalesi” adı verilen eserlerin
incelenmesi sonucu ulaşılabilmektedir. Bu kaynaklar bizlere bir yandan teori bilgileri
sunmakta, diğer yandan da eserin yazıldığı dönemin musiki anlayışının nasıl olduğunu
anlamamıza fırsat tanımaktadır.Klasik Türk Mûsıkîsi ile ilgili ilk bilgilere el Fârâbî’nin (873950) yazdığı, “Kitâbü’l Mûsıkî’ül Kebir” adlı edvarda bulmaktayız. Fârâbî’nin hemen
ardından, İbn-i Sînâ’nın (980-1037) mûsıkî çalışmaları; Safiyüddin Urmevî’nin (1216-1294)
perde, makam ve usulleri açıklayan “Kitâbü’l Edvar”ı; akabinde Kutbettin Şirâzî’nin (12361311) eseri ve çok sayıda eser kaleme almış Abdülkâdir Merâgî (1360-1435) dikkat
çekmektedir. Abdülkâdir Merâgî ‘nin başlıca eserleri şunlardır: “Cami’ül Elhan”, “Telhis-i
Cami’ül Elhan”, “Kenzü’l Elhan”, “Zudbetü’l Elhan”, “Şerhü’l Kitâbü’l Edvar”,
“Makâsidü’l Elhan” , “Ruh Perver” , “Zikrü’l Negam Usûlha” ve “Feva’id-i
Âşere”.“Edvâr-ı Mûsıkî”siyle Hızır bin Abdullah’ın; Amasyalı Şükrullah’ın(1388-1464) ,
Bedr-i Dilşad’ın yaptığı çalışmalar klasik musikinin kaynakları arasında yer almaktadır.
Lâdikli Mehmet Çelebi’nin, “El Fethiyye fî’l Mûsıkî” adlı bir eserini Fâtih Sultan
Mehmet’e (1432-1481) ithaf ettiği, “Zeynü’l Elhan” adlı eserini 1483’te II. Bâyezid’e (14471512) sunduğu bilinmektedir. Aynı döneminde “Makâsidü’l Edvar” isimli eseri kaleme alan
MahmutÇelebi’dir. Lâle devrine (1711-1730) ise, Mevlevî Şeyhi Nâyî Osman Dede (16521730) ve Trük müziğinde Kantemiroğlu olarak tanıdığımız Prens Dimitri Kantemir (16731723), nota yazısı ve musiki nazariyatı üzerine çalışmalar yapmışlardır.“Tehfîmû’l Makâmat
fî Tevlîdi’n Nagâmat” adlı eserini kaleme alan Kemânî Hızır Ağa (ö. 1760), Hızır
Ağa’nınbestekâr oğulları Vardakosta Seyyid Ahmet Ağa (1730-1794) ve Küçük Mehmet Ağa
(ö. 1803) mevlevî bestekârlar Ali Nutkî Dede (1762-1804), Abdülbâkî Nâsır Dede (17651821) yaşadıkları dönemin bestekâr ve musiki nazariyatçılarındandır.
Bu çalışmada, 18. Yüzyılda yazılan edvar kitaplarından biri olan Topkapı Sarayı
Müzesi Kütüphanesine,1793 numara ile kayıtlı, Hızır Ağa’nın Tefhîmü’l-makamât fî tevlîdi’nnagamât ( Nağmelerin Doğuşunda Makamların Açıklanması) adını taşıyanosmanlıca musiki
el yazması konu edilmektedir. Tefhîmü’l-makamât fî tevlîdi’n-nagamât (Nağmelerin
Doğuşunda Makamların Açıklanması) iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Hızır
Ağa, kendinden evvelki nazariyatçıların eserlerinde olduğu gibi hamdele ile başlangıç
2
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yaptıktan sonra eserin yazılma nedenini, makamla alakadar unsurları (12 makam, 7 agaze, 4
şube ve bunların 12 burç, 7 gökcismi, 4 ana unsur ile olan ilişkileri, terkipler), makamların
insan ruhunda bıraktığı etkileri ve insan tabiatına göre icra edilmesi gereken makamların ve
gün içerisindeki vakitleri belirlemiş ve son olarak usuller ile bilgiler vermektedir. Eserin
ikinci bölümü ise tıpkı eserin yazım tarihinin belirlenmesinde olduğu gibi, günümüzde halen
bir problem olarak duran saz minyatürlerinden oluşmaktadır.
Bu çalışmadaki ana amaç “Tefhîmü’l-makamât fî tevlîdi’n-nagamât”hakkında verilen
genel bilgilerin sunulmasından sonra, saz minyatürleri üzerinde gösterilen perdelerin de
yardımıyla Hızır Ağa’nın kullandığı perdeler üzerine bir değerlendirme yapabilmektir. Hızır
Ağa,
perde isimlerinin Safiyyüddin Abdülmümin’den beri değişikliğe uğradığını,
çalışmasının başlangıcındaki dibâçe bölümünde belirtmektedir. Hızır Ağa perde
mevzûnda“yegâhtan, tiznevaya on beş ümmehât perdelerinin her iki perde beynine dü nîm
itibar olunub” diyerek toplam onbeş ana perde olduğunu ve her perde arasında iki yarım perde
olduğunu söylemektedir. Ayrıca bu tespitine “lakin tiz perdeler mâ-beyni teng olmagın
nîmü’n-nîm perdesi bağlanmayıp” notunu ekleyerek tiz perdelerin arasının dar olmasından
dolayı o aralığa “yarımın yarısı” perdeler bağlanmaz diyerek şehnaz ve mahur perdelerinin
birer nim perde olduğunu dile getirir. Kendinden evvelki nazariyatçılardan bir farklılık olarak
çalışmasında yer verdiği dairelerde, eskilerin rast perdesine “seperde” denilmesine karşın o
kendi dönemindeki sık kullanılması sebebiyle ana perdeyi “dügah” perdesi kabul etmiştir.
Elimizde bulunan kaynaklarda Hızır Ağa’nın hayatı hakkındaki ilk bilgilere Suphi
Ezgi’de bulmaktayız. „Mehter Musikisi „isimli eseriyle Haydar Sanal, „Büyük Türk Musikisi
Ansiklopedisi“ eseriyle Yılmaz Öztuna, daha çok tahminleri doğrultusunda Hızır Ağa’nın
hayatı ile ilgili bilgilere yer vermektedir.Yine Yavuz Daloğlu bitirme tezi ve Nuri Özcan’nın
„İslam Ansiklopedisi“ yer alan bilgisi ile Mehmet Güntekin’nin „Osmanlılar
Ansiklopedisi“deki bilgileri dışında belki de Hızır Ağa konusunda en detaylı bilgiye Recep
Uslu’nun „Saraydaki Kemancı“ isimli çalışmasında bulmaktayız.
Hızır Ağa’nın Hayatı
Hızır Ağa‘nın hayatı hakkında elimizde çok fazla bilgi olmamakla birlikte varolan bu
bilgilerde araştırmacılar arasında tahminlere dayalı büyük çelişkilerin olduğunu görmekteyiz.
Araştırdığımız kaynaklardaki bilgilere göre Hızır Ağa‘nın Şam asıllı bir aileye mensup olduğu
ve Halep’te doğduğu bilinmektedir. (Ata,1299: III, 23) Henüz daha küçük yaşlarındayken
İstanbul’a getirilip Enderun’da eğitim almıştır. (Öztuna, 1990: I, 342) Enderun atama sistemi
içerisinde Hazine Koğuşu’ndan Hasoda’ya oradan çavuş mülazımı ve çavuş rütbesine ve
ardından devlet memurluğu olan „nanpare“ konumuna yine oradan padişahla sohbet etmeye
hak kazanan „muhasipliğe“ ve son derecesi olan „ Ağa“ rütbesine ulaşabilmiştir. (Uslu, 2009:
15) Hızır Ağa‘nın sarayda „sinekeman“ çalmasındaki ustalığı neticesinde „kemani Hızır Ağa“
olarak ün yaptığı yine incelediğimiz kaynaklarda yer almaktadır. (Özalp,2000: I, 32, 465)
Hızır Ağa’nın adını duyurduğu dönem I. Mahmud (salt. 1730–1754) zamanıdır. Hızır
Ağa müzisyenlige başladıktan sonra, eserinde verdiği bilgiden de anlaşıldığına göre kendi
icadı olan “vechiarazbar” makamında ve “müsebba ” usulündeki peşrevini I. Mahmud’un
huzurunda icra etmiştir. Bu sıralarda Mehmed Said Paşa da 1741’te Avrupa’da elçi olarak
Paris’te bulunmuş ve saraya gelirken beraberinde hediye edilen bazı batı sazlarını yanında
getirmiştir. Paris’e org öğrenmesi için gönderilen içoğlanlardan müzisyeni de sarayda org
3
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eğitimi versin diye getirmişti. Bu bilgiye ek olarak Hammer, org egitiminin sarayda pek
rağbet görmediğini de belirtir. (Hammer, 1832: 42-43)Sultan I. Mahmud’un ölümü sonrası
Hızır Ağa, III. Osman (salt. 1754–1757) döneminde Mehter Takımı’yla (Mehter-i Hakani/
Mehter-i Humayun) ilgilenmiş ve mehter besteleri yapmıştır. Nitekim 1757’lerde yazılmış
olması muhtemel Abdülaziz Efendi’nin eserinde “hicaz mehter” bestesi kayıtlıdır. Bütün
bunlara rağmen 1750’de ölen Saray musahiplerinden ve müzisyen Ahmed Refi’’in 1745’den
önce yazmış olduğu eserinde Hızır Ağa’dan söz etmemesi, Hızır Ağa’nın eser yazıldığı sırada
henüz şöhretler listesinde tam yerini alamadığını desteklemektedir. (Uslu, 2009:
17)Abdülbâki Nâsır Dede’nin “Tedkîk u Tahkîk” eserinden anladığımız kadarıyla Hızır
Ağa’nın Sultan III. Selim (salt. 1789–1808) zamanınında da sarayda bulunmaktaydı. Bu
varsayımızı destekleyen kanıtımız Tedkîk u Tahkîk’te yer alan “halen (yani bugünlerde)
padişah musahibi olan Hızır Ağa” cümlesi olmuştur.2 (Tura, 2006: 50) Hızır Ağa’nın adı III.
Selim dönemine ait arşiv belgelerinde görülen “sakallı musahipler” arasında “Kemanî Hızır
Ağa” olarak geçmektedir. (Uzunçarşılı, 108)Hızır Ağa’nın ölüm tarihi herhangi bir kayıtta
belirtilmemiş olması araştırmacıların tahminleri ile bir tarih göstermelerine imkân sağlamıştır.
Pekçok araştırmacının yazılarında Hızır Ağa’nın “1760” yılında İstanbul’da öldüğü düşüncesi
çoğunluk sağlamaktadır. (Özalp, I, 465; 2003: 108; Jager, 1996: 92; Behar, 2006: 75) Hızır
Ağa’nın ölüm tarihini aydınlatacak bilgiler Abdülbâki Nâsır Dede’nin yazdıklarında
bulunmaktadır. Abdülbâki Nâsır Dede (ö. 1821), Tedkîk u Tahkîk adlı eserinde vechiarazbarı
anlatırken “hâlen musâhib-i Hazret-i Şehriyâri Hızır Ağa” demekle, “halen” kelimesinin işaret
ettiği gibi, eserin yazıldıgı 1794’de Hızır Ağa’nın yaşadığını göstermektedir. Abdülbâki Nâsır
Dede’nin eserinin diğer nüshasını yazdığı 1796 tarihinde de “halen musahib” ifadesini
değiştirmediğine, “merhum” olarak anmadığına göre Hızır Ağa’nın 1796’dan sonra ölmüş
olabileceği tahmin edilebilir.Yeni tespit edilen Abdülbâki Nâsır Dede’nin eserindeki bilgi bu
tahminleri doğrulayan önemli bir delildir. Dönemin en önemli buluşma mekânlarından biri
olan Yenikapı Mevlevihanesi kayıtlarını tutan Ali Nutki Dede’nin Defter-i Dervişan’ında
Hızır Ağa’nın adı yer almadığına göre defter kayıtlarının tutulmaya başladığı 1799’dan (h.
1213) önce vefat etmiş olmalıdır. Bu durumda Hızır Ağa’nın vefatı 1796-1799 arasındaki bir
tarihte gerçekleşmiş olmalıdır. (Uslu, 2009: 22)
Hızır Ağa’nın Öğrencileri
Küçük Mehmed Ârif Ağa (yakl. ö. 1800?): Hızır Ağa’nın oğludur. Enderun’da
öğrenim görmüştür. Abdülbâkî Dede Dil-küsâ (Tedkik, 23-a,b, 180.) ve Şevk-aver (Tedkik
23-b, 180) terkîblerinin Arif Mehmed Ağa’ya âit olduğunu bildirmektedir. Hızır Ağa-zâde
Küçük Mehmed Ağa diye tanınan bu bestekar adının başında bir de Ârif’i olduğunu, Tedkîk’i
ve Haşim BeyEdvârı’nıkaynak göstererek söyleyebiliriz. (Haşim Bey, 78.) Ezgi, Küçük
Mehmed Ağa’nın yüzü geçkin sözlü eserini mecmualarda gördüğünü, fakat bugün elimizde
ancak yirmiye aşkın bestesinin bulunduğunu ifade etmektedir. (Ezgi I, 201.) III. Selim’in
musahibi oldu, güfte mecmualarında 100 civarında sözlü ve 6 tane saz eserinin bulunduğu,
yaklaşık 40–42 kadarının günümüze ulaştığı, belirtilir.(Özalp, I: 479; Üngör, II: 875)
Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa (ö. 1794): Amasyalı’dır, Enderun’da yetişmiştir.
1784 ve 1786 yıllarında başarılarından dolayı I. Abdülhamid tarafından ödüllendirildi.
2

Abdülbâki Nâsır Dede, 1804 yılında Yenikapı Mevlevihanesine şeyh olmuş ve 23 Şubat 1821 (1236)’da 56
yaşında ölmüştür.
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Müezzinbaşı olduğu III. Selim dönemi bestekârı olarak değerlendirilir, III. Selim’in musahibi
oldu, Mevlevi idi, saz ve söz eserleri günümüze kadar gelmiştir. Hicaz Mevlevi ayini,
nihavendkebir peşrevi ünlüdür. (Uslu, 2009: 24)III. Selim’in suzidilara ayininin Mevlevi
tekkelerinde icra edilmesini sağlamıştır.(Uzunçarşılı, 1977: 98)
Hafız Ahmed Kamilî Efendi (ö. 1819): Kırımlıdır,(Özalp, Türk Musikisi Tarihi, I,
491-192) Enderun’da yetişti, Hızır Ağa’dan usul ve repertuvar dersleri aldı. I. Abdülhamid’in
müezzin başısı, ardından III. Selim’in “imam-ı evvel şehriyarı” yani padişahın birinci imamı
oldu, hanende idi. III. Selim’e usul ve repertuvar hocalığı yapmıştır, bestekârlığı yoktur.
(Uslu, 2009: 25)
Hızır Ağa’nın Terkib Ettiği Makam ve Usul
Vechiarazbar Makamı: Hızır Ağa bu makamı Sultan I. Mahmud zamanında icat
etmiştir. Kendisi vechiarazbar makamını şöyle tarif etmektedir: “gerdaniyeden kopup eviçden
hüseynîsiz nîm hisara inip ve neva ile çargâhı göstere ve segâh perdesinde karar ede ve yine
gerdâniye kopup arazbar tarikiüzere inip segâh kala”
Arel sistemine göre notaya aldığımızda:

Bu açıklamaya ek olarak icadı olan bu makamın cömertliğe teşvik edici olduğunu
belirtir ve I. Mahmud’un huzurunda kendi icadı olan Müsebba usulündeki peşrevini icra edip
akabinde bir kese altınla lütuflandığını beyan eder. “terkîb-i mezkûr fakirin icadı olup nekre
ve şirin bir terkîbdir ki istimâı mucib-i sehâ ve atadır”. Hızır Ağa’nın dışında da bu makama
çeşitli müzik teorisi kitaplarında da rastlanmaktadır. Öyleki Mehmed Hafid Efendi’nin (ö.
1811) eserinde vechiarazbar anlatımı “gerdaniyeden ibtida ile eviçden hüseynîsiz nîm hisara
inip ve neva ile çargâh”ı gösterib perde-i segâhta karar ve yine gerdâniye kopup arazbar tariki
üzere inip segâh eylemekle olur” şeklindedir. (Uslu, 2001: 35)Abdülbâkî Dede bu terkîbi
şöyle târif etmektedir: “Arazbâr âgâze idüb, Segâh perdesinde karar ider. Ammâ kararda
Bayâtî perdesi ahzı kaidesindendir” (Tedkik, 23-a, 180.) Abdülbâkî Dede Arazbâr terkîbini,
Nevâda Bayâtî yerine Uşşak dizisi esas olmak üzere Hüseynîde Uşşak, Nevâda Pençgâh-ı Asl,
Nevâda Bûselik olarak îzah etmişti. (Tedkik, 19-a, 174.)Oysa Hızır Ağa, makamın seyrinde
bayatî perdesinden hiç bahsetmemektedir. Buna ilâve olarak Segâhta Segâh çeşnisiyle karar
önerilmektedir. Bayâtî perdesinin işâret edilmesi ise, bugünkü Vech-i Arazbâr anlayışımıza
uygun olarak, Nevâ üzerindeki Uşşak, Çargâh perdesindeki Rastı ifade ediyor olmalıdır. Bu
ifadelerde makamın özelliği olan Nevâ üzerindeki Uşşak ile Çargâh perdesindeki Rast
çeşnileri çok daha açık bir şekilde vurgulanmıştır. Nitekim Suphi Ezgi de bu terkîbin, Çargâh
üzerindeki Rasta yerindeki Segâh çeşnisinin eklenmesiyle meydana geldiğini söylemektedir.
(Ezgi IV, 240.)Bu makamın başka bir tanımına Haşim Bey Mecmuasında da
karşılaşmaktayız. Haşim Bey eserinde vechiarazbar makamı için “halen kullanılan makamlar”
arasında belirtir ve “arazbar usulü üzere agaze edüp nevaya kadar badehu neva, suri ile
hüzzam gibi segâh da karar” şeklinde bildirir. (Haşim Bey, 1864: 38)Haydar Sanal, “I.
Mahmud’un bu makamda beste yaptığı”nı belirtir ve Tefhîmü’l-makamât’ın Muallim Cevdet
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nüshasını (Sanal, :258) kaynak olarak göstermektedir. Aslında TSMK, Süleymaniye Ktp. ve
Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet nüshalarında böyle bir bilgi yer almamaktadır. Büyük bir
ihtimalle Hızır Ağa’nın “hazret-i veliyyü’n-niam” diyerek başladığı padişaha dua cümlesi
“amin” diye bittikten ve kendi icadı olan usul anlatıldıktan sonra gelen “vechiarazbarda ve
nagam-ı sabada iki peşrev-i cedîd ma’al-usul tertip icad kılınmıştır“ cümlesi yanlış
değerlendirilmiş olmalıdır. Aslında burada Hızır Ağa kendisini kastetmiş görünmektedir.
(Uslu, 2009: 31)
Müsebba Usulü: Hızır Ağa’nın icat ettiğini belirttiği müsebba’ usulü “yedi vuruşlu ve
yirmi altı zamanlı” bir usuldür: Açıklamasını yaparken cüzlerinin yedi olması sebebi ile bu
ismi vermiştir.“ecza-yı asliyye ve seb’iyyesi itibariyle” Kitabının sonundaki usuller
tablosundan anladığımız kadarıyla Müsebba’ usulü “darb-ı evveli”nin (yc:) 13, “darb-ı
sanisi”nin 26 dır.İncelediğimiz nota arşivlerindeki besteler arasında müsebba’ usulünde
günümüze herhangi bir eserle karşılaşmamaktayız. Oysa müzik tarihçisi Yılmaz Öztuna
1969’da yayınladığı ansiklopedide Tedkîk ü Tahkîk ve Hâşim Bey’i kaynak göstererek usulü
“12 darplı ve 26 zamanlı büyük usul” şeklinde belirtmiştir. (Öztuna, 2000:284) , Çelişki şudur
ki araştırmacı Hızır Ağa’yı anlattığı aynı eserde müsebba’ usulünü “7 darplı ve 26 zamanlı”
olarak kaydeder.( Öztuna, 2000: 260) Diğer kaynak olan Hâşim Bey’de müsebba’ usulünü 13
darb-ı evvelle ve bir daireolarak belirtir. (Haşim Bey, 1864: 11) Şeref Çakar örneği gelmemiş
usullerden saydığı müsebba’ usulünü “14 birim zamanlı ve 12 vuruşlu” olarak “küçük ve
birleşik usul” sayar, usulü notalarla gösterir. (Çakar, 1996:369)Hızır Ağa ile yakın zamanda
yaşamış olan Abdülbâki Nâsır Dede, Panayiotes Halaçoğlu ve Kirillos Marmarinos yazdıkları
müzik risalelerinde Hızır Ağa’nın icad ettiği bu usule dair bir not düşmemişlerdir.
Hızır Ağa’nın Besteleri
Hızır Ağa’nın bestelerinin sayısını Öztuna yayınladığı ansiklopedinin ilk baskısında
önceleri sadece dört olarak verirken, daha sonraki baskısında onaltı olarak verir, Öztuna’ya
görebestelerinin on beşi saz eseri (peşrev ve saz semaisi), biri şarkıdır. (Öztuna, 342) Hızır
Ağa’nın besteleri Hamparsum Limonciyan başta olmak üzere neyzen Baba Raşid Efendi’nin,
neyzen Ali Dede’nin ve yazarı bilinmeyen XIX. Yüzyıl başlarına ait, muhtemelen en erken
1815, bazı yazmalarda Hamparsum müzik yazısıyla kaydedilmiştir. (Jaeger, 1996: 55-56)
Hızır Ağa’nın bestelerinin listesi:
1) Bayatî saat peşrevi, ağır düyek: Gazimihal, 1939: 20; Ezgi, VI: 109-110
2) Hicaz karabatak peşrevi, sakil: “Zirgüleli Hicaz Karabatak peşrevi” Sanal,1964: 258
3) Segâh karabatak peşrevi, sakil: Mecmua-yı Hamparsum, İÜKO Y.212/10b, s. 87; Sanal, s.
268-270; 2. Yavaşça, Türk Musikisinde Komposizyon, s. 54-55; 3. Karadeniz, TürkMusikisinin
Nazariye ve Esasları, s. 635
4)Segâh sazsemaisi, aksaksemai: Anonim, Mecmua-yı Hamparsum, İÜKO Y.218/16b
5) Isfahan sazsemaisi, aksaksemai: Hekimbaşı, Mecmua-iGüfte, vr. 388b
6) Rast sazsemaisi:İsmail Hakkı Bey koleksiyonundan
7) Rastaşiran peşrev, devrikebir:1 ve 2 İsmail Hakkı Bey koleksiyonundan
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8) Rastaşiran sazsemaisi, aksaksemai:1 ve 2 İsmail Hakkı Bey koleksiyonundan
9) Rehavi peşrev, çiftedüyek: İsmail Hakkı Bey koleksiyonundan
10) Rehavi sazsemaisi, aksaksemai: İsmail Hakkı Bey koleksiyonundan
Hızır Ağa’nın Müzik Teorisi Eseri
Hızır Ağa’nın yazdığı ve “Hızır Ağa Edvarı” olarak da bilinen “Tefhîmü’l-makamât fî
tevlîdi’n-nagamât”ın (Nağmelerin Doğuşunda Makamların Açıklanması) elimizde birkaç
nüshası bulunmaktadır. En eski yazma olarak TSMK nüshası veya Süleymaniye Kütüphane
nüshası düşünülmektedir.
Eserin Yazılış Amacı ve Yazılış Tarihi
Hızır Ağa eserinin yazım tarihini belirtmemesinden dolayı araştırmacılar tarafından
günümüze değin çok sayıda farklı tarihlendirmeler yapılmıştır. “Tefhîmü’l-makamât fî
tevlîdi’n-nagamât”ın 1740’larda yazıldığı (Oransay,1964: 42; Judetz. 2000: 11-12), yine
1749’da kaleme alındığı (Ezgi, I: 72; Öztuna, 1969: 260) ya da 1761’de (Uslu, 2002: 443448) yahut 1765-70’de (Feldman, 1996:34; Daloğlu, 1985:32) yazıldığı söylenmektedir.
Arşivlerde bulunan nüshaların içinde yalnızca TSMK nüshasının renkli minyatürleri vardır.
Hızır Ağa’nın eserinin bir yerinde edvar konusuna ilave olarak sazların “tasvir”inin de
olacağını söylemesi, minyatürlerin sonradan ilave edilmiş olması ihtimalini tamamen ortadan
kaldırmaktadır. (Uslu, 2009: 42)Diğer taraftan eserin III. Selim’in saltanata geçtigi 1789’dan
önce yazıldığını, III. Selim’in icadı olan “suzidilara, eviçara, dilara” gibi makamlardan söz
etmemesinden anlayabiliyoruz. Tefhîmü’l-makamât’ın1761-1777 yılları arasında yazılmış
olma ihtimali daha gerçekçidir.Hızır Ağa, eserinin dibâçesinde hem Arapça cümlelerle
“kellefenî ve sevvekanî men hüve min uluvvi’l-elbâb ve min ceyyidi’l- ahbâb en ecmea
risâleten ve zukira fî-hâ el-makâmât bi-nisbetihâ ve’s- suab ve't- terâkib biesâmîhâ” hem de
Türkçe “akl u rüsd sahibi bazı ahbâb bir risâle te’lîf ve cemine teşvik ve teklif”
(TKSM,Tefhîmü’l-makamât, 2b)diyerek yüksek derecedeki dostlarının “teşvik ve mükellef”
tutmaları sonucunda makamlardan bahseden bir risale yazdığını açıklamaktadır. Hızır Ağa
eserini yazmaktaki amacını şöyle ifade etmektedir: “âcizâne zamirine lâyih olduğu zamanın
saz u sözüne göre muvafık ibarât ile ta’bîr ve nagamât-ı musikînin mâ-lâ yefhem olan ta’rîfin
tagyir edip musikînin terâkib u makamâtını ve suab u agâzelerini ale’t- tertîb yazub nagamât-ı
mektûme ve terâkib-i nâ-mefhûmenin bir miktarının serh u ta’rîfiyle iktifa ve bakiyye-i
nagamât ile makamât-ı meshûre serh ve beyanından ihtisar” (TSMK, Tefhîmü’l-makamât,
2b)Buna göre Hızır Ağa eserinde amacının kendi zamanının müzik anlayışını yansıtmak, o
günlerin müzik terimlerini kullanmak, eskiden beri anılmış anlaşılmayan tarifleri ve anlatımı
bir kenara bırakmak, müziğin terkiplerini ve makamlarını, şubelerini ve avazelerini belirli bir
düzenle yazıp, unutulmuş makamların ve anlaşılmayan terkiplerin bir kısmını açıklamakla
yetinmek, geriye kalan ve o güne kadar gelmiş nağmeleri ve meşhur makamları açıklamakla
oluşan özet” bir eser yazmak olduğunu belirtir.
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Eserin Dış ve İç Özellikler
Tefhîmü’l Makamât fî Tevlîdi’n Nagamâtmusiki nazeriyatı kitabıdır ve belli bir düzen
içerisinde yazılmıştır. İlk bölüm “Dibaçe” ile başlayıp ve besmele ve hamdele ile devam
etmektedir. Devamında perde ve makamları ve bölüm sonunda usullere yer vermektedir. Bu
bölümde makamları yıldızlarla ve burçlarla bağlantı kurmuş ve insan psikolojisi üzerindeki
etkilerinden bahsetmiştir. İkinci bölüm ise minyatürlerden oluşmaktadır.
Eserin DiğerNüshaları
1- TSMK, Hazine, nr. 1793:Harekesiz nesih yazı, 17 satır, 28 vr. daire çizimlerinin aralarına
çiçek motifleri bulunmaktadır ve sonunda tamburî ve sazların renkli minyatürleri vardır.
Minyatürlerden birinde yazılan “merhum Said Paşa” ifadesi eserin 1761’den sonra yazıldığına
işaret etmektedir.TSMK’daki nüshanın sonunda bir tambur çalan erkek sazende tamburî
minyatüründen dışında sırasıyla Ayaklı Keman (21b), Keman ve Bozuk (22a), Santur (22b),
Kanun (23a), Ud (23b), Çeng (24a), Organon (24b), Olyon (25a), Klavseng (25b), Kitare
(26a), Firengî Nay, Düdük, Zurna, Çıgırtma, Nefîr (26b), Dünbelek/ Kudüm (27a), yayla
çalınan tek telli Kıptî Kemanı (27b), Arabî Kemanı, Kemançe ve Rebap da denir (28a)
sazlarının minyatürleri mevcuttur. Tefhîm’deki minyatürlerin ressamı ne minyatürler üzerinde
ne de eserde belirtilmiştir.
2- Paris Bibliotheque nationale, ms. Suppl. Turc. 1495:40 varaktır ve E. Popescue-judetz,
bu eseri 1760’larda yazılmış bir Risale-i Musiki olarak belirtiyor. (Judetz, 2000: 202). Buna
karşılık Cem Behar bu yazmanın gerçekte Hızır Ağa’ya ait ve “son bölümü eksik” bir nüsha
olduğunu açıklıyor. (Behar, 2002: 231)
3- Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, nr. K177 vr. 27a-50b:İçinde bulunduğu 210x155,
150x85 mm ölçülerindeki mecmuanın 110 tamamı 50 vr.olup, talik yazıdır. Mecmuanın baş
tarafında bir mühür üstünde “sene 1233”/1818 (ve vr.3a’da 1218/1803) tarihi görülen mevlevi
ayinleri kayıtlı bir mecmuadır. Mecmuanın vr. 27b’sinden sonra Tefhîmü’l-makamât’ın bir
nüshası yer almaktadır.
4- Süleymaniye Ktp., Hafid Efendi, nr. 291:Nesih olarak yazılmıştır. Basında kitabın adı
“Risale-i Edvar-ı Hızır Ağa der Musiki” (: Musiki Hakkında Hızır Ağa’nın Risale-i Edvarı)
olarak kaydedilmiş olan bu nüsha 20 vr.dır. İç kapak üzerinde üç mühür vardır. Bu nüshanın
TSMK nüshasına göre minyatürlerkısmı ve makamların anlatımında tesirlerini içeren
cümleler yoktur.
“Tefhîmü’l-makamât fî tevlîdi’n-nagamât”ın yukarda sıraladıklarımızın dışında başka kopya
nüshaları da vardır.
-Wien (Viyana), Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ms. nr. 390
-Erzurum Atatürk Üniversitesi Kitaplığı’nda (Satın alınan, nr. 218/1, nesih, 17 vr.)
-Süleymaniye Kütüphanesi, Ekrem Karadeniz koleksiyonu
-Atatürk Kitaplığı, Laika Karabey (nr. G 005) koleksiyonu
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Eser Üzerine Yapılmış Çalışmalar
“ed-Dürerü’l- müntehabât” isimli sözlük çalışmasını hazırlayan Mehmed Hafid Efendi
eserinde Hızır Ağa’nın edvarını kaynak göstermemesine rağmen bilhassa makam analizleri ile
tam örtüşen notlar düşmektedir.Hızır Ağa’nın makam ve perde hususunda öngörülerini
çalışmlarına yer veren araştırmacılar arasında Hafid Efendi, Haşim Bey, Muallim Kazım Uz,
Rauf Yekta, Suphi Ezgi, Recep Uslu, Yavuz Daloğlu, İ. Hakkı Uzunçarçılı, Bülent Aksoy,
Süleyman Erguner, Yakup Fikret Kutlug, E. Popescue-judetz, W. Feldman, Chalathzoglou
and K. Marmarinos, Onur Akdoğu bulunmaktadır.
Kozmoloji (Yıldızlar)
Hızır Ağa edvarında kendinden önceki müzik teorisyenlerinde olduğu gibi makamların
yıldızlar üzerindeki etkisini araştırmıştır. Bunun için Safiyyüddin Abdülmümin ve seyh-i
musikar’dan aldığını belirttiği yedi agaze, oniki makamın burçlarla ilgili olarak şöyle
demektedir:“Batlamyus râsıd ve gurûh-ı müneccimîn ve ashâb-ı neyyireyn hesab-ı
müstakillelerin on iki burûca ve hükema-yı gürgânın tebâyi’-i devr-i felegi bidevâmihâ on iki
aded hayvana hasr ve ehl-i rûmun dakîkadânları kezâlik hareket-i eczâ-yı semsî on iki sehre
(on iki aya) zabt ve itibarları gibi perdesinâs-ı makamât-ı mûsikî dahi asl-ı zavâbıt-ı
havâiyyeyi on iki asla tertîbleri min-ciheti’l-aded-i münasibi’l-ecza olmagın bi-müfredâtihâ
derûn-ı cedâvile mertebe-i vaz’iyyeleri üzere işaret ü tesbîh olunur”. (Tefhimül, 4-a)
Makamların burçlarla bağlantısını, on iki makamın on iki burca, her burcun da temsil
ettiği hayvana göre karşılaştırılmasını tablolar halinde yapmaktadır. Makamların oniki
makam, yedi agaze ve dört şube sınıflandırmasını eserin girişinde özellikle makamların
burçlarla, dört unsurla, hayvanlarla, aylarla, yıldızlarla, madenlerle ve mevsimlerle ilişkisini
yazarken ifade etmektedir.Güneş takvimine göre on iki ay, burç ve makam karşılıklarıyla
birlikte bir tablo halinde verilmektedir.
Hızır Ağa’ya göre Müziğin Psikolojik Etkileri
Makamların insan psikolojisi üzerindeki etkileri pek çok müzikolog tarafından
araştırılan bir konudur. Hatta bu yöntem kimi araştırmacılar tarafından çok iddialı bir boyuta
taşınarak psikolojik durumların ötesinde hastalıklara şifa verebileceğine kadar gitmiştir.
Çalışma konumuz olan Hızır Ağa, makamlar konusunu ele alırken onların kimi etkilerinden
de söz etmektedir. Ancak Hızır Ağa, hastalıklara şifa verir gibi bir tutum izlemeyip,
makamların sadece olumlu ya da olumsuz etkilerini, sabah ve ikindi vakitlerine göre belirtir.
Sabahları dinlemek daha müessir, etkileciyi dediği bestenigâr, saba, dügâh makamları veya
hüzünlenmek istenmiyorsa sabahları da olsa “saba” makamını dinlememek gerekir diye
belirttiği saba makamı gibi. Çünkü Hızır Ağa’ya göre “saba şol hazin nağmedir”. (Telfim,
17-a) Eviçmuhâlif makamını ikindi vaktinden sonra dinlemek iyidir, o zaman kişiye etkili
olup “letaifi” canlandırır demektedir.
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Tefhîmü’l-Makâmât fî Tevlîdi’n-Nağamât Çevirisinde Perdeler
Perde’nin Târifi, Nağme ve Sistemci Okul
Sistemci okul kurucularından olan Abdülkadir Merâgî, hissedilebilecek kadar bir
zaman süresi içinde devâm eden sesin nağme olduğunu, fakat bir sesin nağme özelliği
taşıyabilmesi için; o sesin belli bir süre devâm etmesi gerektiğini ve tizlik pestlik
özelliklerinden birini taşıması gerektiğini belirtmekle beraber o sesin kulakta bir istek ve zevk
bırakması gerekliliğini vurgulamaktadır. (Merâgî, 1986: 55) Safiyuddin, nağmenin; netlik,
yumuşaklık, tatlılık, kuvvet, ve ğunne gibi özelliklerinden bahseder. Ona göre insan bazen
hüzünlü olur, bazen korkar ve bu durumlar insan hisleri üzerinde etkili olur. Bunlar nağmenin
arızi özellikleridir. İnsanların bazı zor harfleri ve bunların içlerinde bulunduğu kelimeleri
güzel teleffuz edememeleri de nağmeyi kötü etkiler. (Arslan, 2007: 50)Safiyuddin’den
îtibâren nazarîyatçılar, sesi büyütmeye yarayan bir sandukanın veyâ bir sazın üzerine gerilen
telin, çeşitli şekillerde bölünmesiyle elde edilen sesleri, “mutlak-ı vitir” denen temsîli bir çizgi
üzerinde gösteriyordu. (Merâgî, 1968: 55.) Bu işâretlemeler Ebced denilen bir harf notası ile
yapılıyordu. Sistemci Okul tarafından belirlenen 17 sesli sistemin bitişik derece nisbetleri,
küçük, orta ve büyük olmak üzere üç tane idi. Bunlara Bakiye, Mücennep, Tanini deniyordu.
Ancak Mücennep bölgesinin sâdece cim harfiyle gösterilmesine rağmen, uygulamada bu
aralığın farklı şekillerde kullanıldığı biliniyor. (Merâgî, 1968:60.)
Incelediğimiz eserlerde Yalçın Tura “Horasan Tanburunun Perdeleri ve Türk Mûsıkîsi
Ses Sistemi” isimli çalışmasında Safiyuddin Abdülmümin tarafından ortaya konulan 17 sesli
sistemin ondan üç asır önce Fârâbî tarafından ifade edildiğini söylemektedir. (Tura, s.173)
Bununla birlikte sistemleşmesi Safiyuddin Abdülmümin ile olabilmiştir. (Tura, s.182) Dikkat
edilirse nağme, öncelikle ahenkli bir sesi ifade ettiği gibi aynı zamanda öncesi ve sonrası
bulunabilen hareket halindeki bir sadâyı, yani belli bir frekans bandı mânâsını da
yüklenmiştir. Geleneksel nazarîyatımızda işlenen bâzı mûsıkî unsurlarının zamanla birleşerek
bir tek terim altında toplanabildiğine şahid oluyoruz. Suphi Ezgi ve Rauf Yektâ’nın nağmeyi
bugün anladığımız ezgi anlamında değil de aslî mânâsına yakın olarak perde karşılığında
kullanmaktadır. (Rauf Yektâ, 1987:63.)
Sistemci Okul bir sekizliği, birbirine eşit olmayan 17 aralığına bölerek ortaya
koymaktaydı. Sistemci Okul’un ses sistemini kapatmak için, birer bölge olarak tâyin ettiği
seslerde, gerektiğinde bir kaç koma oynayabilen kaydırmaların (Ezgi, 1953: IV, 21b.),
zamânâ, mekâna hattâ bölge halklarının zevklerine göre tâyin edilebildiğini söylemektedir.
Kimi perde isimlerinin Hicâz, Nişâbûr, Irak, Nihâvend gibi yer isimleri yada Bayâtî, Kürdî,
Acem gibi kavim adlarının kullanılmasında olduğu gibi. Makam veyaut perde isimlerinin
değişikliğine bir kaç örnek vermek gerekirse: Hızır b. Abdullah Pençgâh perdesinin yanına
“Yegâh Pençgâh-Dügâh Pençgâh” (Hızır b. Abdullah 98-b, 182.) demektedir. Oysa bu ikinci
dizideki Pençgâhın eski Yegâhın oktavı olduğu görülmektedir.Yeni dizinin Dügâh perdesi ise,
eskinin Pençgâhına isâbet etmektedir. Şeşgâh altıncı perde, eski diziye göre Dügâh-ı Sani
yani Dügâhın oktavı, Heftgâh yedinci perde, eski Segâhın oktavı yani Segâh-ı Sani dir. Yine
Hızır b. Abdullah’ın Edvârından Hüseynî ve Gerdâniye isimlerinin kullanılmaya başlandığını
öğrendiğimiz gibi daha sonraki yıllarda yavaş yavaş perdelere yeni isimler verildiğine şahit
oluyoruz. Meselâ Nâyî Osman Dede Pençgâhın yani beşinci perdenin artık Nevâ olduğunu
söylemektedir.(Rabt-ı Ta’birat, 138.)Hızır b. Abdullah’tan yaklaşık 300 sene sonra
araştırmamızın temel kitabını yazan Kemani Hızır Ağa 7.perde için aynı şeyleri söylemektedir
: “Edvâr-ı kadîmede Evç perdesine dahîi tiz Segâh ıtlak olup, fî zamâninâ tiz Segâh deyu asıl
10
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Segâhın ikinci katına derler.”(Telfim, 3-a, 17.)Bu ifadeden 7. perde olan Heftgâha artık Evç
isminin verildiğini ve Evç perdesinin, eski şekle göre Segâh perdesinin ikinci katına yani
oktavına isâbet ettiğini anlıyoruz. Hızır Ağa, bu perdeye tiz Segâh isminin verildiği, fakat tiz
Segâh denilince yeni dizideki Segâhın oktavının anlaşıldığını söylemektedir.
Yine başka bir örnekte,Abdülbâkî Dede devrinde Segâh ile Bûselik perdesi arasına
yeni bir perde bağlanıp bağlanmaması konusunda şunları söylemektedir: “Tanburda Bûselik
perdesi tahtına Nişâbûr nâmı ile meşdûd olan perdenin mahsı abes olduğu bi-lâ iştibah
mahsüstür. Zira Bûselik ile Segâh mâbeyni kezâlik Yegâhtan tiz Hüseynîye dek ale’t-tertib
mâbeynleri akalli mesâfe olduğundan bir perde dahi ihdâs olunsa tarafeynin farkı be-gâyet
hafî olur” (Tedkik 7-b, 8-a, 155, 15b.) Yani Bûselik perdesinin altına bağlanan Nişâbûr
perdesinin gereksizliğini, hattâ Yegâhtan tiz Hüseynîye kadar uzanan perdeler arasındaki
açıklığın zâten dar olduğunu, dolayısıyla başka perdeler bağlamanın lüzumsuz olacağını,
bağlanırsa yakın sesler arasındaki farkın pek anlaşılamayacağını ifade etmektedir.(Tedkik 8-b,
15b.)
Kemani Hızır Ağa perde isimlerinin Safiyuddin Abdülmümin zamanından beri
değişikliklere uğradığını çalışmasının dibacesinde belirtmektedir. (Telfim 2-b) Yegâh
perdesinden tiz nevaya kadar onbeş ümmühat perde bulunduğunu ve her iki perde arasında
yarım perdeler yer aldığını söylemektedir. (Telfim 3-b) Ancak yine bir ekleme yaparak tiz
perdelerin aralıklarının dar olmasından dolayı yarımın yarısı yani çeyrek perdeler bağlanmaz
diyerek hatırlatmada bulunmaktadır. Yani şehnaz ve mahur perdelerinin birer yarım, nim
perde olduğunu ve de hicaz ile çargâh perdeleri arasında ve de buselik ve segâh perdeleri
arasında yarım perde bulunduğundan söz etmektedir. Hızır Ağa eserinde kullanmış olduğu
perdelerin tamamını bir dairede ve yahut tablo halinde göstermemesine karşın biz o perdeleri
eserin içinde yer alan bilgiler, saz minyatürleri üzerindeki yazılan perde notlarını bir araya
toplayıp liste haline getirdik.
Hızır Ağa ses sistemi konusunda Safiyyüddin Abdülmümin’in 17 perdeli sistemden
etkilenmiş ve geleneği devam ettirmiştir. Eskilerin ana perdesi olan rast perdesini ifade
ederken kendi dönemindeki en çok makam türetilen perde olan dügâh perdesi olduğunu da
belirtmektedir. Makamlar konusunda vermiş olduğu bilgiler ve makamların tarifleri
incelendiğinde dügâh perdesinde karar kılan makamların sayısının çok olduğu dikkat
çekmektedir.Hızır Ağa eserinde perdelerin isimlerini verirken tam kelimesini
kullanmamaktadır. Buna rağmen yarım perdeler için kelime başına ya da sonuna nim
kelimesini koymaktadır. Bunun en güzel örneğini hicaz perdesinde görmek mümkündür.
Zaman zaman hicaz nimi ya da nim hicaz kelimesi kullanılmıştır.Hızır Ağa günümüzde oktav
olarak kullanılan kelimeyi çalışmasında „şebih“ olarak ifade etmektedir.Yegâhtan başlayarak
çargâha kadar yedi perde olduğunu, ardından gelen “neva”nın yegâhın “şebîh”i
demektedir.Yine şebih ile alakalı olarak dügah perdesinin oktavı olan muhayyer perdesi için
Hızır Ağa bir yerde tiz dügah demektedir.
Perdeler hususunda dikkatimizi çeken diğer perde ise „acem niminin kabasıyla aşiran“
tanımında olduğu gibi aşiran ile ırak perdeleri arasında yer alan acemaşiran perde ismidir.
Hızır Ağanın perdelerini listeleyenlerin verdikleri „geveşt, rehavi, nihavent, hüzzam, sünbüle“
kelimleri sadece makam adı olarak geçmekte, „uzzal ve bayati“ kelimeleri hiç
heçmemektedir. Eviç perdesinden söz ederken dibaçesinde „edvar-ı kadimede evc perdesine
dahi tiz segah ıtlak olunup fi-zamanına tiz segah deyu asıl segahın ikinci katına dersler“
cümlesi yer alır. (Uslu, 2009:89) Hızır Ağa‘nın bu noktada belirttiği durum kısaca; kendinden
11
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önceki edvarlarda eviç perdesine „tizsegah“ denilmekte ancak kendi zamanında „tizsegah“
için „segah“ perdesinin oktavı olarak düşünüldüğüdür.
Irak ve rast perdeleri arasında bulunan yarım perde için „geveşt ve rehavi“ demektedir.
Hızır Ağa yine rast ve dügah tam perdeleri arasında yer alan yarım perdeye „zirgüle ve de
rasta karib olan nim“ demektedir.Hızır Ağa’nın perde isimlerindeki bir diğer dikkat çekici
husus da segah ve çargah perdeleri arasındadır. Bu iki perde arasında iki yarım perde
olduğunu belirten Hızır Ağa, ilkine „nimüünüm segah ve nim buselik arasındaki ara perde „
diğerine de buselik ara perdesi demektedir. Çargah ve neva perdeleri arasında ise saba (çargah
ve hicaz arasındaki nim) ve hicaz perdeleri bulunmaktadır.
Kemani Hızır Ağa eserinin son bölümünde verdiği minyatürler üzerinde perdelerin
isimlerini de belirtmiştir. Aşağıda bozuk ve keman sazının üzerinde perdeler gösterilmektedir.
Bozuk sazındaki perdeler: dügah, segah, çargah, neva, hüseyni, eviç, gerdaniye,muhayyer und
tiz-segah.
Keman sazındaki perdeler; sağ tarafta gösterilen ırak ve rast ile dügah, sol tarafta ise
neva ve tiz neva perdeleridir.

(Tefhîmü’l-makamât fî tevlîdi’n-nagamât, 22-b)
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Hızır Ağa’nın Kullandığı Perdeler
Tam Perde

Yarım Perde

Yegah
Aşiran
Acem niminin kabasıyla Aşiran
Irak
Ara perde Rast ve Irak // Geveşt ya da Rehavi
Rast
Zirgüle (Rasta karib olan Nim)
Dügah
Kürdi
Segah
Segah ve Buselik (nim’ü-nim) Buselik
Çargah
Saba (Çargah ve Hicaz arasında) Hicaz
Neva
Hisar
Hüseyni
Acem
Eviç
Mahur (Ara perde Gerdaniye ve Evic)
Gerdaniye
Şehnaz
Muhayyer (Tizdügah)
Tizkürdi
Tizsegah
Tizçargah
Tizneva
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Yukarıda Hızır Ağa’nın kullanmış olduğu perdeler, Arel sistemine göre gösterilmektedir.
SONUÇ
Hızır Ağa’nın Tefhîmü’l-makamât fî tevlîdi’n-nagamât’ının incelenmesi sonucu eserin
içeriği bakımından geleneksel edvarlardaki bir paralellik izlendiği tesbit edilmiştir. Eserde,
astronomi, yıldızlar ve burçlar tablolar halinde musiki ile bağlantı kurularak ifade edilmiştir.
Bu tür tablolar Hızır Ağa’dan önceki edvarlarda da yer almaktadır. Makamları anlattığı
bölümde ise makamların insan üzerindeki etkilerinden de bahsetmekte ama bunları sadece
psikolojik etkiler içerisinde sınırlamaktadır. Zira bu konularda yazılan edvarlarda müziğin
hastalıklara şifa verdiği gibi, ağrılara iyi geldiği ya da iç organ rahatsızlıklarını tedavi
ettiklerinden da bahsetmektedir.
Safiyuddin Abdülmümin ile başlayan edvarlarda ana makam olarak hep rast perdesi
kabul edilmiş bu 18. Yüzyıl kuramcılarınca da böyle kabul görmüştür. Ancak Hızır Ağa, ana
makamın perdesini dügâh perdesi olarak belirterek bir farklılığı bizlere sunmuştur. Eserinde
Kemani Hızır Ağa perde isimlerinin Safiyuddin Abdülmümin zamanından beri değişikliklere
uğradığını belirtmektedir. (Telfim 2-b) Yegâh perdesinden tiz nevaya kadar onbeş ümmühat
perde bulunduğunu ve her iki perde arasında yarım perdeler yer aldığını söylemektedir.
(Telfim 3-b) Ancak yine bir ekleme yaparak tiz perdelerin aralıklarının dar olmasından dolayı
yarımın yarısı yani çeyrek perdeler bağlanmaz diyerek hatırlatmada bulunmaktadır. O
dönemde kullanılan sazların tarifi ve perdeler mevzuunda perde isimlerine yer verilmiştir.
Yukarıda da gösterildiği gibi bozuk sazında yarım perdeler ve yarımın yarısı diye bahsedilen
perdeler görülmektedir. Buna en iyi örnek segah ve çargah perdeleri arasında bulunan
perdedir. Bu iki perde arasında iki yarım perde olduğunu belirten Hızır Ağa, ilkine
„nimüünüm segah ve nim buselik arasındaki ara perde „ diğerine de buselik ara perdesi
demektedir.
Sistemci Okul’un perdeleri birer ses bölgesi olarak kabul etmesi, zaman zaman iki
perde arasına bâzı yeni perdelerin ilâve edilmesine sebep olmuştur. Bu zamanın müzik
anlayışına ve zevkine bağlı değişiklik göstermiştir. Bu arzu tabiî olarak değişkenlik
göstermiştir. Perdelere verilen isim değişikliklerini de bu şekilde yorumlamak yanlış olmaz
kanaatındayız. Meselâ Hicâz ve Uzzâl perdelerinin birbirlerinin yerine kullanılması, bu
14
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perdenin önemli vazîfe aldığı Hicâz ve Uzzâl makamlarının zevk itibariyle birbirlerine tercih
edilmelerinden kaynaklanıyor olabilir.(Başer,1998: 83) Yukarıda isimleri verilen perdeler
belli bir frekanstaki sesi ifade etmezler, bunlar ses bölgeleridi. Nitekim belli dönemlerde
sevilerek kullanılan bâzı makamların icrâsı için ortaya bir takım yeni ara perdelerin çıkması,
bu sebeple olmalıdır. Hızır Ağa’nın Sazkar, Mâye ve Rekb makamları için Bûselik ile Segâh
arasında yeni bir perdeye işâret etmesini (Hızır Ağa, 3-b, 18.) buna örnek gösterebiliriz.
Müzikologlar, edvarlarında ses sistemlerine değinirken yüksek sanat eserleriyle
onarmışlardır. Böylelikle perde isimlerindeki farklılıklar ya da yeni perde kullanmaları
devirlere, zevke ve mekâna göre bâzı seslerin kaydırılmak sûretiyle bir takım değişiklikler arz
etmesi doğal karşılanmıştır. Esasen bu farklılıklar, aynı frekans bandı içinde bulunan seslerin
zamâna ve ihtiyaca göre seçilip isimlendirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Örnek vermek gerekirse,
Abdülbâkî Dede devrinde Segâh ile Bûselik perdesi arasına yeni bir perde bağlanıp
bağlanmaması konusunda Abdülbâkî Dede(1765-1821), Bûselik perdesinin altına bağlanan
Nişâbûr perdesinin gereksizliğini, hattâ yegâhtan tiz hüseynîye kadar uzanan perdeler
arasındaki açıklığın zâten dar olduğunu, dolayısıyla başka perdeler bağlamanın lüzumsuz
olacağını, bağlanırsa yakın sesler arasındaki farkın pek anlaşılamayacağını görüşünü ifade
etmektedir. Bununla beraber kendisinden kırk yaş ilerde bulunan Hızır Ağa, adını
vermemekle berâber Sazkâr, Mâye, Rekb gibi makamlarda kullanıldığını söylediği Segâh ile
Bûselik perdesi arasındaki bir perdeden bahsedebilmektedir. (Başer, 1996: 385) Esasta daîmâ
17 li ses sistemini muhafaza eden Sistemci Okul eserlerindeki bu perde değişkenlikleri
dikkatle incelendiğinde, bunların aynı sistemin çeşitli tezahürleri olduğunu görüylmektedir.
Sistemci Okul’un sistemini kapatmak için, birer bölge olarak tâyin ettiği seslerde,
gerektiğinde bir kaç koma oynayabilen kaydırmaların zamâna, mekâna hattâ bölge halklarının
zevklerine göre tâyin edilebildiğini söylemiştik. Bu düşünceden hareketle perde isimlerinde
Hicâz, Nişâbûr, Irak, Nihâvend gibi yer isimleri yanında Bayâtî, Kürdî, Acem gibi kavim
adlarının kullanılmasını da dikkat çekici buluyor ve perdelerin folklorik unsurları da hesaba
katan bir ilim anlayışıyla ayrıca araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Türk mûsıkîsi,
başlangıcından îtibâren geniş coğrafyalarda kendine yer edinebilip, değişik toplulukları
rahatlıkla bünyesine almayı başarabilen bir milletin mûsıkîsi olarak en temel ürünlerini
bilhassa Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları döneminde vermiştir. (Başer,1998: 385)
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YUSİF MİRBABA OĞLU VEZİROV-ÇEMENZEMİNLİ∗

Muhammet KEMALOĞLU∗∗
Öz
XX. asrın başlarında Azerbaycan'ın içtimai ve siyasi hayatında şöhret bulmuş ve
Azerbaycan realist edebiyatı konusunda yazdığı eserleri ile büyük hizmetler vermiş nadir
yazarlardan birisi hiç şüphesiz Yusuf Vezir Çemenzeminli’dir. Vezirov ailesinin soyu, 18.
asrın Karabağ Hükümdarı İbrahimhali Han'ın nüfuzlu vezirlerinden biri olan Mirza
Alimehmedağa'ya dayanır. Yusuf Vezir, 12 Eylül 1887'de Şuşa'da dünyaya gelir. Y. V.
Çemenzeminli’nin faaliyet alanı çok genişti. O, yazar, eleştirici, folklorşünas, tarihçi, etnograf
ve b. gibi kültür tarihimizde kendine konum kazanmıştır. Bu çalışma, Yusuf Vezir'in bir
portresini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yusuf Vezir Çemenzeminli, Tarihçi, Etnograf, Azerbaycan
Edebiyatı, Eleştirmen
YOUSIF VEZIR CHAMANZAMINLI
Abstract
In the early part of the 20th century social and political life of Azerbaijan and
Azerbaijan realist literature works written about found fame with the major services provided
one of the rare authors undoubtedly Yusuf Vezir Çemenzeminli’s. Y. v. Çemenzeminli was
working in many different areas. He is the author, critic, historian, ethnographer, and has
earned its position as the cultural history of b. This study aims to put a portrait of Yusuf
Vezir.
Key World: Yusuf Vezir Çemenzeminli Historian, Ethnographer, Azerbaijan
Literature, Critic
(12 Eylül 1887, Şuşa -1942-1943, Gorki vilayeti, Rusya) (Yazar, Edebiyatçı) Azərb. EA Əlyazmalar İnstitu,
Arxiv 26, q. 3,71.
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GİRİŞ
Hikaye ve romanlarıyla Azerbaycan'da realist hikaye tarzının ve tarihi roman türünün
gelişmesinde önemli rol oynayan araştırmacı (http://www. yagmurdergisi. com. tr/archives/
konu/20-yuzyilin-baslarinda-azerbaycan8217da-siyasi-ve-edebi-durum, 17. 06. 2012), yazar
Yusuf Vezir Çemenzeminli'nin edebi eserlerini bir bütün halinde ele alan ciddi bir araştırma
yoktur. Hakkında bir çok araştırma yapılmasına rağmen Azerbaycan'da o dönemlerdeki
mevcut siyasi rejim sebebiyle bu araştırmalar kısır, tek yönlü ve yetersizdir. İlk ciddi
araştırma Prof. Dr. Tofig Hüseynoğlu'nun “Edebiyatla Yaşayıram” adlı kitabıdır. Bu kitapta
bile Yusuf Vezir Çemenzeminli'nin hayatı ayrıntılı olarak incelenmiş olmakla birlikte
romanları ve hikayeleri kısaca değerlendirilmiştir. B. Abdullayevin “Y. V. Çemenzeminli ve
Folklor” tezi, Y. V. Çemenzeminlinin 1920-30. yıllarda sözlü halk edebiyatının toplaması,
yayım ve uygulama alanındaki hizmetlerin ortaya koymuştur(Abbasov, 1998:113-147;
Чямянзяминли,

2004:3-8;

Щцммятли,

2003:68-71;

http://static.bsu.az/w8/Xeberler%

20Jurnali/Humanitar%202005%201/52-57.pdf, 17. 06. 2012; Çemenzeminli, 1966: 316).
Hayatı
Vezirov ailesinin soyu (Atilla, 2009:77-82; Vazirov, 1997: 57-61; See "Life
Experiences: 101 Reasons: 262-283), 18. asrın Karabağ Hükümdarı İbrahimhali Han'ın
nüfuzlu vezirlerinden biri olan Mirza Alimehmedağa'ya dayanır. Babası Mirbaba, geleneksel
Müslüman kültürünü sahiplenmiş birisiydi (Biography: The Lives of Two Writers: 40;
Чямянзяминли, 2004:3-8; Щцммятли, 2003:68-71). Mesleği ıtriyatçılık ve halk tabipliği
olmakla beraber, Fars ve Türk dillerini, bu dillerdeki Edebiyat örneklerini iyi bilirdi. Evi
Şuşa'nın güzelsanat adamlarının, müzisyenlerin, mugannilerin, şairlerin daimî toplantı yeriydi
(Chamanzaminli, 1977: 312-319; Чямянзяминли, 2004:3-8; Щцммятли, 2003:68-71).
Meşedi Mirbaba İran, Orta Asya ve Türkiye'yi gezmiş; Fars ve Türk dillerini mükemmel
bilen, edebiyatla ilgili bir kişidir. Genç yaşta servetini tükettikten sonra Ağdam'da bir attar
dükkanı açarak şifacı olarak çalışmaya başlar. Oğlunun eğitimi ile bizzat meşgul olup ona
Farsçayı ve en zengin şekliyle Türkçeyi öğretir. Evladlarının ilk eğitimiyle kendisi meşgul
olmuş, hatta bu amaçla bir kitap (ders kitabı) da yazmıştı. Anası Seyid Eziz oldukça güzel,
şefkatli, dindar ve adaletli bir kadındı. Eşinden 25 yaş küçüktü. Lakin bu büyük yaş farkı
onların aile hayatını bozmamıştı. Yusif Vezir şöyle diyor: "Anam atama karşı hürmetsizlik
etmirdi. Vefasızlığı ağlına bile getirmirdi. Ancak kısmetine tapınarak bahtımdan küsmüştü.
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Bu hayata karşı olan küskünlük bize de sirayet etmişti. Bilhassa men hayatımın sonuna kadar
uğursuz olacağına çocukluğumun ilk dövründen inanıp kalbimde gem kitapı taşıyırdım".
Anasının söylediği masallar, bayatılar, efsaneler, onu gelecekte bir yazar olmağa teşvik
etmişti (Atilla, 2009:77-82; See "Life Experiences: 262-283; Chamanzaminli, 1977: 312-319;
Abbasov, 1998:113-147).
Yusif Vezir, ilk tahsilini babasından ve Şuşa'da Samedbey Ağayev’in "Kar Halfa
Okulu" olarak tanınan mollahanede aldıktan sonra, Şuşa realnı mektebine, girer ve burada Rus
Dilinde eğitim görmeye başlar. Bu mektepte ilk defa Rus Edebiyatı ile tanışır (Vazirov, 1997:
57-61; Abbasov, 1998:113-147; Чямянзяминли, 2004:3-8; Щцммятли, 2003:68-71).
Yusuf Vezir 1904'te hayattan şikâyetlerini dile getirdiği Jaloba adlı ilk şiirini yazar.
Ayrıca küçük yaşlarda resim ve karikatür çizmeye başlar. Bu dönemde amcaoğluyla beraber
Fokusnik isimli karikatürlü aylık bir dergi çıkartır ve yeteneğiyle çevresinin dikkatini çeker.
Rus yazarlarını geniş bir şekilde okur ve anlamaya çalışır. Bu yazarlar içerisinde onu
en fazla Çehov etkilemektedir. Gençlik yıllarında yazdığı pek çok hikâyede, Çehov etkisi açık
şekilde göze çarpmaktadır. Sanat çalışmalarına şiirle başlamış, incelediği Rus yazarlarının
etkisi altında ilk şiirlerini de Rus dilinde yazmıştı. Şahsî hayatını ve yakın çevresindeki
hadiseleri anlatan bu şiirler, genellikle karamsar ruhtadır. Amcasının oğlu, Realnı Mektebin
talebesi, Mir Hasan Vezirov'la birlikte el yazması halinde yine Rus dilinde "Fokusnik" adlı bir
dergi de hazırlayan Yusif Vezir, ayrıca resim çalışmış, tablolar, portreler, natürmortlar,
karikatürler yapmıştır. 1908'de Bakü'de, Realnı Mektebin son sınıfını, 1910'da ise Taşkent
ortaokulunu bitiren Yusif Vezir, aynı yıl Kiev Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'ne girdi ve
1915'te bu fakülteden mezun oldu1.
1907'de "Molla Nesreddin Mecmuası” ile tanıştıktan sonra Azerbaycan Türkçesi ile
yazmaya başlar ve "Şahkulu’nun Hayır İşi" adlı ilk hikâyesini de aynı dergide yayınlatır.
1911-1913 yılları arasında genç Çemenzeminli'nin 7 hikâye kitabı yayınlanır.

1

Kiev'deyken yayınlanan birçok eserinin arasında Melik Memmed adlı meşhur çocuk masalı (1911) dikkat
çeker. Kiev'deki öğrencilik hayatı; yazarın edebi verimliliği, toplumsal meselelere duyarlılığı ve milli
duygusunun şekillenmesi açısından önemli bir dönemdir. Kiev'de bulunduğu sırada buradaki Azerbaycanlı
öğrencileri çevresine toplayarak Türk Ademi Merkeziyye Fırkası Müsavat'ın Kiev şubesini kurar ve bu şubeye
başkanlık eder. Daha sonra, yeni kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nce Ukrayna'ya diplomat olarak
atanır. Görevi Azerbaycan'ın Rus siyasi platformunda tanınmasını sağlamaktır; De nombreuses références dans
les journaux de Chamanzaminli faisant allusion au fait qu’il détestait les maths.
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1915-1917 yıllarında Yusif Vezir, Kırım'da Akmescid'de yaşar, avukatlıkla meşgul
olur, aynı zamanda Bakü'de yayınlanan gazetelere makaleler yazar. Bu devirde, tarihle,
özellikle de Türk Tarihi ile devamlı şekilde meşgul olur. Litvanya Tatarlarına (Karaimlere)
hasrolunmuş araştırmasını, "İlminski ve Mezhebi" vb. eserlerini yazar (Abbasov, 1998:113147; Чямянзяминли, 2004:3-8; Щцммятли, 2003:68-71).
1917 Rus ihtilalinden sonra vatanında daha gerekli olduğunu düşünerek Azerbaycan'a
gelir. 1918-1919 yılında M. E. Resulzade tarafından Azerbaycan Cumhuriyetinin Türkiye
Büyükelçisi olarak atanır2. İstanbul'da diplomatik faaliyetini sürdürmekle beraber, arşiv ve
kütüphanelerde de çalışır, "Azerbaycan Edebiyatına Bir Nezer" adlı kitabını yazıp, 1920 de
İstanbul'da, Azerî Türkçesi ile, 1922'de ise Paris'de, Fransızca yayınlatır (Atilla, 2009:77-82;
Abbasov,

1998:113-147;

Чямянзяминли,

2004:3-8;

Щцммятли,

2003:68-71;

Чямянзяминли, 1993:34-35).
Bağımsız

Azerbaycan

Cumhuriyeti'nin

çöküşünden

sonra

(1920),

Yusif Vezir Fransa'ya göçmek zorunda kalır. 1920-1925'de Paris'te yaşar. İhtisasına uygun bir
iş bulamadığından fabrikalarda çalışır, Fransız gazetelerine makaleler yazar, aynı zamanda
Paris'teki millî Kütüphanede de Şark tarihine ve felsefesine dair araştırmalar yapar. Paris
Siyasî Bilimler Akademisi'nden mezun olan küçük kardeşi Miri'nin ölümünden sonra, ne
olursa olsun, vatana dönmeye karar verir. 1925'te pişmanlık mektubu Azerbaycan Sovyet
matbuatında yayınlandıktan sonra vatana dönmesine izin çıkar3. Burada yayınevlerinde
çalışır, aynı zamanda edebiyatla uğraşır. 1926-1930'da "Keçmişden Sesler" ve "Kazanç
Yolunda" adlı hikâye kitapları yayınlanır. Rus ihtilalinden önce yazmış olduğu "Bir Cavanın
Defteri", "Arvadlarımızın Hah", "Kızlar Bulağı", "Studentler" (Öğrenciler) gibi eserlerinin
üzerinde yeniden çalışır, onları sanatkârlık açısından daha da zenginleştirir. Sonuncu iki
eserini Rus ve Batı romanı geleneklerine dayanan çağdaş romanlar seviyesine yükseltir.
Özellikle "Studentler-Talebeler-Öğrenciler" romanında, ihtilalden önce Rus üniversitelerinde
tahsil alan farklı düşünce tarzlarına, farklı siyasî bakışlara, farklı sosyal kökenlere mensup
Azerî talebelerinin birbirinden farklı, lakin bir toplum halinde; aynı devirdeki sosyetenin ibret
2

Yusuf Vezir yabancı dilleri bildiği için 1918'de Azerbaycan Dışişleri Bakanlığında Protokol Şefliği yapar.
Sırasıyla Ukrayna, Almanya ve Türkiye'de çalışır.
3
1920 yılında Rus orduları Azerbaycan'ı işgal edince İstanbul'daki görevi sona eren Yusuf Vezir, Paris'te eğitim
gören küçük kardeşinin yanma gider. Avukatlık mesleğini bu ülkede icra edemeyince fabrikalarda işçi olarak
çalışır, bu arada Paris Haberleri gazetesinde "Şark Mektupları" başlığı altında yazılar yazar. Ali ve Nino'yu da bu
dönemde yazdığı düşünülmektedir.
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verici portretleri tasvir edilir, muhtelif fikir akımları ve millî-manevî mefkurenin gelişmesi
gözler önüne serilir. Teferruatlı tarihi bilgiler, Batı dillerindeki ilmî kaynaklara dayanarak
yazılmış "Kızlar Bulağı" romanında ise Türklüğün en eski dönemleri canlandırılır(Abbasov,
1998:113-147; Чямянзяминли, 2004:3-8; Щцммятли, 2003:68-71).
Viyana'daki Tal Yayınevi'ne Ali ve Nino'yu içeren kalınca bir el yazması bırakarak
ortadan kaybolan şık kıyafetli adam da büyük bir ihtimalle, hükümetin izniyle vatanına
dönmeye hazırlanan Yusuf Vezir Çemenzeminli'den başkası değildir. Ülkesinde sırasıyla
Bakü İşçisi gazetesinde redaktör, Devlet Planlama Komitesi İctimai-Medeni Bölümü'nde
danışman; Azerbaycan Devlet Üniversitesi'nin Şarkiyat ve Pedagoji Fakülteleri ile Tıp ve
Petrol Enstitülerinde Azerbaycan ve Rus dillerinde öğretim görevlisi olarak çalışır. RusçaTürkçe (Azerbaycan lehçesiyle) Sözlük'ün hazırlanmasında görev alır. Bu arada en önemli
eserleri arasında yer alan Kızlar Bulağı, Talebeler, 1917. Yıl adlı romanlar ile Hazreti
Şehriyar isimli komedi eseri yazar. Tolstoy, Turgenyev, Nevarov, Victor Hugo gibi usta
yazarların eserlerini Azerbaycan Türkçesine aktarır (Abbasov, 1998:113-147).
Yusif Vezir, 1930 yıllarında Karabağ Hanlığı'nın ve Azerbaycan'ın ünlü şairi, politika
adamı Molla Penah Vagif'in (1717-1797) hayatını ve mücadelelerini konu alan "Kan İçinde"
tarihî romanını yazıp bitirir. Lakin devamlı takipler yüzünden bu kitabını yayınlatamaz.
Çemenzeminli'nin konu ve üslûp açısından birbirini tamamlayan bu üç romanı, XX. yy.
Azerbaycan romancılığının önemli örnekleri olarak şimdi de dikkati çekmektedir (Gandilov
(ed. ) 2000: 45).
1930 yıllarında yazar, o döneme kadar uğraşmadığı yeni bir edebî türe-drama-yönelir
ve Kemalist Türkiye'den kaçarak, Batının türlü memleketlerinde, manasız ve kendi milletine
ihanetle dolu bir mülteci hayatı yaşayan Türk muhacirlerinin gereksiz mücadelelerini konu
olarak ele alan "Hezreti-Şehriyar" komedisini kaleme alır (Чямянзяминли, 2004:3-8;
Щцммятли, 2003:68-71).
Stalin terörünün şiddetlendiği 1937'de, Yusif Vezir de takibe uğrar. Onu aynı zamanda
Bolşevikler aleyhine propaganda yapmakla, milliyetçilikle, pantürkizmle, İngiliz ve Japonlar
lehine casuslukla ve daha akıl almaz suçlarla itham ederler. Hapse atılmasının yakın olduğunu
gören Yusif Vezir, Orta Asya'ya kaçar, burada Ürkenç Pedagoji Enstitüsü'nde Rus Dili ve
Edebiyatı öğretmeni olarak çalışır. Talebesi Yunus Yusuf'la birlikde "Hakikatin Tentenesi"
adlı film senaryosunu yazar. Lakin ailesiyle görüşmek için, 1939'da gizli şekilde Bakü'ye
5
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dönen Yusif Vezir, burada tutuklanır, askerî mahkemenin kararıyla 10 yıllık hapis cezasına
mahkum edilir4. 1942 Mayıs ayında Gorki vilayetinin Sukobezvodnoe köyündeki mahkûmlar
kampında hastalanarak hayatını kaybettiği, son zamanlarda KGB arşivlerinden elde edilen
kaynaklardan öğrenilmiştir5.
Yazarın kullandığı "Çemenzeminli" mahlası, Güney Azerbaycan'daki köylerden
birinin adıdır. Yusif Vezir, hiçbir zaman bu köyde bulunmamıştı. Lakin 1905'te bir lokma
ekmek peşinde Kuzey Azerbaycan'a o köyden gelmiş insanlarla görüşmüştü, onlara yardımcı
olmuş ve bu insanlara duyduğu sevgi ve bağlılığın nişanesi olarak, eserlerinde
"Çemenzeminli" mahlasını kullanmaya başlamıştı. Çemenzeminli'nin zengin külliyatının yanı
sıra, hâlâ incelenmemiş ve yayınlanmamış tarihî-filoloji araştırmaları da mevcuttur. Lakin son
yıllar ister Türkiye'de, isterse de Azerbaycan'da, Yusif Vezir'in yazdığı tekidle belirtilen "Ali
ile Nino" romanını o yazmamıştır (Atilla, 2009:77-82; Чямянзяминли, 2004:3-8;
Щцммятли, 2003:68-71).

Edebiyat Anlayışı
20. yüzyılın başlarında C. Memmedguluzade, Mirze Elekber Sabir (1862-1912), E.
Hagverdiyev, Süleyman Sani Ahundof (1875-1939), Seyid Hüseyin (1887-1937), Y. V.
Çemenzeminli gibi yazar ve şairler aracılığıyla eleştirel realizmin önemli oranda mesafe
kaydetmiş olması, ideolojik realizm anlayışının gelişmesi için uygun zemini hazırlar (Cefer,
M.; Garayev, Y.; Ağayev, E.; vd. , 1988: 22-24) ve 1920’li yılların ortalarından itibaren
Azerbaycan Sovyet Edebiyatı hızla gelişmeye başlar, daha çok köy hayatı ve sorunlarına
yönelik şiirler, piyesler, hikâyeler, poemalar ve romanlar kaleme alınır. Azerbaycan
toplumunun, çağdaş değerleri yakalayabilmesi ve onun en azından geleceğe hazırlanması için
siyasî meselelerde ihtiyat gösterip daha çok eğitime yönelmiş olan Abdulla Şaik, Cafer
Cabbarlı, Yusuf Vezir Çemenzeminli, Celil Memmedkulizade, Abdurrahim Hakverdili,
Süleyman Sani Ahundov, Ali Nazmi ve Mehemmed Said Ordubadî gibi yazarlar, konularını
4

1937 yılında Sovyet yönetiminin, Azerbaycan edebiyat ve sanat dünyasından birçok ünlü ismi tutuklayıp idam
ettirmek için düzenlediği "temizleme operasyonu" sırasında işinden atılır. Stalin'e yazdığı mektuba ve
Moskova'ya gitmesine rağmen uzun bir süre işsiz kalır. 1938 yılında bir gazete ilanına müracaatı sonucu,
Özbekistan'ın Urgenç şehrindeki Horezm Vilayet Pedagoji Enstitüsi'ne baş muallim ve kütüphane müdürü olarak
atanır.
5
1937-38 temizleme operasyonu sırasında sorgulanan bazı entelektüellerin ifadelerine dayanılarak 1940 yılında
tevkif edilip Bakü'ye getirtilir. Novkorod iline bağlı bir taşra hapishanesine sürgüne gönderilir. 1943 yılında
sürgünde ölür.
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daha çok yabancı ülkelerden veya tarihî hâdiselerden seçerek fikirlerini dolaylı yollardan da
olsa işlemeye devam etmişlerdir. Yusuf Vezir Çemenzeminli'nin “Qızlar Bulağı”, Samed
Vurgun'un “Qız Qayası", Hüseyin Câvid'in “Siyavuş", Abdulla Şaik'in, “Nüşabe", Cafer
Cabbarlı'nın “Nesreddin Şah" adlı eserleri hep bu anlayışın ürünleri olarak karşımıza
çıkmaktadır(Erol, 2005:53-57).
İhtilâlden önceki dönemde söylediklerini ihtilâlden sonra da söyleyen, kendi sanat ve
hayat anlayışlarına göre eser veren şahıslar ise, tam anlamı ile çileye talip olurlar. Bunlar
arasında

Cafer

Cabbarlı,

Yusuf

Vezir

Çemenzeminli,

Hüseyin

Cavid,

Celil

Memmedquluzâde. . gibi çileyi seçenleri sayabiliriz. Yusuf Vezir Çemenzeminli
Azerbaycan'da edebi dilin olgunlaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Yazdığı eserlerde kendi dil anlayışına uygun olarak halk dilini kullanmış, bir çok mahalli kelime ve deyimi
günlük dile kazandırmıştır.
Yazarın ayrıca roman ve hikaye türünün gelişmesinde, halk edebiyatı ve folklor
biliminin ilerlemesinde ve bolşevik ihtilalinden sonra Azerbaycan'da gelişmeye başlayan yeni
- daha modem - hayat tarzının kitlelere mal olmasında önemli hizmetleri olmuştur. Yazdıgı
romanlarla Azerbaycan'da tarihi roman türünün öncüsü olmuş ve kendinden sonra gelen bir
çok genç yazara örnek teşkil etmiştir. Ayrıca Azerbaycan edebiyatında bugün bile kısa hikaye
sahasının en önemli şahsiyetlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Durmuş, 2002:261-267).
Yusuf Vezir Çemenzeminli sade, açık, anlaşılır bir dille, olgun bir üslûpla yazılan bu
hikayelerde, çağdaş Azerbaycan hayatının çok farklı konuları ele almıyor, özellikle sosyal
hayattaki, maneviyat ve kültürdeki gerici eğilimler, cahillik ve fanatizm keskin şekilde
eleştiriliyordu (Яфяндийев, 2011:49, 284, 297-298, 309).
Yazarın bütün bu edebi eserleri üslüp bakımından iki döneme ayrılır.
Birinci dönemde-özellikle hikayelerde- daha çok yaşayan Azerbaycan Türkçesi'yle
folklorik unsurlar taşıyan bir dil kullanırken;
İkinci dönemde dili Türkiye Türkçesi'nin de tesiriyle daha geniş bir mahiyet taşıyarak
olgunlaşmıştır. Eserlerinde halk kültüründen geniş izler bulunur. Romanlarının ve
hikayelerinin muhtelif yerlerine konuyla ilgili bir çok atasözü, deyim, darb-ı mesel, latife,
mani, efsane ve rivayetler, ritüeller, adet ve an'anelerle ilgili daha birçok unsurlar ustalıkla
serpiştirilmiştir. Bunlar yazarın eserlerinde hem bir canlılık, hem de tabiilik yakalamasını
7
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sağlamıştır. Edebi eserlerindeki cümleler umumiyetle kısa fakat anlam yüklüdür. Lakonizm
denilen bu yazı tarzı Yusuf Vezir Çemenzeminli'nin karakteristik üslup özelliklerindendir.
Son dönem hikayelerinin dili de romanlarda olduğu gibi olgunlaşmış ve yerine
oturmuştur. Ancak bu defa da bu dönem hikayeleri konu bakımından büyük bir ölçüde
Bolşevik döneminin bilinen baskıları ve yönlendirmeleri sebebiyle bir hayli kısırdır.
Y. Vezir'in bütün edebi eserlerinde yerine göre atasözleri, maniler, bayatılar sık sık
kullanılmıştır. Kitapların tümü tarandığında küçük hacimli bir Azerbaycan şifahi edebiyatı
ansiklopedisi çıkabilir:
". . Yaman günün ömrü az olar, uzun ayag zibil getirer,
Bu günün işini sabaha goyma,
Lalın dilini anası biler,
Daldan atılan daş topuğa değer,
Dinsizin öhdesinden imansız geler,
Palaza bürün elnen sürün,
Sürü ahsagsız olmaz,
Balıg başdan iylener.
Kör ne ister iki göz, biri eyri biri düz,
Gız ağacı gaz ağacı, her yeten bir daş atar,
Yel gayadan ne aparar vs. "(Yıldırım, 2001:111-118; Azerbaycan Yurt Bilgisi, 1934, No. 5, s.
31).

Eserleri:
Arvadlarımızın Halı (Kiyevde tehsil alan müslüman talebeler karşısında okunmuş
mühazirenin metni) Bakı, 1913.
Ayrılıq Axşamı, Bakı, 1971.
Azerbaycan Edebiyatına Bir Nezer, Erzurum, 1992, İstanbul, 1920.
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Bir Cavanın Defteri. Hatireler. Bakı, 1966.
Cennetin Qebzi, Bakı, 1913, Hekayeler. Bakı, 1923; 1927; 1937; 1957.
Əli və Nino. Eserleri, 3 Cildde, C. I, Bakı, 1966; C. II, Bakı, 1976; C. III, Bakı, 1977.
Gelecek Seher, Bakı, 1934.
Heyat Sehifeleri, Bakı, 1913.
İki Hekaye: Ağ Puxaqda Qara Xal, Toy. Bakı, 1911.
İki Od Arasında :Tarixi roman.
Keçmişden Sehifeler, Bakı, 1926.
Litva Tatarlarının Tarixi Krım, Ağmescid, 1919.
Melik Mehemmed (Xalq Ağzından Toplanmış Nağıl), Bakı, 1911.
Qan içinde, Bakı, 1968, Qızlar Bulağı. Azerbaycan Romanı Seriyasından, Bakı, 1987.
Qanlı Göz Yaşları. Arvadlarımızın Meişetinden, Bakı, 1913.
Qaranlıkdan İşığa, Bakı, 1931.
Qaynanın Oyunları. Hekayeler. Bakı, 1970.
Qazanc Yolunda, Bakı, 1930.
Qızlar Bulağı, Bakı, 1931, 1964, 1972.
Romanları, Bakı, 1968.
Seçilmiş Eserleri, Bakı, 1976.
Son Bahar. Hekayeler, Bakı, 1968.
Studentler,

Kiyev

təhsil

illərinin

müşahidələrindən

doğan

"Studentlər"

romanı

Çəmənzəminlinin ictimai fikir meydanında söylədiyi öz sözü, öz mülahizələri idi. Bakı, 1930.
Studentler. 1917-ci II, Bakı, 1935.
Un Coup D'oeil Sur La Litterature De V Azerbaidjan, Paris, 1922, Azerbaycan Edebiyyatına
Bir Nezer, Paris, 1922, (Fransız Dilinde).
Üç Hekaye, Bakı, 1912.
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Yaramaz, Bakı, 1934.
Yeddi Hekaye, Bakı, 1912.
Yusif Vəzirin Günlüklərindən:

1.

Юношеская любовь (из дневника Юсифа Везира Чеменземинли) (усл)

2.

Влияние женщин на меня (из дневника Ю. В. Чеменземинли) (усл. )

3.

Оскорбленное самолюбие (из дневника Юсифа Везира Чеменземинли)

(усл)
4.

Кемал (рассказ)

5.

Из письма М. Г. Везирову (усл)

6.

Прощание с Ашгабадом (усл)

7.

Источник для изучения личности М. Г. Везирова (из дневника Ю. В.

Чеменземинли)(усл)
8.

В Питере (из дневника Ю. В. Чеменземинли)(усл)
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FOTOĞRAFLAR

Hukuk Öğrencisi, 1911

1905-1906 Annesi, Kız ve Erkek kardeşi ile

Bakü Realni Okulu
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TOPÇU GENARAL ALİAĞA ŞIHLINSKİ1

Muhammet KEMALOĞLU∗
ÖZ
23 Nisan 1865 yılı Yelizavetpol (Gence) şehrinin Kazak kazasının Kazahlı köyünde
doğdu. 1883 yılından orduda hizmet etmiş, Petersburg'da Topçu Okulu'nu bitirdi (1886). RusJapon Savaşı'nda (1904-05) batar komutanı olmuş, Port-Artur'un savunmasında gösterdiği
yiğitliğe göre altın kılıçla ödüllendirilmiştir. Savaştan sonra topçu subaylar hazırlayan okulda
çalışmış, 1908 yılında albay, 1912 yılında ise tuğgeneral rütbesi almıştır. 1906-13 yıllarında
Çarskoe Selodatı Topçu Subay Okulu'nda Komutan yardımcılığını, 1913-14 yıllarında ise
komutanlığını yaptı. 1918-20 yıllarında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti (ADC)
döneminde silahlı kuvvetlerin organizasyonunda müstesna hizmet göstermiş, Azerbaycan
Sovyet hükümeti kurulduktan sonra, 1920 yılında Azerbaycan Halk Askeri ve Deniz İşleri
Komiserinin Yardımcısı oldu. 18 Ağustos 1943 Bakü'de vefat etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Genaral Aliağa İsmail Ağa Oğlu Şıhlınski, Kazak, Rus-Japon
Savaşı, Port-Artur, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti.
ARTILLERYMAN GENARAL ALIAGA SHILINSKI
ABSTRAC
Yelizavetpol of April 23, 1865 (Ganja) was born in the city Kazakh Kazahlı accident.
Served in the army in 1883, graduated from the School of St. Petersburg Topçu (1886).
Russo-Japanese War (1904-05) was commander of the sink, the defense of Port-Artur'un
showed valor awarded by the golden sword. After the war, artillery officers who worked at
the school prepares, a colonel in 1908 and in 1912 received the rank of brigadier general.
Deputy chief officer at the School in 1906-13 Topçu Çarskoe Selodatı, the commander made
in 1913-14. In 1918-20 the Azerbaijan Democratic Republic (ADR) service has shown an
exceptional period in the organization of the armed forces, the Soviet government of
Azerbaijan has been established, in 1920 Deputy People's Military and Naval Affairs of
Azerbaijan was commander. He died August 18, 1943 in Baku.
Key World: Genaral Aliağa İsmail Ağa Oğlu Şıhlınski, Kazak, Rus-Japon Savaşı,
Port-Artur, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti.
1Kazak, Kazaklı İlçe Yelizavetpol İl (Gence) Köyü) 23. 4. 1865-18. 8.1943-Bakü ). Aliağa Şıhlınski vefatından
bir yıl sonra-1944 yılında yayınlanmış "Hatıralarım" kitabında doğum tarihini 1863 yıl olarak belirtmiştir. St
Petersburg'daki Topçu Müzesi'nin arşivinde general kendi elyazısıyla: "1865 yılı 23 Nisan doğdum" sözlerini
yazmıştır. 1914 yılında Çarskoye Selo kentinde kendisinin imzaladığı "Askeri hizmet defteri "nde 1865 yılı 23
Nisan doğduğu gösteriliyor. General Aliağa Şıhlınski "Anılarım" kitabının 98. sayfasında: "27 Ekim 1909 kırk
altı yaşında iken ben kendi akrabalarımdan Kafkasya müftüsü Mirza Hüseyin Efendi Gayıbov’un kızı Nigar
hanımla evlendim"(A. Şıhlınski "Anılarım", Bakü, 1984 baskısı).
∗
TRT Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, muhammetkemaloglu@gmail.com

1

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

GİRİŞ
"Rus topçu okulunun ikinci şefi tayin edilmeğinizi duydum. Sizin simanızda Rus
topçularını kutluyorum. "Fransa Topçu Subayları Okulu Müdürü, Tuğgeneral Nolle. "Sizi ve
Rus topçularını kutluyorum".Rusya Genelkurmay Akademisi Profesörü, Tuğgeneral A. A.
Neznamov.
Şıhlı toponomi yaklaşık XIV.-XV. yüzyıllarda Orta Asya'dan Şemkir’e, oradan da
XVI. yüzyılda Kazak gelmiş bir aşiretin adı ile bağlıdır. Kazaklı denilen bu topluluktan
Ağdolak Mehmet Ağanın iki oğlu-Alkazak ve Şıhı Ağalar Kazaklı köyünün temelini
atmışlardır. (Aşağı Salahlı’ya yakın bir bölgede, Kür Nehrinin kıyısında). Sonraları, yaklaşık
olarak XVII. yüzyılda Kazaklılardan Şıhı ağa isimli bir şahıs şimdiki İkinci Şıhlı'nın alt
kısmında, Kür Nehrinin sağ kıyısında, Ağalık denilen bölgede ikamet etmeye başlar.
Öncelikle bu toprak (Ağalık), sonra bütün köy Şıhı Ağanın adı ile Şıhlı (Şıhılı)
adlandırılmıştır. Şıhlınski soyadı neslin büyük dedesi Şıhı Ağanın adı ile bağlıdır. Bu soy iki
kola ayrılıyordu. Şıhlınskiler ve Alkazahlar. Alkazak, Şıhlıniskiler neslinin eski soyadıdır. Ali
ağa Şıhlınski bu konuda "Hatıralarım" kitabında geniş bilgi veriyor. O: "Babam İsmail ağa
Alkazak oğlu Şıhlınski aslı 1537 yılından başlayan yiğit bir nesle mensuptu. Bizim ulu
babamız Ağdolak Mehmet ağa, Kazak kazasına Şemkir'den göçüp gelmiştir. Onun iki çocuğu
vardı; büyük oğlu Şıhı-çok akıllı ve sakin, küçüğü Alkazak-çok yiğit, ama deli bir adam. Ben
Alkazak neslindenim. Büyük oğlundan olan çocuklar Şıhızade soyadını aldılar, küçük
oğuldan olan bizim nesil ise Alkazakoğlu soyadını kabul etti. Azerbaycan, Rusya’ya dâhil
olduktan sonra bütün yerliler kendileri için Rus soyadlarına benzeyen soyadları kabul ettiler.
Bizim neslin her iki kolu Şıhlınski soyadına geçti".
Azerbaycan'da Sovyet hâkimiyeti kurulduktan sonra Şıhlı ,idari toprak yönünden
2 köye-Birinci ve İkinci Şıhlı’ya ayrılmıştır. Şıhlı, Ağalıktan başka (Alkazaklılar,
Şıhzade, Şeyhzade, Şıhlılar isimleri de olmuştur) başka Tomtuoğlu, Sarıvelli, Abbazdı,
Pörnek, Gülallı, Gılallı, Şemmedi, Mansırrı, Eminli, Sadıhlı, Papakçılar, Omarağalı,
Demirçiler ve sair adlar da aldılar.
ALİ AĞA ŞIHLİNSKİ
Ali
Ağa
Şıhlınski
(Nəzirli,
2005:s.
1-127;
Qocayeva,2009:7;
http://www.azadliq.info/ index.php?option=com_content&view=article&id=5898:srkrdigid-olsa&catid=357:kiv;
http://wap.big.az/bigcms.php?op=ArticleFull&sid=22256;http://www.medeniyyet.az/new
/? name=content&content=5187; Qurbanoğlu, 2009:7)2, Kazak ili, Kazaklı (Yelizavetpol
İl (Gence) Köyünde, 23.4.1865 doğdu. Ali Ağa Şıhlınski'nin babası Alikazak çalışkanlığı
ve kahramanlığı ile büyük nam kazanmış, orta bilgili, az toprak alanına sahip bir köylü
idi. Annesi Şah Yemen Hanım Gayıbova (Molla Veli Vidadi'nin torunu-Ahmedov, 2005:
115; Karahanlı , 2005: 65-68; Juravli, 1990:12; Dunyamalieva, 1970:21; Araslı, 1957:12 Hacı İsmail ağa oğlu
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102; Seferli, 1977:1-108; Molla Veli Vidadi, 2004:1-128; Azerbaycan Edebi Dili Tarihi,
C. 2, 2007:1-328)3 idi. Ali Ağa Şıhlınski, Rüstem Şıhlınski’nin(1878-1920)4, Cevat Bey
Şıhlınski’nin5 amcası ve Hüseyn Efendi Kayıbov’un6 damadıdır.

3 Molla Veli Vidadi, 1707 yılında Kazak ilinin Birinci Şıhlı köyünde doğdu. Rivayete göre, Molla Velinin
babası Muhammed ağa Kazak, İran'dan gelmiş ve onun babası Safeviler devrinde İran'da yaşayan Hamza
sultanın soyundandır. O, önce Şemkir'de, sonra Kazak'ın Poylu köyünde eğitim görmüş, Arap, Fars dillerini
mükemmel öğrenmiştir. Şıhlı köyünde mirzalık ve eğitimcilik etmiştir. Molla Veli Vidadi hem aruz, hem de
hece uyaklarında şiirler yazmıştır. Hümanist sanatçı olan Vidadi'nin yaratıcılığında vatana, ezilenlere muhabbet
güçlüdür. Şairin "Deli gönül, gel oyalanma gurbette", "Ey hemdemim, seni kana kara eyler", "Hasta düştüm,
gelen yoktur üstüme" gibi şiirlerinde vatan özlemi, gariplik ıstırabı samimi ve etkilidir. Molla Veli Vidadi hicri
1224-1809 yılında vefat etti. Mezarı, Şıhlı mezarlığında ki, "Gemikayası" denilen yerdedir. Kabir taşının üstünde
bu beyt yerini zamanı:
“Kim Vidadi hastanın kabrin görüp ederse dua,
Edebilir hakk rahmet, Şefi olabilir Muhammed Mustafa.”
Molla Veli, Gayıbovlar soyundan Molla Cebrail'in kızı Tükazban Hanım'la evliydi. Sonraları Molla Veli
Vidadi’nin kızı Cevahiri, Mirza Muhammed Gayıbov evlendirdi. Ünlü askerimiz Aliağa Şıhlinski (1865-1943)
"Anılarım" eserinde, annem Şahyemen Hanım Gayıbov, Azerbaycan'ın ünlü şairi Molla Veli Vidadi'nin kız
torunudur, yani Mirza Muhammed'in kızıdır. Uzun ömrü boyunca bir çok musibetlerin tanığı olmuş, satkınlık ve
ölümler görmüştür. "Müsibetname" adlı manzum eserinde feodaller arasında giden birçok çatışmalarından
konuşarak toprağı kanla su verensin, halkı düşünmeyen katil hanları, şöhret düşkünlerini eleştiriyor. M. V.
Vidadi’nin derdi arttıkça itiraza dönüşüyor. M. V. Vidadi’nin eserlerinin çoğunda hayatın eleştirisi ve
hoşnutsuzluk hissediliyordu. Onlarda beyler ve hanlar tarafından incitilmiş halkın ruh hali yansır. "Edersin",
"Ağlarsan", "Böyle Kalmaz", "Hasta Düştüm, Gelen Yoktur Üstüme" adlı şiirlerinde o dönemin kötü âdetleri,
haksızlıklar şairin düşüncelerinde daha anlaşılır yansımıştır. O dönemin trajik karakteri M. V. Vidadi’nin
"Rüzgar" şiirinde daha açıkça yer bulmuştur.
Katar-katar olup kalkıp havaya,
Ne çıkıp Asuman durnalar?
Garip-garip, mahzun-mahzun öter,
Yönelip ne mekana durnalar?
Tesbih gibi katarınız dizer,
Havalanıp arş yüzünde süzer.
Kâh oluyor ki, dane zıvır dolaşır,
Siz düşeriz perişan durnalar!
Arz eleyim bu sözümün tacıdır,
Yollarınız Harem, yağıdır.
Şahin-Sungur sürfenizi dağıtır,
Boyanırsız altın kana durnalar!
4Rüstem Bey Mehmet ağa oğlu 1878 yılında Kazak kazasının Kazaklı köyünde dünyaya gelmiştir. Tuğgeneral
Cevad Bey Şıhlınski’nin kardeşi, Tümgeneral Ali ağa Şıhlınski’nin yeğenidir. Kardeşi ile
birlikte Tiflis'te Asilzadeler için kadet birliğinde, sonra Petersburg'da Mihajlov Topçuluk Okulu'nda okumuştur.
Bir süre Çarlık ordusunda hizmet etmiş, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Tatar Birliklerinin bünyesinde
savaşmıştır, "Kutsal Georgi" ve "Kutsal Vladimir" ordenleri ile taltif edilmiştir. Azerbaycan Demokratik
Cumhuriyeti zamanında Milli Ordusunun organizasyonunda önemli hizmetleri olmuştur. 1918 yılında Ağdam'da
makineli tüfek bölüğüne mahsus hazırlık okulu açılmış, miralay (albay) Rüstem Bey Şıhlınski’nin idaresi altında
topçu bölümü düzenlenmiştir. 1920 yılında Gence Mayıs isyanının aktif organizatörlerinden olmuş ve aynı
yıl Bolşevikler tarafından kurşuna dizilmiştir.Hüseyn Efendi Gayıbovun torunudur.
5 Cevad Bey Mehmet ağa oğlu 3 Ocak 1874 yılında Kazak kazasının Kazaklı köyünde dünyaya gelmiştir.
Rüstem bey Şıhlınski’nin kardeşi, Tümgeneral Ali ağa Şıhlinski’nin yeğenidir.
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Şıhlınski neslinin tüm temsilcileri içerisinde Avrupa eğitimi görmüş tek kişidir.
Ali Ağa Şıhlınski, Tiflis'te Askeri Lisede okumuştur (1876-1883). 1883 yılından itibaren
orduda hizmet vermiştir. Tiflis’te Harp okuluna girdiği ilk günden bilimleri benimseyerek
iki yıllık kursları 7 ayda tamamlayan tek öğrenci olmuştur. Petersburg' da Mihajlov adına
topçuluk okulunda derslerinde gösterdiği başarılarıyla ilk üç öğrenciden biri olmuştur.
Öğretmenleri ünlü topçular N. L.Kirpiçev, N. V. Maiyevski, A. V. Kadolin idi.
Şıhlınski topçuluk alanındaki eğitimini daha da mükemmelleştirmek için “Olasılık
Teorisinin Topçulukda Uygulaması Kursu”nu ünlü Prof. Dr. Zabudski’nin notlarını
okuyarak öğrenmişti. O kendi eğitiminin seviyesini artırmak amacıyla Genelkurmay ve
Askeri Mühendislik okullarında Prof. Dr. Kuropatkin ve Kyuin'in, "Rus-Osmanlı
Savaşı'nda (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) General Skobelevin7 Birlikleri", "Rus
6Mirza Hüseyin Efendi Gayıbov-Salahlı (1830-1917) Kafkasya Ruhani Başkanı, Müftü, Gori Öğretmenler
Semineri’nin Azerbaycan şubesinin açılmasının teşebbüsçüsü, 1879 yılında seminerin ilk Arap ve Fars dili
öğretmenidir. Mirza Hüseyin Molla Yusuf oğlu Gayıbzade, 1830 yılında Kazak kazasının Salahlı köyünde
doğdu. Çocuk yaşlarından yetim kalmış ve köy mollası-amcası İbrahim Efendi'nin himayesinde büyümüştü. İlk
öğrenimini Müderris Muhammed Musazade'den alan Hüseyin, dinî ilimlerle beraber, Arap, Fars ve Türk dilerini,
ayrıca Doğu edebiyatı ve tarihini de mükemmel öğrenmişti. O, 17 yaşında iken okuduğu Salahlı köy okulunda
öğretmen olur. 1857 yılı Temmuz 25'inde Kafkasya müftüsü Muhammed Efendi, H. Gayıbzade'nin Tiflis'teki üç
yıllık Müslüman ruhani okulunda işe girmesine yardımcı olur. 1858 yılının Şubatından itibaren burada şeriat ve
Doğu dilleri dersi vermeye başlıyor. Müftü Hüseyin Gayıbzade 1879 yılından 1883 yılına kadar Kafkasya (Gori)
Öğretmenler Seminerinde çalışır. Tiflis'te Azerbaycanlı fakirler için kendi hesabına okul açar, sonraları-XX.
yüzyılın başlarında ise burayı genişleterek altı sınıflı "Müftü-İslam Okulu”na dönüştürür. Müftü Hüseyin
Gayıbzade Azerbaycanlı kızların eğitim almasını da istiyor. Bu zor işte kendisi öncelikle örnek oluyor ve iki
kızını-Nigar ve Cevheri okutur. O, 1883 yılının sonlarında öğretmenlikten ayrılarak Kafkasya müftüsü olur ve
1917 yılının martına dek bu görevde çalışır. 1917 yılının Martında da Tiflis'te vefat eder. Onun vefatından sonra
çar usul-idaresi dağıldığı için Kafkasya (Zakafkaziya) Ruhani İdaresi de kendi kimliğini kaybeder. H.
Gayıbzade’nin birkaç makale ve kitabı da mevcuttur. O, Müslüman medresesinde riyaziyata geçilmek için
"Mesâil-Ammil Hesap" (Hesap Genel Konuları) ve ana dilini yeni öğrenenler için "Mebdeyi-Eğitimi-Sibyan"
(Gençler İçin Başlangıç) adlı ders malzemeleri de hazırlar. H. Gayıbzade sadece maarif alanında değil,
edebiyatçılık sahasında de hayli çalışmalar yapmıştır. O, epeyce atasözü, hikmetli sözler toplayarak 9 bölümden
oluşan "Tövsiyyetname" kitabını yazdı. Aynı zamanda, XVIII.-XIX. yüzyıllarda yaşamış 109 Azerbaycanlı
şairin eserlerinden oluşan dört ciltlik antoloji hazırladı. Yüksek ayrıcalıklar sahip H. Gayıbov’un göğsünde çokça
çar nişan ve madalyaları süslerdi. H. Gayıbzade kızların yeni okullarda eğitim almalarına teşebbüs göstererek,
kendi karısı Saadet hanıma Kafkas kadınlarının Hayriye Cemiyeti'nde yer almasına izin verir, kızları Nigar
(sonraları General A. Şıhlinski’nin hanımı) ve Gövher hanımı (sonraları General Usubov’un hanımı) Rusça,
Tiflis Nücabe Kızlar Enstitüsü'nde okutur. Nigar Hanım'ın 1889 yılında, Gövher hanım ise 1903 yılında bu
enstitüsünü altın madalyayla bitirirler. Kızı Nigar Şıhlınskaya’yı-Aliağa Şıhlinskiye, öbür kızı Saadet Hanım
Gayıbov ise İbrahim ağa Usubov ile evlenmiştir. Oğulları: Bahadır Gayıbov, Nadir Gayıbov, Cihangir
Gayıbov’dur.
7Mihail Skobelev (Rusça:Михаил Дмитриевич Скобелев-Mikhail Dmitriyevich Skobelev, d. 29 Eylül 1843;
Petersburg-ö.7 Temmuz 1882; Moskova, Rusya İmparatorluğu), Rus subay. Rusya İmparatorluğu'nun Türkistan'ı
işgali sırasında ve 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda önemli görevlerde bulunmuştur. 1868'de Taşkent'e
(bugün Özbekistan'da) gönderildi. 1873'te General Konstantin P. Kaufmann'ın Aşağı Amu Derya (Ceyhun)
bölgesindeki Hive Hanlığı'na karşı yürüttüğü başarılı sefere (1873) katıldı. 1875'te Hokand Hanlığı'nda bir
ayaklanmanın başlamasından sonra Andican'ı alarak (Ocak 1876) Rusların bütün hanlığı ele geçirmelerini
sağladı. Hokand 19 Şubat 1876'da Rusya İmparatorluğu tarafından ilhak edildi ve adı Fergana olarak değiştirildi.
Tümgeneralliğe yükseltilen Skobelev, Fergana'nın ilk Rus valisi oldu. 1877'de Osmanlı Rus Savaşı'nın patlak
vermesi üzerine Avrupa cephesinde görevlendirildi. Birçok önemli çarpışmayı kazanıp Edirne'yi
ve Ayastefanos (Yeşilköy) ele geçirerek, 31 Ocak 1878'de Osmanlıları ateşkese zorladı. Savaş alanında her
zaman beyaz bir üniforma ve beyaz bir atla görülmesi, askerleri arasında Beyaz General lakabıyla anılmasına yol
açtı. Savaştan sonra Türkmenistan'a geri dönen Skobelev, 1880'de Hazar Denizi ve Aral Gölü arasında
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Topçuluğunda 6 Tuş Sahra Toplarının Uygulaması", "Kale Garnizonunun Miktarı" ve
diğer dersleri dinlemişti.
Şıhlınski Petersburg’da -11 Ağustos 1886 yılında- kıdemsiz teğmen rütbesiyle St.
Mikhailovsky Topçu Okulunu birincilikle bitirdi. Aleksandropol'daki (Gümrü) 39. topçu
Tugayı’na atandı. 1900 yılına kadar bu Tugaya hizmet verdi. Yüzbaşı rütbesine kadar
yükseldi. 1900 yılında Zabaykalye Özel Topçu Tümen’inden mesajlar alan Şıhlınski 1902
yılının Mayıs ayında geçici olarak, Petersburg'a 6 aylık kursa gönderilmiş, Samet bey
Mehmandarov’un8 yerine 2. batarya komutanı görevinin komutanı tayin edilmişti
(Semyannikov,1996:53-54; Əliyev,5 Mart 2010:11, "Rusya Generali, Azerbaycanoğlu"
makalesi "Voennıe Znaniya" Dergisinde (1995, Kasım). B.Semyannikov’un bu makalesi
Aliağa Şıhlınski’nin askeri faaliyetinin 1917 yılına kadarki dönemini kısaca kapsar. Rus
tarihçisi B. Semyannikov, makalesinde Azerbaycan'da bilinmeyen birkaç olguyu gün
yüzüne çıkarmıştır:1912 yılında Petersburg'da "Topçu Subay Okulunun Dergisi"nin ik
ve Horasan'da yaşayan Türkmenlere karşı yürütülen seferlerin komutasını üstlendi. Göktepe'yi ele geçirdikten
(24 Ocak 1881) sonra, tüm erkek nüfusu katletti ve bölgeyi teslim olmaya zorladı. Aşkabat'a gitmek üzereyken
geri çağrıldı ve Minsk Kolordusunun başına getirildi. 1882 başlarında siyasete atıldı. Paris ve Moskova'da
Panslavizm yanlısı konuşmalar yaparak Alman ve Slav ırkları arasında bir çatışmanın kaçınılmaz olduğundan
söz etti. Bu görüşleri, 1881'de Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'yla bir ittifaka girmiş olan Rus
hükümetinin resmi politikasına ters düştüğünden Petersburg'a geri çağrıldı. Orada da kalp krizinden öldü.
8Samet bey Mehmandarov-Rusya İmparator ordusunun Topçu Generali, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin
görkemli askeri. Samet bey Mehmandarov 16 Ekim 1855 Lenkeran'da doğdu. Bakü'de askeri eğitimini almış, 16
yaşında Petersburg'da bulunan II. Konstantinovka topçu okuluna girmiştir. 1875 yılının Aralık podporuçiç
(Teğmen) rütbesi almış ve üçüncü dereceli "Kutsal Stanislav" nişanı ile taltif edilmiştir. 1890 yılında yüzbaşı,
1898 yılında yarbay, 1901 yılında albay, 1904 yılında tuğgeneral rütbesi almıştır. Rus-Japon savaşında büyük
reşadet göstermiş S. Mehmandarova 1908 yılında tam topçu generali rütbesi verilmiştir ki, bu da General-Albay
Rütbesine eşittir. I. Dünya müharbesi başlanırken general S. Mehmandarov,Varşova çevresinde hizmet ediyordu.
Onun komutanı olduğu 21. piyade tümeni içinde dört alay vardı:81 nci İstanbul alayı, 82. Dağıstan alayı, 83 üncü
Samur alayı ve 84 üncü Şirvan alayı. Tümen komutanı S. Mehmandarovun fıtrî yeteneği sonucunda Lodz
doğrultusunda yapılan savaşta Alman generali Makenzonun ordusu galip elde etmiştir. Wisla nehri
yakınlarındaki İvanqorod ilçesinde de 21. tümen 52. Piyade Tümeni bünyesinde 205 inci Şamahı ve 206 ncı
Salyan'ı alayları da vardı. 1915 yılında general S. Mehmandarov korpus komutanı tayin edilmişti. 1917 yılının
başlarında Rusya'nın bütün askeri ordenleri ile, aynı zamanda İngiltere'nin, Fransa'nın, Romanya'nın birkaç
askeri ordenleri ile taltif edilmişti. 1917 Şubat burjuva devrimi geçerken S. Mehmandarov Kafkasya idi. Aynı
yılın Nisan ayında o, görevini devamlı terk edip istifaya çıkmış, bir süre Vladiqafqaz kentinde yaşamış, sonra
Azerbaycan'a gelmiştir. Genel S. Mehmandarov Azerbaycan Halk Cumhuriyeti hükümetinde 1918 yılının 25
aralık Askeri Bakan görevini tutmuş ve bağımsız Azerbaycan'ın kısa sürede 30 binlik ordusunu şirketine ortak
olmuştu. 1919 yazında İngiliz askeri birlikleri Azerbaycan'da olduğu dönemde Askeri Bakan S. Mehmandarov
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti hükümeti başkanı Nesip Bey Yusifbeyliye gönderdiği resmi mektupta açıklamıştı
ki, İngiliz askeri birlikleri Azerbaycan'da yerleşik oldukları yerlerde talanlar ediyor, istihbarat işi yapıyorlar.
Bunlara itiraz olarak S. Mehmandarov, İngiltere hükümetinin I Dünya Savaşı yıllarında kendisine verdiği
ordenleri İngiltere hükümetine vermeyi Azerbaycan hükümetinden rica etmişti. Bağımsız Azerbaycan devletinin
arazisi Rusya'nın XI Ordusu tarafından istila edildikten sonra S. Mehmandarov kendi halkının müqedderatına
kayıtsız kalmaksızın, Neriman Nerimanovun kişisel garantisi temelinde askeri faaliyetini sürdürmüş ve
Azerbaycan'da yaratılmış askeri komutanlar okulunda 1921-1928 yıllarında öğretmenlik yapmıştır. Kafkas
Ordusu'nun komutanı olmuş Birinci dereceli Ordu komutanı İ. Ç. Yakir 1925 yılında yazmıştı:"Mehmandarov
nadir topçuçıdır". Genel Samet bey Mehmandarov 1924-1927 yıllarında Azerbaycan'da askeri alanda yapılan
geniş reformlara ve etkinliklere aktif yer almıştır. 1928 yılında general S. Mehmandarov rahatsızlığı yüzünden
orduda hizmetten rapor alıp askerliğini edilmiş ve ona kişisel devlet bursu verilmesi belli edilmişti. GeneralAlbay S. Mehmandarov döneminin görkemli şahsiyetlerinden biri olmuştur. O, Türk ve Fars dillerini yüksek
seviyede biliyordu. Ömrünün son üç yılında islam tarihi ve felsefe ile meşgul olmuştur. Genel Samet bey
Mehmandarov 12 Şubat, 1931 yılında Bakü'de vefat etmiştir.
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kez Aliağa Şıhlınski’nin girişimiyle basılması ve 2 Nisan 1917’da Aliağa Şıhlınskinin
Tümgeneral rütbesi alması vb.).
Rus-Japon Savaşı'nda (1904-05) batarya komutanı olan Şıhlınski, Port-Artur'un9
savunmasında gösterdiği yiğitliğe göre altın kılıçla ödüllendirilmiştir (Swıetochowskı,
1988:110; Veliyev, 2002:389; Guliyev, 1970:73-75).
Rus-Japon Savaşı'ndan sonra Şıhlınski’ye vatan’a dönüş izni verilse de, Japonlarla
sona savaşmak istediğini bildirir ve Mançurya ordusuna tayin olur. Port-Artur'un
çöküşünden sonra, ayağından yaralanan Şıhlınski 1905 yılının Nisan ayında deniz yoluyla
Singapur’u ve Seylan’ı geçerek Hint Okyanusu, Akdeniz ve Karadeniz üzerinden
Odesa'ya gelmiş ve ünlü Kurort Yesentukide (Hasan tiki) tedavi edilmiştir.
Genaral Aliağa Şıhlınski’nin adı daima büyük nüfuza ve rağbetten sahip olmuştur.
O, sadece Rus topçularına değil, Avusturya ve Fransa ordusunun eski dairelerinde de çok
tanınmıştı ve son derece ünlenmişti…
Aliağa Şıhlınski, Tiflis'te Harp Okuluna girdiği ilk günden büyük çaba göstermiş,
iki yıllık kursu yedi ay içinde sona erdiren tek öğrenci olmuştur. Hatta o, 1876 yılında
dahil olduğu kadet linkini 1883-yılında bitirinceye kadar birinciliği elden bırakmamıştır.
Yevgeni Barsukov,Tuğgeneral, Harp İlimleri Prof.Dr.
ALİ AĞA ŞIHLINSKİ TOPÇU SUBAY OKULUNDA
Rus-Japon Savaşı bittikten sonra A. Şıhlınski topçu subayların ateş okulu kursuna
gönderilir. Burada hastalanıp iki ay derslerinden uzak kalmasına rağmen, okulu iyi
dereceyle bitirir ve başarılarına göre Çar'ın iltifatına nail olup "Altın Kılıç" ödülüne layık
görülür. Savaştan sonra topçu subaylar hazırlayan okulda çalışır.
1908 yılında albay, 1912 yılında ise tuğgeneral rütbesi almışır10. 1906-13
yıllarında Çarskoe Selodatı Topçu subayları Okulu'nda Komutan Yardımcısı, 1913-14

9 Rus-Japon Savaşı (Niçi-Ro Sensō:Japon-Rus Savaşı, Rusça:Русско-японская война-Russko-Yaponskaya
Voyna), Japonya'nın Rusya'yı Uzakdoğu'daki yayılmacı politikadan vazgeçmek zorunda bıraktığı askeri çatışma
(1904-1905). Kore ve Mançurya üzerindeki nüfuz çekişmesinden kaynaklanan savaşın önemli sonuçlarından biri
de bir Asya devletinin modern çağda ilk kez bir Avrupa devletini yenilgiye uğratmasıydı. Savaş, Rusya'nın
birliklerini Mançurya'dan geri çekmesine ilişkin anlaşmaya uymaması üzerine, Japonların Lüshun'daki (Port
Arthur) Rus kuvvetlerine sürpriz bir saldırı düzenlemesiyle başladı (8 Şubat 1904). Yeni inşa edilmiş olan (18911903) Trans-Sibirya Demiryolu'na karşın Rusya'nın Mançurya'daki sınırlı kuvvetlerine takviye asker ve donanım
gönderebilmesi için gerekli ulaşım olanakları hâlâ yetersizdi. Öte yandan komutanlık düzeyindeki
başarısızlıkların da etkisiyle, Ruslar Lüshun'un düşüşü (Ocak 1905) ve Mukden Muharebesi'yle (ŞubatMart 1905) noktalanan bir dizi yenilgi aldılar. Mayıs 1905'te Tsuşima Boğazlarındaki bir çarpışmada, Japon
amirali Togo Heihaçiro Rus kuvvetlerine yardım etmek üzere Ekim 1904'te Baltık kıyısındaki Liepaja (Libau)
limanından yola çıkmış olan ve Vladivostok'a ulaşmaya çalışan Amiral Z. P. Rojestvenski komutasındaki Rus
Baltık Filosunu yok etti. Bu ağır yenilgiyle birlikte Rus Çarlığı'nda gelişen devrimci hareket, Çar II. Nikolay'ı
barış görüşmelerine oturmaya zorladı. ABD başkanı Theodore Roosevelt 9 Ağustos-5 Eylül 1905 arasında New
Hampshire'daki Portsmouth'da toplanan barış konferansında arabuluculuk görevini üstlendi. Kabul edilen
Portsmouth Antlaşması'yla Japonya Liaodong Yarımadası'nın, Lüshun'a giden Güney Mançurya demiryolunun
ve Sahalin Adası'nın yarısının denetimini eline geçirdi. Buna karşılık Rusya, Mançurya'nın kuzeyini nüfuzu
altında tutmaya devam etti.
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yıllarında ise Komutanı olur. Üç yıl okulun komutan yardımcısı olarak görev yapar. Oysa
bu göreve sadece Topçu Akademisi'ni bitirmiş ve bir yıldan az olmamakla Batarya
komutanı olmuş kurmay subayları-yarbay ve albaylar tayin ediliyorlardı. Şıhlınski okulda
yüksek topçuluk eğitimi görmüş bütün yöneticiler arasında en görkemlisi idi. Müstesna
dereceli bir topçu olduğu için albay rütbesi aldıktan 4 yıl sonra-1912 yılında tuğgeneral
rütbesini kazanmıştı. Bu faktör mevcut kuralların dışında bir durumdu. Genel kaideye
göre, albay rütbesinde kalma süresi 10 yıldı. Sadece istisnai durumlarda-görkemli
albaylara 6-8 yıl sonra general rütbesi verilirdi. A. Şıhlınski bu durumda da istisna teşkil
ediyordu.
Topçu Generali Ali Ağa Şıhlınski askeri-bilimsel eserler ve topçuluğa ait ders
kitaplar da yazardı. Onun "Divizion11 Çapında Topçu Manevralarının Düzenlenmesi İçin
Talimname", "Dağ ve Sahra Topçuluğu İçin Örnekler ve Örnekler Mecmuası" (1913-16
yılları arasında 3 kez yayınlanmıştır), "Çöl Toplarının Cephede Çalıştırılması" (1910) ve
"Topçu Subayları Okulunda Albay Şıhlınski Tarafından Okunmuş Derslerin Özeti" gibi
değerli kitapları Petersburg ve Luga şehirlerinde yayımlanmıştır12. Askeri uzmanlar
tarafından yüksek kıymete sahip "Şıhlınski Formülü", "Şıhlınski Üçgeni13" adlı askeri
keşifleri henüz yüzyılın başlarında sadece Rusya'da değil, Fransa, Avusturya, Norveç,
İsviçre ve başka ülkelerin topçu okullarında topçu subaylar için hazırlanmış ders
kitaplarına dahil edilmiştir. "Şıhlınski Üçgeni"nde topçu tarihinde ilk kez topların gözle
görünmeyen hedefe ateş açma tekniği işlenip hazırlanmış ve topların geliştirilmesi
çalışmalarına bir takım değerli yenilikler getirilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda (191418) Petrograd'ın topçu savunmasında Şıhlınski görevliydi. Sonraları Batı cephesi topçu
birliklerinin komutanı, 1917 yılında 10. ordunun komutanı olmuştur. Şubat burjuvademokratik devriminden (1917) sonra M.V. Frunze’nin14 yönetimindeki Minsk Asker
Sovyeti kuruluna üye seçildi.

10 Aliağa Şıhlınski 1906 yılında artık yarbay gibi, Topçu subayları Okulu'na (şimdiki Merkezi Topçu subayları
kursları) okumaya gitti ve orayı dereceyle ile bitirdi. İlk önce onu topçu Tugayı'nda görevlendirdiler, fakat kısa
sürede okula döndü. Öğretmenler, genellikle, Topçu Akademisi tecrübeli ve yetenekli, bir yıldan az olmamakla
bataryalar görev almış mezunlarından seçiliyordu. Şıhlınski ise henüz tecrübesi ve ilgili akademik eğitimini
olmadan tüm öğretim üyelerinden en bilgilisi kabul edilmişti.
11Fırka, tümen.
12 Bu eserlerin bir kopyasını 1983 yılında St Petersburg'daki Saltıkov-Sadr'ın adına toplu kütüphanenin nadir
fonunda olup Şemistan Nezirli tarafından çevrilerek kişisel arşivine yerleştirilmiştir.
13 Dünya harp sanatında “Şıhlınski Üçgeni” denilen bir terim vardır. Aliağa Şıhlınski’nin yaklaşık 1890
yıllarında keşfettiği bu askeri yöntem topçu alanında fazlasıyla uygulanırr. O, 1918 yılında menfur Ermeniler
Salyan’a saldırırken yiğit Kerbelayi Reşit ile kendi parasına makineli tüfek almıştır. Genel Şıhlınski üçgeninde
kullanarak topun füzesini Ermeni buharlı gemisinin duman borusuna atmış ve füze boruyu dağıtmıştır. Ermeniler
korku ile geri çizilmişlerdir.
14 Ukraynalı devrimci lider Mihail Vasilyeviç Frunze, 2 Şubat 1885 tarihinde Kırgızistan'ın Bişkek Kenti'nde
doğdu. Kırgızistan'ın başkenti olan bu kent, şimdi Frunze adını taşımaktadır. 1905 Devrimi'ne katılan Frunze,
devrimci etkinliklerinden dolayı birçok kez tutuklandı, Sibirya'ya sürüldü. Kızıl Ordu'nun kurucularından sayılan
Sovyet önderi Frunze, 1917 Şubat devrimi sırasında ordu içinde önemli çalışmalar yaptı. İç savaşın önde gelen
komutanları arasında yer aldı. 1920'de General P. N. Vrangel'in bozguna uğratıldığı Güney Cephesi'ndeki
birliklere komuta etti. Türk Kurtuluş Savaşı sırasında, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin elçisi olarak
Anadolu'ya gelip, Ankara Hükümeti'yle diplomatik ilişkiler kurdu. Elinizdeki kitap, bu gezide edinilen
izlenimlerle Kurtuluş Savaşı günlerindeki Türkiye'yi anlatmaktadır. Frunze'nin geliştirdiği "bütünsel askeri
öğreti", Parti'nin dünya devrimine destek olma görevini başarabilmesi için, ordunun bütün kademelerde eylemci
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Topçu Subayları Okulu'nda Şıhlınski kendini öncü fikirlerini deneyde uygulayan
yenilikçi subay gibi gösteriliyordu. Hizmetlerinde öne çıktığı için ona zamanından önce
albay rütbesi verildi. O, 1912 yılında askeri havacılık uygulaması deneylerinin (askeri
havacılığın gelişmesine katkıda bulunan çok ilginç deneyimlerin) işlenmesi üzere
komisyon üyesi, bir yıldan sonra ise okul müdürünün yardımcısı (Yardımcısı) oldu. Kısa
sürede, " Topçu Subayları Okulu'nun Haberleri" dergisi çıkmaya başladı. Derginin
sayfalarında generalin kendisi de bir yazılar yazıyordu. 1913 yılında okul Şıhlınskinin
teklifi ile “Bendlenmiş15 Aerostatdan16 Ateşin, Gözlem ve Hedefin İstihbaratı Üzere
Deneylere, Ayrıca Aerostata ve Uçaklara Ateşin Esas Hükümlerinin İşlenip
Hazırlanması”na başladı. Bu konu üzerinde Aliağa Şıhlınski uzun zamandır çalışıyordu.
Henüz 1911 yılında, okulda hava hedefine ateşin kuralları meselesi müzakere olunurken,
Şıhlınski (ancak, o dönemde uçaklar sadece saatte 60 natla uçuyordu) saatte 180 natla
uçacak uçaklar göre yapılmasını teklif etmişti.
I.Dünya Savaşı'nın çok öncesinde-1914 yılının Ağustos'unda Şıhlınski
Petrograd’ın Topçu Koruma Müdürü oldu. O, Sveabork kalesinin (Finlandiya) karadan
savunma hattını belirlemek için Finlandiya'ya gönderildi. 1915 yılının ocak ayında ağır
topların özel heyetinin savaş hazırlığını yönetip savaşan orduların topçuluk işlerinde
sorumlu görevlerde çalıştı. O zaman başkumandan II. Nikolay’dı17. 1917 yılının
Eylülünde Şıhlınski 10. ordunun komutanı tayin edildi. O, topçuların ve havacıların
karşılıklı operasyon öğretisi okulunun organizasyonunda, 1916 yılında Kredo
yakınlarında Alman makamlarının yarılması operasyonu, Batı cephesinin, 10. Ordu
cephesinin 1917 operasyonlarının hazırlanmasında doğrudan yer aldı. Şıhlınski’nin Rus
ordusu sıralarındaki yeri "Kutsal Stanislav"nin her üç derecesi ile "Kutsal Anna"nın her
dört derecesi ile "Kutsal Vladimir"in 2, 3 ve 4. dereceleriyle "Kutsal Georgi" nin 4.
derecesi ile yabancı nişan ve madalyaya değerli hediyelerle ödüllendirildi.
"Ben her zaman Port-Artur epopeyasının tarafı olduğumu gururla hatırlıyorum."
Şıhlınski
Şıhlınski 11 Aralık 1917’de teşkiline başlanan Müslüman kolordusunun
kumandanı tayin edildi. Onun yönetimindeki birlikler içerisine giren iki piyade tümeni,
özel süvari tugayının, iki nişancı-topçu tugayının subay-takım kadrosu şekillendirildi.
Azerbaycan Türkleri arasında askere alma işlerinin esası konuldu, askeri birliklerde savaş
hazırlığı eğitimi yapıldı. 1918 Haziran 26 Müslüman kolordusu içinde oluşturulmuş Özel
Azerbaycan kolordusunun da komutanı Şıhlınski idi. O, Kafkas İslam Ordusu'nun
bir ruhla eğitilmesini öngörüyordu. Ocak 1925'de Troçki'nin yerine savaş komiserliğine atanan Frunze, 31 Ocak
1925'te Moskova'da öldü.
15Sabitlenmiş.
16 Balon, zeplin; n. device that floats in the air (i.e. air ballon, blimp, dirigible); balloonist, pilot of a lighterthan-air aircraft n. aerostat, device that floats in the air (i.e. ballon, blimp, dirigible).
17II. Nikolay ya da Nikolay Aleksandroviç Romanov (Rusça:Никола́й II, Никола́й Алекса́ндрович Рома́нов,
d. 18 Mayıs 1868-ö. 17 Temmuz 1918) (Rusça:Никола́й II), Rusya İmparatorluğunun son çarı ve Romanov
hanedanının hüküm süren son üyesidir. Bolşevik İhtilali sırasında tahtta bulunan II. Nikolay Bolşevikler
tarafından tahttan indirilerek, karısı Aleksandra ve çocuklarıyla beraber idam edildi. Ölümden sonra Nikolay Rus
Ortodoks Kilisesitarafından aziz ilan edildi.
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içerisine giren Azerbaycan asker ve gönüllü birliklerinin askeri faaliyetlerini izlemek ve
teşkili için defalarca cephe hattına gitmiş, Bakü’nün kurtarılması (1918) sırasında da
şehir çevresindeki bazı savaşların yönetiminde doğrudan iştirak etmişti.
ALİAĞA
KURULUŞUNDA

ŞIHLINSKİ

AZERBAYCAN

MİLLİ

ORDUSUNUN

Azerbaycan'ın ordu kuruluşu süreci zor dönemlerden geçmiştir. 1918’de kurulan
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin attığı en önemli adımlardan biri Azerbaycan Milli
ordusunun kurulması idi. Azerbaycan Milli Ordusu'nun-Müstakil Azerbaycan
Kolordusu'nun temeli daha Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin (1918-1920 yıllarında)
kurulduğu dönemlerde, 26 Haziran 1918 yılında atılmıştır. Cumhuriyetin varlığını
sürdürdüğü dönemlerde generaller Samet Bey Mehmandarov, Aliağa Şıhlınski ve öteki
profesyonel askeri kişilerin önderliği altında yüksek disipline ve askeri eğitime sahip,
savaş kabiliyetli milli ordu birlikleri oluşturulmuştu. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti
kurulduğu ilk dönemlerde onun askeri güçleri 600 kişilik gönüllü birliklerden oluşmakta
idi. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi’nin 26 Haziran 1918 tarihli kararı
ile General Aliağa Şıhlınski’nin önderliğindeki Rusya Çarlığı döneminde "Vahşi Bölme"
(Dikaya Divizya) denen bölümde 5000 kişilik Özel Azerbaycan Alayı” oluşturuldu.
Kasım 1918’de ise Askeri Bakanlık oluşturuldu ve askeri kadrolar hazırlamak amacıyla
Gence'de askeri okul açıldı. O zamanlar hükümetin amacı 25 bin kişilik bir ordu
oluşturmaktı. Devlet bütçesinin yüzde 24’ün askeri amaçlar için ayrılması öngörülüyordu.
Halk Cumhuriyeti, 23 ay sürecinde ordunun temel yapılarını kurulabilmişti. Yeni
kurulmuş Azerbaycan ordusu 1918-1920 yıllarında Azerbaycan’ın istiklaline karşı
Bolşevik-Taşnak birliklerinin eylemlerinin önlenmesinde, Bakü'nün kurtarılmasında
önemli rol oynadı. Azerbaycan Ordusu Mart 1920 yılında Askeran savaşında silahlı
Ermenileri yenerek onları Karabağ ve Zengezur'dan çıkarmayı başardı. Türkiye’de
Aydın’da Ermeniler tarafından yapılmış katliamda maruz kalmış binlerce Türk
vatandaşlarına sağlamaya çalıştığını yaratılmış bağış komitesine başkanlık etmiş ve
bununla bağlı olarak, 16 Mart 1920 yılı Azerbaycan vatandaşlarına müracaat etmiştir.
1917 yılının Kasım ayında Kafkasya'ya dönen Şıhlınski, Tiflis'te ilk kez
Azerbaycanlılardan oluşan ulusal birlik oluşturmuştu. Böylece o, Milli Azerbaycan
Ordusu'nun temelini atmıştı. 15 Eylül 1918 yılında Tümgeneral Aliağa Şıhlınskinin
yönetimi altında Azerbaycan ve üç gün sonra ise Nuri Paşa'nın komutasında Türk ordusu
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti başkenti Bakü’yü Menşevik ve Taşnaklardan
oluşan oyuncak Sentrokaspi hükümetinden temizledi. İngilizler böylece 15 Eylül'de
Bakü’yü terk ettiler. Kendi halkına sadık kumandanların ve yeterince silahın olması bu
ağır savaşta yiğit Azerbaycan askerlerine zafer kazandırdı. 15 bin kişilik orduyla
düşmanın 50 bin kişilik ordusu tamamen darmadağın edildi. Azerbaycan hükümeti
Bakü’ye taşındı. 1918-20 yıllarında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti (ADR)
döneminde silahlı kuvvetler müstesna hizmet göstermiş, 1918 yılının Ekiminde Gence'de
Özel Azerbaycan kolordusunun kurulması da ona havale edilmişti. Ayrıca, 28 Mayıs
1918 yılında yeni devletin ordusunun ve Harp Bakanlığı'nın projesini de Milli birliklerin
komutanı General Ali Ağa Şıhlınski hazırlamıştı. 29 Aralıkta da harp Bakan Yardımcısı
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olmuştu. 1920 yılında Azerbaycan Sovyet Rusya tarafından işgal edildikten sonra
Azerbaycan'ın Askeri Bakanlığı resmen iptal edildi. Azerbaycan ordusunun 21
Generalinden 15'i Bolşevikler tarafından katledildi.
Aliağa Şıhlınski Azerbaycan Sovyet hükümeti kurulduktan sonra, 1920 yılında
Azerbaycan Halk Askeri ve Deniz İşleri Komutanının Yardımcısı oldu. Aynı yılın
Ağustos’unda Semed Bey Mehmandarov'la birlikte Genelkurmay çalışmak için Neriman
Nerimanov18 tarafından Moskova'ya gönderilmişti. Şıhlınski Moskova'da Askeri Devrim
Sovyeti'nin çöl karargahında, Altın Ordu'nun Topçu Müfettişliği İdaresi'nde Topçu Şartı
hazırlayan komisyonun kadrosunda çalıştı.
1921 yazında Azerbaycan Sovyet Kuvvetleri karargahına gönderilen, Bakü
Garnizonu Askeri-Bilimsel Cemiyeti'nin Başkan Yardımcısı, Kafkas Ordusu Askeri
Devrim Konseyi ile birlikte Azerbaycan Askeri Yayıncılık Kollegiyasının Başkanı
olmuştur.
29 Aralık 1922 Şıhlınski Azerbaycan'ın Halk Cumhuriyeti Askeri Bakan
Yardımcısı oldu. Topçu ve istihkam birlikleri ve ayrıca askeri eğitim müesseseleri ve
teknik işletmeler, topçu ve tabya deposunun kontrolü ona bırakıldı. 1919 yılının
öncesinde ise Şıhlınski askeri bölümlerinin, kontrol ve işletmelerin birleştirilmiş maaş
şablonlarını hazırlayan komisyonun başkanı da atanmıştı. Azerbaycan ordusunun Şohsi
heyetinin giyim biçiminin projesini hazırlamak da bu komisyona verilmişti.
Korgeneral Ali ağa Şıhlınski’nin Rus harp sanatının gelişmesinde, aynı zamanda
Azerbaycan'da askeri yapılanma alanında, harp biliminin gelişmesinde önemli hizmetleri
olmuştur.
1924 yılında Birleşmiş Askeri Takım Kadrosu Okulu'na komutan yardımcısı
atanmıştı. 1926 yılında Bakü'de Şıhlınski’nin düzenlediği "Rusça-Türkçe Kısa Askeri

18 Tiflis, 14 Nisan 1870-Moskova, 19 Mart 1925. Tanınmış yazar, doktor ve devlet adamıdır. Babası Kerbelâyı
Necef küçük esnaf, annesi Helime Hanım ise bir ev hanımıydı. Neriman’ın adını taşıdığı dedesi Neriman
Allahverdibey, XIX. yy. tüm Kafkasya’da tanınan bir müzisyendi. Neriman Nerimanov, 1925′de, 19 Martta
resmi belgelerde bildirildiğine göre bir kalp krizi sonucu olarak hayatını kaybetti. Lakin son yıllarda bu ölümün
politika ile ilgili siyasî bir kati olduğu da sık sık gündeme getirilmektedir. 1918 yılının 30 Mart’ında Bakü’de
Müslüman halka karşı, Rus ve Ermeni askerlerin yürüttüğü bir katliam başlatıldı. Neriman Nerimanov, bu
katliamın önünü almak için büyük gayret gösterdi. Yazdığı bir makalede askerlerin başı olan Şaumyan’ı şiddetle
tenkit ederek “Bu yaptıklarınız Sovyet hakimiyeti için bir kara lekedir. Eğer siz, çok kısa zaman içinde bu kara
perdeyi yırtıp bu lekeyi silmezseniz, Bolşevik fikri ve Sovyet hakimiyetinin burada kalması mümkün olmaz.”
diyordu. 1918 yılının Mayıs ayı sonlarında Nuri Paşa komutasındaki Kafkas Ordusu, Bakü’yü Ermeni-Rus
işgalinden kurtardı. Daha önce Gence’de faaliyete başlayan Müsavat Hükümeti de Bakü’ye geldi. Sovyet
hakimiyeti zor bir duruma düştü ve Neriman Nerimanov Bakü’den ayrılarak tekrar Astrahan’a gitti. 1919 yılının
Temmuz sonlarında Astrahan’da bulunan Nerimanov Rusya Komünist Partisi Merkez Komitesi tarafından
Moskova’ya çağrıldı. Nerimanov Lenin’le ilk defa burada görüştü. 1920 yılının Mayıs ayına kadar çeşitli
görevlerde bulundu. 1920 yılının Mayıs başlarında Müsavat hükümetinin komünistlerle anlaşarak iktidarı
komünistlere bırakmasından sonra, 16 Mayıs 1920 günü Nerimanov Bakü’ye geldi. 28 Nisan 1920 tarihinden 12
Mart 1922 tarihine kadar Nerimanov Azerbaycan Devrim Komitesi’nin, Azerbaycan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetleri Halk Komiserleri Sovyeti’nin, Savunma Şurası’nın başkanı olarak çalıştı. Çok kısa süre (NisanMayıs 1920) dışişleri bakanlığı görevini de üstlendi. 12 Mart 1922 tarihinde Moskova’ya çağrıldı. Aralık ayının
sonunda Moskova’ya gitti. 1923-1925 yılları arasında Moskova’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği
Merkezi Komite başkanlarından biri olarak çalıştı. Büyük bir törenle Moskova’da, Kremlin duvarları önünde,
Sovyet Devleti’nin diğer kurucuları ile aynı yerde defnolunmuştur.

10

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Sözlük" 3 alfabe-Rus, Arap ve Latince yayımlanmıştı. Bu esere göre onu 1928 yılında
SSCB Askeri Devrim Konseyi Fahri Fermanı ile taltif edilmişti.
Ali Ağa Şıhlınski 1929 yılında istifa ederek sivil hayata geçti. 1942 yılında
görkemli Azerbaycan filozofu, o zaman SSCB İlimler Akademsi Azerbaycan
Filolojisinin Başkan Yardımcısı olan Haydar Hüseyinov’un teklifi ile Şıhlınski kendi
anılarını yazmaya başladı ve 1944 yılında tamamlayarak Rusça bastırdı.
"Anılarım" 1984 yılında Azerbaycan dilinde yayımlandı (Azerbaycan Tarihi, 7
cilt halinde, c. 5, B., 2001; Nezirli Ş., Cumhuriyet Generalleri, B., 199519; Süleymanov
M., Mehmandarov, B., 2000; İbraqimov S. D., General Ali Ağa Şıxlinskiy, B., 1975).

19Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesi, Gazeteciler Birliği üyesi (1978), H. Zerdabi adına ödülün sahibi (2002).
Şemistan Nezirli 1942 yılı Ağustos 12 de Batı Azerbaycan'ın Lori nahiyesinin Yukarı Köprülü köyünde doğdu.
Burada köy Okulunun sekizinci sınıfını bitirdiği yıl ailece Azerbaycan'a göçmüşlerdir. Deveçi kentinde
ortaokulu bitirdi (1960). 5 numaralı Bakü teknik-Mesleki okulun girmiştir. Sovyet Ordusu sıralarında hizmeti
borcunu yerine getirmiştir (1962-1965). ADÜ’nun Gazetecilik Bölümü'nde eğitim almıştır (1967-1972). Edebi
faaliyete 1958 yılında "Sovyet Ermenistan'ı" gazetesinde çıkan küçük bir makalesi ile başlamıştır. Fakat 60'lı
yıllarda süreli basında oçerk, hikaye ve gazete Makaleleri ile düzenli olarak görev yapıyor. Samed Vurgun
dünyası ve Azerbaycanlı kumandanların kaderi onun edebi-yazar faaliyetinin temel konusudur. Onun
düzenlediği general-teğmen Aliağa Şıhlınski’nin "Anılarım" kitabı 1984 yılında Azerneşr tarafından Azerbaycan
ve Rus dillerinde kitle tirajla bırakılmıştır. Çalışma faaliyetine API’nin "Genç Leninçi" Gazetesi’nin bürosuna
edebi işçi gibi başlamıştır (1972-1973). Azerbaycan Devlet Televizyon ve Radyo Verilişleri Şirketi'nde askeri
vatanseverlik Gazetenin bürosuna editör, Şube müdürü (1973-1991), Azerbaycan Devlet Ansiklopedisinde
“Barış” Redaksiyasının Şube müdürü (1991-1992), Cumhuriyet Savunma Bakanlığı Askeri-Bilimsel
Araştırmalar ve Tarih İdaresi'nde Şube müdürü (1992-1996). Cumhuriyet Devlet Televizyon ve Radyo
Verilişleri Şirketi "Askeri Programlar ve Salname" Baş Redaksiyasının Baş Editörü (1996-1998) çalıştı. Şu anda
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Askeri Bilimsel merkezin harp tarihi şubesinde yüksek mühendis.
Halk şairi Samed Vurgun hakkında dizi yapıtlarına göre Azerbaycan Gazeteci meslektaşlar İttifakınının “Samed
Vurgun fahri hatıra diplomasi”na (1996), “Koşarlar” eserine göre İran Dostluk Cemiyeti'nin birinci sınıf ödülüne
(1995), askeri vatanseverlik konusunda tarihi publisistik yapıtlarına göre “Genel Hezi Aslanov” ve Kazak
Hayriye Cemiyeti'nin kurduğu “Genel Aliağa Şıhlınski” ödüllerine (1995) layık görülmüştür.
Eserleri
1. Vurğun Geçip Bu Yerlerden. İstanbul:Gençlik, 1978, 120 S.
2. Vurğun Ömrü. İstanbul:Azerneşr, 1982, 106 S.
3. Qeribe Taleler. İstanbul:Gençlik, 1982, 88 S.
4. Vurğun Geçip Bu Yerlerden. Bakü:Yazıcı, 1985, 167 S.
5. Efsanevi Mixaylo. İstanbul:Gençlik, 1988, 88 S.
6. Azerbaycan Generalleri. İstanbul:Gençlik, 1991, 208 S.
7. Qoriden Gelen Tren. İstanbul:Azerneşr, 1993, 207 S.
8. Qacarlar. İstanbul:"Şur” Yayınevi, 1995, 64 S.
9. Cümhuriyyet Generalleri. İstanbul:Askeri Yayıncılık, 1995. 211 Sf.
10. Yaddaşlarda Yaşayan Vurgun. İstanbul:Doğu-Batı Yayınları, 1996, 292 S.
11. Eller Vurguyu. İstanbul:”Tural” Yayınevi, 1997, 290 S.
12. General Cemşidxan Nahçıvanski. İstanbul:Askeri Yayıncılık, 1997, 110 S.
13.Daş Salahlı Mehmet Koxa. İstanbul:"Şirvan” Yayınevi, 1977.
14. Tam Topçu Generali Semedbey Mehmandarov. İstanbul:Askeri Yayıncılık, 1997, 120 S.
15. Qarxunlu Eşref Bey. İstanbul:"Bilim Ve Hayat” Yayınevi, 1998, 180 S.
16. Arxivlerin Sırrı Açılır. İstanbul:"Bilim Ve Hayat” Yayıncılık, 1999, 750 S.
17. Topoqraf General İbrahim Ağa Vekilov. İstanbul:”Zaman” Yayınevi, 2002, 203 S.
18. Nezirli Ocağının Üç Şairi. Bakü:Azerbaycan Milli Ansiklopedisi, NPB, 2002, 249 S.
19. Abbas Ağa Nazir. Eserleri. İstanbul:Ofset-Yayıncılık Baskı Şirketi, 2003, 325 S.
20. General Yadigarov Kardeşleri,İstanbul,Şirvan neşr, 2004, 87 S.
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Şıhlınski sanatsal yaratıcılıkla da uğraşmış, askeri puplisistik yazılar yazmış,
Semed Vurgun20, Osman Sarıvelli'nin21 bir takım şiirlerini Rusçaya tercüme etmiş,
ayrıca kendisi de Azerbaycan ve Rus dillerinde şiirler yazmıştır.
20Semed Vurgun Vekilov, 1906 yılmda Qazax şehrinin Yukarı Salahlı köyünde doğdu. Babasının adı Yusif'dir.
1918 yılında Qazax Müellimler Se-minariyasmda (öğretmen okulunda) okumuş, 1929 yılına kadar Qazax, Quba
ve Gence'de öğretmenlik yapmıştır. 1929 yılında Moskova Devlet Universitesi'nin Dil ve Edebiyat Fekültesi'ne
kaydolmuş, iki yıl sonra Bakı'ya dönüp Pedagoji Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi almıştır. "Şairin Andı"
(1930), "Fanar" (1932), "Könül Defteri" (1934), "Şe'rler" (1936) kitapları ona ilk büyük şöhretini kazandırmış ve
artık. 30 uncu yıl-lardan sonra eserleri Rus, Ukrayna, Gürcü, Özbek, Türkmen ve diğer halkların dillerine
tercüme edil-meye başlamıştır. 1934 yılında, Tiflis'de ilk kitabı basilmiş ve yayınlanmıştır. "Komsomol
Poeması", "Lekbatan", "Ölüm Kürsüsü", "26-lar", "Beşti", "Bakinin Dastanı", "Zencinin Arzuları", "Muğan",
"Leninin Kitabı", "Aygün", "Zamanın Bayraqdarı" adlı eserleri, 1930-1950 arası Azerbaycan'da yeni tipli epik
şiirin oluşum tarihini, onun güçlü ve zayıf taraflarım bütün yönleriyle yansıtmaktadır. İkinci Dünya Savaşı
(1941-1945) yıllarında yazdığı "Bütün Xalglar Qebileler", "Veten Keşiyinde", "Ananın Öyüdü", "Şefget Bacısı",
"Qızıl Şahinler" ve onlarca başka eserde, Azerbaycan Türklerinin vatanseverlik ve cengaverlik duyguları
terennüm edilir. Savaştan sonraki şiirlerinde, Azerbaycan tabiatinin tasviri ("Muğan" ve "Talıstan"), Azerbaycan köylüsünün sessiz emeği ("Beşti"), işçi ve sanatkarlarin arzu ve emelleri ("Aygün"), o yıllar için gelenek
haline gelmiş, prototip mevzular ve kahramanlardı. Özgürlük ve barış yolunda mü-cadele ("Ölüm Kürsüsü" ve
"Zencinin Arzuları") şiirlerinin başlıca mazmununu teşkil etmekteydi. Semed Vurgun, Azerbaycan edebiyatında
bir dramaturg olarak da büyük şöhret bulmuştur. Azerbaycan halkının tarihini konu alan "Vaqif" (1938),
"Xanlar" (1939), "Ferhad Ve Şirin" (1941), bu arada "İnsan" (1945) manzum dramlarının yazarı da O'dur. Bir
göze gibi kaynayan, saf, duru, tabii üslubu ve dili, insancıl, felsefi, romantik bakış açısı bu eserlerde Semed
Vurgun dramasmı farklı kılan özelliklerdir. Semed Vurgun, tercüme sahasmda da hem ta-rihi, hem de edebi
çalışmalar yapmıştır. A. S. Puş-kin'in "Yevgeni Önekin" manzum şiirini, M. Gorki'nin "Kiz Ve Ölüm", "Kaplan
Derisi Giymiş Pehlivan" (bu eserin bir bölümünü) gibi ölümsüz sanat eserlerini büyük ustalıkla Azerbaycan
türkçesine kazandırmıştır. Semed Vurgun aynı zamanda, Azerbaycan'da çağdaş edebi tenkidin, estetik
nazariyesinin temelini atanlardan biribir. Azerbaycan ve Sovyet edebiyatının muhtelif meseleleri, Nizami, M. P.
Vaqif, A. S. Puşkin, M. F. Axundov, V. V. Mavakovski, C. Cabbarlı ve başka klasiklerin sanatı hakkında pek
çok makalenin de yazarıdır. Sovyet Yazarlarının II. kurultayında okuduğu, şiir hak-kındaki parlak tebliğinde,
edebiyatın bir çok nazari meselesine ışık tutmuştur. Filoloji ilminin ge-lişmesindeki hizmetlerinden dolayı,
Devlet Üni-versitesinin akademik kurulu, kendisine fahri doktorluk unvanı vermiştir. Şairin eserleri sadece eski
Sovyetler Birliği'nde değil, aynı zamanda dış ülkelerde de yayılmıştır. Şiir ve manzum eserleri dünyanın bir çok
diline tercüme olunmuş, piyesleri keza yabancı sah-nelerde oynanmıştır. Semed Vurgun, aynı zamanda ilim
sahasına büyük hizmetleri geçmiş ideolog ve toplum önderi bir şahsiyetti. Azerbaycan Bilimler Akademi'sinin
asil üyesi ve başkan yardımcısıydı. Sovyetler Bir-liği parlamentosunun ve Azerbaycan Par-lamentosunun (Ali
Sovyet) millet vekillerindendi. Azerbaycan Yazarlar Birliği'nin ve aynı zamanda Dış Ülkelerle Kültürel İlişkiler
Cemiyeti'nin baş-kani olmuştur. Bir barış gönüllüsü olarak, Sovyet temsil heyetiyle beraber Almanya, Polonya,
Bul garistan, Çin, Fransa ve İngiltere'de bulunmuştur. 1941 yılında "Vaqıf", 1942 yılındaysa "Ferhad Ve Şirin"
dramlarından dolayı devlet mükafatı almıştır. Başlıca Eserleri:Eserleri, 6 ciltte, Bakı, 1960-1972; Seçilmiş Dram
Eserleri ve Poemaları. Bakı, 1974; Seçilmiş Eserleri, 2 ciltte, Bakı, 1966, 1976; El Bilir Ki Sen Menimsen. Bakı,
1970.
21Gurbanov Osman Abdullah oğlu (Osman Sarıvelli)-Azerbaycan şairi. 1905 yılı Aralık 17 Kazak ilinin II. Şıhlı
(Sarıvelli) köyünde doğdu. Orta öğrenimini Kazak Öğretmenler Seminariyasında aldıqdan sonra bir süre Göyçay
ilçesi Qarameryem ve Bığır-köy okullarında öğretmen olarak çalıştı (1926-1929). Eğitimini artırmak amacıyla
Moskova'ya gitmiş ve burada Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinde okumuştur (1929-1932). 1937 yılından
Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesi idi. Bakü Eğitim Tehnikum'un öğretmen (1932-1935), İstanbul Tiyatro
Tehnikum'un müdür (1939-1940), Azerbaycan İlimler Nizami adına Dil ve Edebiyat Enstitüsünde müdür
Yardımcısı, "Edebiyat Gazetesi"nin editörü, Uşakgenc neşrde editör, Azerbaycan Yazarlar Birliği'nde şiir üzere
danışman olarak çalıştı. 3Temmuz 1990'te Bakü'de vefat etmiş ve kendi köyünde defnedilmiştir. Osman Sarıvelli
edebi yaratıcılığına 1928 yılında başlamıştır. Aynı yıl "Genç İşçi" gazetesinde "ayak" adlı ilk şiiri
yayımlanmıştır. Osman Sarıvellinin "Demir Mısralarım" isimli birinci kitabı 1934 yılında yayımlanmıştır.
Şiirleri Hazar Üniversitesi Yayıncılık tarafından yayımlanan Azerbaycan Sevgi Şiiri toplusunun Birinci kitabına
(İstanbul, 2008) dahil edilmiştir (Tertibçi:Hamlet İsahanlı).
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A. Stepanov’un, Port-Artur, (1947:777-778) " ve "Zvonaryovlar Ailesi" ((271,
350, 353 vb; Nəzirli, 1991:59, 67, 115) romanlarında Şıhlınski’nin de kahramanlıklarına
bahsediliyor. Gılman İlkin’in "General" filmi, Ali Ağa ile ilgilidir (İsmayılov, 2000:18;
Kazımzadə,2010: 12)22. Bazı Rus araştırmacılar, Albay S. İbrahimov ve araştırmacı
Şemistan Nezirli, generalin hayatı, çalışmaları ve yaratıcılığından bahseden bir takım
eserler yazmışlardır.
ALİ AĞA ŞIHLİNSKİ’NİN AİLE HAYATI ve NİGAR ŞIHLINSKAYA
Aliağa Şıhlınski, Nigar Şıhlınskaya ile evlenmiştir. Nigar hanımın dedesi
Kafkasya müftüsü Hüseyn Efendi Gayıbzade, Aliağa’nın annesi Şahyemen Hanım'la
(Şair Vidadi'nin torunu) amcaoğlu-amcakızı idiler. Aliağa, “ağalık neslinde” idi. Nigar
hanım ondan 6 yaş küçük idi-10 Ekim 1871 (1878 yılı Mart 21) Tiflis'de doğdu. Anası
Seadet Hanım da Tiflis'deki Kafkas Kadınları Hayriyye Cemiyetinin fahri başkanı idi.
Babası Azerbaycan eğitimcisi Hüseyin Efendi Gayıbovdur. Nigar Hanım ilk tahsilini
evde almıştı, sonra Tiflis Necib Kızlar Enstitüsünü (1889) altın madalya ile bitirmişti. O,
Fransızcayı ve Rusçayı rahatça konuşuyor, Arapça ve Farsçayı çok iyi biliyordu. Dedesimeşhur din hadimi, hem de şair-sanat aşığı Hüseyn Efendi’nin Nigar hanımın
yetişmesinde hususi rolü olmuştu. Onun zengin kütüphanesi sayesinde Nigar Hanım, İran
klasiklerini, Azerbaycan şairlerini okumuş, Arap dili ve Arap edebiyatını, fars dili ve Fars
edebiyatını derinden öğrenmişti. Azerbaycan'ın ilk şefkat kız bacısıdır. Birinci Dünya
Savaşı'nda da savaşmıştır.

Kitapları:
Demir Mısralarım (1934)
Menekşe (1940)
Şairin Hediyesi (1943)
Getir, Oğlum, Getir (1943)
Gençlik aşkı (1946)
Bahar Çiçekleri (1949)
Yeni Dünyanın Kapısı (1950)
İklimden-İklime (1963)
Yarını Yaratanlar (1970)
Seçilmiş eserleri (üç cilt halinde) (1971-1975)
Her Kim Yüz Yıl Yaşamasa (1976)
Ben Yarına Gidiyorum (1979)
Kür Çizgisinde (1987)
22 Gılman İlkin-yazar, 1950 de AYB’nın üyesi, M. F. Ahundov adına Dövlet ödülü (1967), Azerbaycan’ın
Emektar İnce Sanat Ustası (1989). Musayev Gılman İsabala oğlu (Gılman İlkin) Bakı’nın Merdekan kendinde
doğmuşudur. 1932l şimdiki Pedagoji üniversitesi Dil-Edebiyat fakültesini 1936de bitirip, şimdiki Bakı Dövlet
üniversitesinde baş öğretmen olmuş, "Azerbaycan" dergisinin baş redaktörü, "Uşakgençneşr", "Azerneşr"
neşriyatlarının direktoru (1966-1971) olmuştur. Hizmetlerine göre "Kırmızı Emek Bayrağı", "İkinci Dereceli
Büyük Vatan Muharebesi" madalyası, iki defa Azerbaycan Ali Soveti Riyaset Heyetinin Fahri Fermanı ve
madalyalarıyla taltif olunmuşdur. Kafkas halkları Ali Dini Şurasının "Paklık" mükafatına layık görülmüştür.
"Kalade İsyan" (1959), "Şimal Rüzgarı" (1962), "Hediyye" (1969), "Dağlı mahallesi" (1978), "Deniz kapısı"
(1984), "Madam Kedri" (1988) vs. kitaplarının müellifidir. "Gölgeler Sürünüyor", "Yenilmez Birlik" bedii
filmlerinin ve bir kaç televizyon filminin senaryosunu da yazmıştır.
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EŞİNİ KAYBEDİYOR
Aliağa Şıhlınski eşi Nigar hanım 1931 yılında ağır hastalığa yakalandı. Şıhlınski
bir dakika olsun onu yalnız bırakmıyordu. Fakat Nigar Hanım'ın durumu her geçen
gün kötüye gidiyordu. Son günlerini yaşadığını hisseden Nigar hanım birden ne
düşündüyse eşinin elinden tuttu:
-Aman, görünüyor ki, bu fani dünyada seni yalnız bırakacağım. Ölüm haktır,
ondan bir damla korkmuyorum. Fakat beni rahatsız eden seni çocuk sahibi olmadan
bırakmam. Ama hayır, gün gelecek Şıhlınski soyadı ile gurur duyan insanlar kendilerini
bizim torunumuz olarak adlandıracaklar. Tek tesellim, işte budur. Beni
debdebe ile defin etme, mezarımı da basit yap. Yemek vermeye de gerek yok.
Az sonra Nigar hanım 43 yıl birlikte yaşadığı sadakatli eşiyle vedalaşıp ebediyen
gözlerini yumdu. Aliağa Şıhlınski de 18 Ağustos 1943 vefat etmiş, Bakü’de, Yasamal
mezarlığında defin olunmuştur.
GENERAL ALİAĞA ŞIHLİNSKİNİN ŞİİRLERİ
Klasik şair Molla Veli Vidadi (1707-1808), Mustafa ağa Arif Şıhlinski, (Şıhh,
Doğ:1781-1774-1842?) ve Kazım ağa Salik Şıhlinski (1781-1842)’nin torunu olan Topçu
Generali Aliağa Şıhlınski iki dilde Rusça ve Azerbaycan dillerinde şiir yazıyor ve
tercümeler yapabiliyordu. Şiirlerinin, çevirilerinin ve sanat parçalarının çoğunu yazarı
olan bu mütevazı insan hiçbir zaman yayınlamadı. Azerbaycan Tarih Müzesi'ndeki özel
klasöründe ve Cumhuriyet Merkezi Devlet Bilim ve Kültür arşivinde, Prof.Dr.Haydar
Hüseyinov özel fonunda General Aliağa Şıhlınski'ye ait çok belge ve materyaller
bulunmaktadır. 514 numaralı fonda Generale mahsus bir defter de kaydedilir. Müzede ve
arşivde saklanan Şıhlınski’nin "Subayın Hafızası" defterinde şiirler, bedii parçalar, çeviri
ve kayıtlar bulunmaktadır. 21 Ekim 1900 düzenlenmiş "Subayın Hafızası" defterindeki
kayıtlardan anlaşılıyor ki, görkemli dramatör Cafer Cabbarlı’nın yaratıcılığına generalin
özel bir sevgisi bulunmakta, Cabbarlı'nın zamansız ölümü onu aşırı derecede üzmüştür.
Azerbaycan Edebiyatının büyük temsilcileri Samed Vurgun "Büyük Edib" ve Osman
Sarıvelli'nin "Yaşar" şiirlerini ustalıkla Rusçaya tercüme etmiştir. Aliağa Şıhlınski’nin
özel fonunda şair Osman Sarıvelli'ye yazdığı mektupların sureti ve posta makbuzu da
bulunmaktadır. O, şair Osman Sarıvelli'ye: Ben cesaret edip büyük dramatör Cafer
Cabbarlı, "Yaşar" ve "Ölüm" şiirlerini Türkçeden Rusçaya tercüme ettim. Lütfen,
tercümeye bakınız, hoşunuza giderse yayınlatmak için izin verin. Generalin özel
fonundaki mektuplar arasında şairin hiçbir cevabına rastlanmıyor. Bu nedenle 1980
yılının kışında Osman Sarıvelli'ye görüşen Ş. Nezirli: Yazılan mektupların tarihini yılını
ona hatırlattım.
-Osman hocam,dedim Sizin cevaplarınızı bulamadım. Generalin mektupları size
ulaşmıştı mı?. Osman Sarıvelli bir hayli üzülerek:
-Benim-dedi, generalin mektuplarını aldığımı hatırlıyorum. Meallerini de okuyup
beğenmiştim. Sen ne diyorsun, yavrum, ben o zaman çar ve müsavat generaline hangi
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cesaretle mektup yaza bilirdim. Çünkü o zamanlar otuzuncu yılların kıyımı tuğyan
ediyordu. Sonra esefle ne yazık ki, generalin bana yazdığı mektupları da o dönemlerde
yırttım attım. Onlar çok içerikli ve zarif yazılardı.
Generalin "Subayın Hafızası" defterinde onun hayat ve meslek arkadaşı, ilk
Azerbaycanlı askeri şefkat ablası Nigar Hanım Mirza Hüseyin Efendi kızına yazdığı "Ey
sevdiğim, ey Dilruba", "Anne ve Onun Aziz Nigar’ına", "Adi Hikaye", "Başkan Amiral
Makarov'un Anısına", VII. yüzyıl Japon şairi Ş.Munetodan "Sen Bana Vahşi Dedin"
şiirlerinin Rusçaya çevirisi ve başka parçalar kaydediliyor. Üzeyir Bey Hacıbeyov'un
piyanosunun üstünde bitmemiş bir not vardı. Üzeyir Bey, General Aliağa Şıhlınski’nin
eşine 1912 yılında yazdığı altı bentlik "Ey sevdiğim, ey Dilruba" şiirinin sadece iki
fıkrasına romans yazabilmiştir. Ömür ancak buna vefa etmiştir.
1906 yılından 1914 yılına gibi Aliağa Şıhlınski, Çarskoe Selodakı Topçu
Subayları okulunda Komutan yardımcısı olduğunda 1912 yılında generalin girişimi ile
"Topçu Subayları Okulunun Dergisi" yayınlanmıştır. 1913 yılının sonbaharında Topçu
subayları okulunun müdürü, topçu generali A. Sinitsin yaş haddiyle ayrılınca da dergi bu
münasebetle Sinitsi'nin portresini ve ikinci sayfada hakkında büyük bir yazı yayınladı.
Aliağa Şıhlınski’nin iki bentlik veda şiirini de çıkardı.
Yorulmak bilmeden sen uzun yıllar.
Kendi ağır topuna sükançı oldun.
Her emrinle birleşti eller.
Bir aile gibi senin mert ordun.
Toplar ebedi okulumuz de;
Siz onun babası, tarih yazanı.
Yürekten selamlar gönderip size,
Saygıyla önünde baş eğiyor herkes.
BENİM
Ey sevdiğim, el Dilruba,
Sabrım, kararım benim.
Sed merheba, sed merhaba
Ne türfe yarımdan benim.
Gören seni ey nazenin,
Der:peh-peh, sed aferin!
Dünyada eşi yok galiba,
Eceb dildarım benim!
Güzel zahirde suretin,
Güzel batın, doğanın.
Güzel her işte gayretın,
Namusum, Arım benim.
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Benim baharda bülbülüm,
Benim kızamık sünbülüm.
Gülşenlerde zarif gülüm,
Bağlarda barımsan benim.
Seni ziyaret eylerem,
Sana ibadet eylerem.
Hem çok sadakat eylerem,
Çünkü sen Nigarım benim.
Ben aşığın adı Ali,
Verdin bu dersi bilmeli.
Aşkından olmuşum deli,
Sen ahu-Zârim benim. (1912 yılı)
ANA VE ONUN EZİZ NİGARINA
Denizin üstünde bir yıldız yandı,
Dalgalar vuruldu işartısına.
Okudu, ağladı, mahzun durdu,
Sadece azapları kalmıştı ona.
Üzgün kayalar, dumanlı sahil,
Gecenin koynunda inleyirdiler.
Fikirli durup onlar sanki,
Hazin dalgaları dinliyordu.
Feryada dönmüştü denizin sesi;
Yıldızlar sularda yırğalanırdı.
Tenha muhabbetin hazin verir,
Kaya-kulaklarda sırğalanırdı.
O uzak göklerin derinliğinde,
Sözlü dudak gibi bak yıldız.
Özlem apartmanında, azap dilinde,
Sanki kendi derdini diyordu yıldız.
O mavi göklerden silinmemiş iz,
Uzak bir hasretin acısı kaldı.
Üzüntüyle dinliyor gökleri deniz,
Hıçkırır, inliyor, gözleri dolup.
16
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Nigar Hanım Şıhlinski

Şıhlinski Üçgeni
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TÜRKÜLERİN AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI TERAPİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Özlem ULAŞ∗

Nilüfer VOLTAN-ACAR∗∗

ÖZ
Bu makalede Türk kültürünün öğelerinden biri olan türküler, Akılcı Duygusal
Davranışçı Terapi’deki temel kavramlar açısından değerlendirilmiştir. Çeşitli yörelere ait
türkülerden seçilen on bir türkünün sözleri akılcı olmayan inançlar, akılcı inançlar, sağlıksız
olumsuz duygular gibi temalar açısından irdelenmiştir. Değerlendirme sonucunda bu on bir
türkünün, Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi (ADDT) açısından yorumlanmaya uygun
olduğu görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi (ADDT), akılcı inançlar,
akılcı olmayan inançlar, türküler.
THE EVALUATION OF FOLK SONGS BY RATIONAL EMOTIVE
BEHAVIOR THERAPY POINT OF VIEW
Abstract
In this study, the folk songs which can be considered as one of the elements of Turkish
culture have been evaulated by the Rational Emotive Behaviour Therapy perspective. The
eleven folk songs’ lyrics which were selected from different regions of Turkey include themes
such as irrational beliefs, rational beliefs, unhealthy negative feelings. It has been observed
that the folk songs are suitable for evaluation from the perspective of the Rational Emotive
Behavior Therapy (REBT) view point.
Keywords: Rational Emotive Behavior Therapy (REBT), rational beliefs, irrational
beliefs, folk songs.
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GİRİŞ
Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi (ADDT), klinik psikolog olarak çalışan ve
felsefeye ve psikolojiye olan ilgisini harmanlayarak bütüncül bir terapi geliştirmeyi
hedefleyen Albert Ellis tarafından 1950’li yıllarda geliştirilmiştir (Dryden, 2003). Akılcı
Duygusal Davranışçı Terapi, önce Akılcı Terapi olarak adlandırılmış, daha sonra kuram ile
ilgili yanlış anlamaları engellemek amacıyla kuramın adı, Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi
olarak değiştirilmiştir (Ellis, 1999; 2004).
Ellis, bir psikanalist olarak çalışırken bu kuramın hastalarının sorunlarını çözmede
yetersiz olduğunu fark ettikten sonra kendi kuramını oluşturmuştur (Sharf, 2008). İnsanların
çarpıtılmış, doğru olmayan ve temelde akılcı olmayan düşünce örüntüleri ile kendilerini
kurban haline getirdikleri görüşü ADDT’nin temelini oluşturmuştur (Bond ve Dryden, 2000;
Corey, 2008). Bu bağlamda ADDT’de, duygusal rahatsızlık yaşayan danışanların
rahatsızlıklarının akılcı olmayan inançlarından kaynaklandığı ve terapi sürecinde de akılcı
olmayan inançları ortaya çıkarma üzerine odaklanılması gerektiği belirtilmiştir.
Ellis, ADDT olarak adlandırdığı kuramında, düşünceyle duygu arasında neden-sonuç
ilişkisi olduğunu ve duyguyla düşüncenin birbirine eşlik ettiğini öne sürmüştür. Ellis’e göre,
sürekli biçimde kendini ve diğerlerini değerlendirme eğiliminde olan bireyin, biliş, duygu ve
davranışı bir bütündür (Ellis, 2006). Bir başka ifade ile; Ellis’e göre bireylerin duyguları,
düşünceleri ve davranışları arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur ve duygu ve
davranışların temelinde bireyin düşünceleri daha doğrusu inançları yatar.
ADDT’nin dünyada en çok kullanılan bütünleştirilmiş terapi olduğu ifade edilmiştir
(Ellis, 2004). Özellikle de felsefenin bu yaklaşımın ortaya çıkmasında önemli bir yeri vardır.
ADDT’nin felsefi temellerinin altında sorumluluk taşıyan hedonizm, temel insancıl inançları
ve rasyonalizme bakış açısı öğelerinin yattığı belirtilmiştir. Bu öğeler aşağıda açıklanmıştır
(Sharf, 2008):
Sorumluluk Taşıyan Hedonizm (Responsible Hedonism): Sorumlu hedonizm ilkesine göre
davranan bireyler, davranışlarının sonucunu sadece kendi açısından değil, diğer bireyler
açısından da değerlendirdiği için bu görüş sorumsuz davranışlara yol açar.
Hümanizm: ADDT’ye göre insanlar, yaşadıkları için önemli olan holistik ve amaca yönelik
organizmalar olarak görülür. Bu durum hümanizm etiği ile tutarlıdır. Ellis bireylerin
kendilerini ve dolayısıyla çevresindekileri koşulsuz kabul etmeleri gerektiği üzerinde
durmuştur. Koşulsuz kabul, bireylerin akılcı inançlar geliştirmelerinde önemli etkenlerden
biridir.
Rasyonalizm: Rasyonalizm, bireylerin duygularını dışlamadan amaçlarını ve değerlerini
gerçekleştirmeye çalışmayı ifade eder. Bu ilke ile, ilgili amaç ve değerler gerçekleştirilirken
bilimsel, verimli, mantıklı ve uygun yollar kullanmak gerektiği belirtilmiştir.
İnsanlar akılcı olmayan değerlendirmelerini, inançlarını ailesinden, arkadaşlarından,
öğretmenlerinden kısacası çevresinde yer alan kişilerden öğrenirler (Ellis, 2004; 2006). Başka
bir ifadeyle; bireyler, “iyi bir hayata sahip olmalıyım, ancak üniversite sınavını kazanamadım,
bir daha da hiç kazanamayacağım ve bu benim için bir felâket olacak.” gibi akıl dışı inançları
çevresindekilerden öğrenirler, ancak bunları öğrenmekte zorluk çekmezler; çünkü akıl dışı
düşünme potansiyeli ile dünyaya gelmişlerdir. Özetle; insanlar akılcı olmayan inançlar ile
dünyaya gelirler ve insanların, aileleri, arkadaşları daha doğrusu çevresi bu akılcı olmayan
inançları destekler.
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ADDT kuramına göre, insanlarda akılcı ve akılcı olmayan düşünme potansiyeli olmak
üzere iki temel biyolojik eğilim vardır (Nelson-Jones, 2003). İnsanların sağlıksız olumsuz
duygular yaşamasının altında onların akılcı olmayan inançları yatar. Akılcı olmayan inançlar,
bireylerin yoğun sağlıksız duygular yaşamalarına neden olduklarından dolayı onların
amaçlarına ulaşmalarını da engeller ve dolayısıyla onların patolojik davranışlar
göstermelerine neden olabilir.
Akılcı olmayan inançlar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır (Ellis, 2006):
Aşırı genelleme (Overgeneralization): “Ben harika ve mükemmel bir insanım”, “hayatım
tamamıyla mükemmel olmalı”, “ben yetersiz bir insanım” şeklinde bireyin kendisine ilişkin
olumlu ve olumsuz durumları genellemesi olarak ifade edilebilir.
Kesinlik (Certainty): İnsanların kendilerine ya da başkalarına ilişkin kullandıkları kesinlik
belirten ifadelerdir. Bir başka deyişle, insanlarla veya olaylarla ilgili gerçekçi olmayan
(unrealistic) ve mutlakiyetçi (absolute) beklentiler olarak ve “meli-malı” lı (must, ought,
should, have to, need) sözcüklerle ifade edilirler.
Değerlilik ve Yüceltme (Deservingness and deification): İnsanların, “ben, başıma hep iyi
ve mükemmel şeylerin gelmesini hak ediyorum.”, “cennete gitmeyi ve ödüllendirilmeyi hak
ediyorum.” şeklinde kendisinin oldukça değerli olduğuna ve bundan dolayı ödüllendirilmesi
gerektiğine ilişkin ifadelerini içerir.
Değerlilik ve Lanet (Deservingness and damnation): İnsanların, “başıma kötü şeylerin
gelmesini hak ediyorum.”, “sonsuza kadar cehennemde yanmayı hak ediyorum.” şeklinde
kötü bir şekilde cezalandırılmasına ilişkin inançları, bu kategoride yer alabilir.
Facialaştırma, felâketleştirme (awfulizing, catastrophizing): Bir durumun olumsuz
sonuçlarını aşırı derecede abartıp, “korkunç” (terrible) olarak değerlendirmedir.
Rahatsızlık verici kaygı, engellenme toleransının düşüklüğü (discomfort anxiety, low
frustration tolerance): Kolaya ve rahata ilişkin dayatmalardan kaynaklanır ve dert kaygısına
(discomfort anxiety) neden olur. Sıklıkla “... olursa, buna dayanamam” (I can't stand it …)
biçimindeki ifadeleri içerir.
Yetersizlik duygusu (Feelings of inadequacy): “Ben tamamıyla yetersiz ve değersiz bir
insanım.” şeklinde ifade edilen ve insanların yetersizliklerini belirtir.
Umutsuzluk (Hopelessness): “Ben yeterli ve güvenilir biri olamam ve değişemem.”
şeklindeki insanların umutsuzluklarına yönelik inançları olarak ifade edilebilir.
Büyütme (magnification): “Bana sürekli gülmeleri işimi ve bütün arkadaşlarımı
kaybetmeme neden olacak” şeklinde durumun olduğundan daha çok abartılmasını içeren
inançlar olarak ifade edilebilir.
Küçültme (minimization): “Onların bana gülmelerini sorun etmediğim zaman, yalnızca bu
konuda iyi olduğumu gösterir. Ancak bu diğer aptallıklarımla ve hatalarımla kıyaslandığında
hiçbir şeydir." şeklindeki insanların elde ettikleri başarıları olduğundan daha küçük
göstermeleri olarak ifade edilebilir.
Etiketleme (labeling): “Ben başarısız bir insanım.” şeklinde ve bireylerin kendisini
etiketlemeye dönük akıl dışı inançları bu kategori içerisinde yer alabilir.
Kişiselleştirme (Personalizing): “İnsanlar gülse gülse sadece bana gülerler, başka bir şeye
gülme ihtimalleri yok.” şeklinde, insanların çevrelerindeki birçok olayı kişisel olarak
algılamaları olarak ifade edilebilir.
Bunun yanı sıra akılcı olmayan inançların en temel özelliklerinden biri de talepkâr
oluşlarıdır. Ellis (1991), üç tür temel talepkârlıktan söz etmiştir (Akt., Ziegler, 2003):
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• Kendisine İlişkin Talepler (Self-demandingness): “Kendimi kendim olarak kabul
etmiyorum, daha başarılı olmalıyım.”. Ellis'e (1991) göre mutlakiyetçi (absolutistic)
düşünmenin bu biçimi kendinden nefret etme (self-hatret), kaygı, depresyon, intihar, içe
dönme/ içe çekilme (withdrowal) ve çökkünlük gibi yıkıcı davranışlara yol açar.
• Başkalarına İlişkin Talepler (Other-demandingness): “Seni sen olarak kabul etmiyorum,
bana daha adil davranmalısın.”. Ellis (1991), bu mutlakiyetçi düşüncenin şiddetli öfke
duygusuna yol açacağını, kişileri kıskançlıkla ve kendine acıyan (self-pity) bir şekilde
saldırganlık, kincilik, sevgi bağımlılığı gibi çeşitli yıkıcı davranışlara yönelteceği hipotezini
geliştirmiştir.
• Dünyaya ve Yaşam Koşullarına İlişkin Talepler (World-demandingness): “İçinde
bulunduğum koşulları olduğu gibi kabul etmiyorum, daha iyi olmak zorundalar.” şeklinde
bireylerin içinde bulundukları durumu kabul etmemelerine ilişkin akılcı olmayan inançlar, bu
kategoride değerlendirilebilir.
ADDT’ye göre bireylerin olaylara bakış açılarının altında yatan akılcı olmayan
inançları önem arz eder. Bu anlamda Ellis, bireylerin akılcı olmayan inançları ile baş
edebilmeleri amacıyla A-B-C Kişilik Teorisi’ni geliştirmiştir. ADDT’nin teori ve
uygulamalarının temeli, A-B-C Kişilik Teorisi’ne dayanır (Sharf, 2008). ADDT’ye göre
duygusal rahatsızlıklar akıldışı inançlardan kaynaklanır. Bu yüzden terapi süresince psikolojik
danışman ve danışan birlikte çalışarak duygusal rahatsızlıklara yol açan bu talepkâr ve akıldışı
inançları gerçekçi, doğal ve mantıklı düşüncelere dönüştürürler.
A-B-C Kişilik Teorisi, ADDT’de kuram ve uygulamanın merkezidir ve aşağıdaki gibi
şematize edilir (Corey, 2008):
A (harekete geçirici olay)
B (inanç)
C (duygusal, davranışsal sonuçlar)
A, bir olay, durum, bireysel bir tutum ya da davranıştır. Başka biranlatımla; bireylerin
gerçekleştirmek istedikleri amaçları vardır ve onlar bunları gerçekleştirmek için birtakım
etkinliklerde bulunurlar. A, bu etkinlikler olarak simgeleştirilmiştir. C, duygusal ve
davranışsal sonuçlar ya da bireyin tepkisidir. Bu tepki uygun olabilir ya da olmayabilir. B,
bireylerin inanç sistemlerini ifade eder (Corey, 2008). Bir başka ifade ile “B” yi, bireylerin
bilinçli ya da bilinçsiz olarak inanç sistemlerine göre bulundukları tepkileri olarak ifade
etmiştir.
Özetle, A-B-C teorisine göre bireyler bir olay ya da durumla karşı karşıya kalır (A)
ve bu olaya duygusal ya da davranışsal bir tepki verirler (C). Görünürde verilen bu tepki
A’nın sonucu olarak ortaya çıkar; fakat burada C’ye neden olan A değildir. C’nin kaynağı A
olarak görülmekle birlikte gerçek anlamda C’ye neden olan bireyin inanç sistemidir (B’dir).
Daha öncede belirtildiği üzere, B’yi, bir başka ifade ile bireyin inanç sistemini
etkileyen en önemli öğelerden biri de kültürdür. Sanât, ahlak, toplumsal cinsiyet rolleri, töre
gibi kültürel öğeler, bireyde doğuştan getirilen akılcı olmayan inanç eğilimini destekler ve
geliştirir. Özellikle de çalışmalar, kültürel öğeler içerisinde yer alan sanatın bireyler üzerinde
oldukça önemli bir etkisinin olduğunu göstermiştir (Sak, 1997; Kocadaş, 2005; Sayın, 2006).
Sanatın ürünlerinden biri olan türkülerin de öğretici niteliklerinin olduğu görülür (Şenol,
2009). Türküler hayatın vazgeçilmez parçalarından biridir. Türk halkı türküler ile acılarını,
sevinçlerini, umutlarını dile getirmiştir. Dolayısıyla türküler, Türk kültürüne özgü önemli
iletişim araçlarından biridir ve buna özgü anlam ve derinlik taşırlar. Toplumsallaşma ile
birlikte sanat faaliyetlerinin akılcı olmayan inançlar kazanılmasında oldukça etkili faaliyetler
olduğu bilinmektedir (Delucia-Waack & Gellman, 2007; Toohey, Broll-Barone & Kassinove,
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2011). İletişim araçlarından biri olarak değerlendirilen ve kültürel bir miras olarak bireyden
bireye aktarılan türkülerin içeriğinde akılcı olmayan mesajların olması bu türküleri dinleyen
bireylerin olay ve durumlara bakış açılarını etkileyebileceğinin düşünülmesi üzerine bu
makalede farklı yörelerden seçilmiş olan türküler, ADDT’de yer alan temel kavramlar
açısından değerlendirilmiştir.
TÜRKÜ SÖZLERİNİN ADDT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu bölümde çeşitli yörelere ait türkülerden tesadüfi bir şekilde seçilen 11 türkü,
ADDT’nin temel kavramları açısından incelenmiştir.
Boş Beşik - Elazığ yöresi
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Her kapıya kul eyledi
Nenni nenni nenni nenni
Nenni nenni nenni neni
Bebek oy
Dere olup taşamadım
Kader dağın aşamadım
Gelin olup yaşamadım
Bebeğin beşiği çamdan
Su sızıyor yufka damdan
Kurtulur mu gelin gamdan
Bebek gelini del'eyler
Yakar yüreğimi kül eyler
Hem ırgat hem de kul eyler
Elazığ yöresine ait bu türkünün sözleri incelendiğinde, türküde, bebeğine ilişkin birçok
sorun yaşayan bir anneye dikkat çekildiği görülür. Türkünün sözlerinden, bir annenin
çocuğunu kaybettiği ve bu yüzden ıstırap çektiği anlaşılabilir. Bu türkünün sözleri A-B-C
Teorisi açısından incelendiğinde, A (harekete geçirici olay) bebeğin ölmesi; C (sonuç),
annenin üzüntü duyması, acı çekmesi olarak ifade edilebilir. C’nin, bir başka ifade ile,
annenin yaşadığı duygusal tepkilerin altında yatan A, bir başka deyişle, bebeğini kaybetmesi
değil, buna ilişkin inançları bir başka deyimle, B’dir. Bu türküde, “Dere olup taşamadım,
Kader dağın aşamadım, Gelin olup yaşamadım” dizelerinden anlaşılabileceği üzere, annenin
kendisine ilişkin yerine getiremeyeceği beklentileri başka bir deyişle, kendisine ilişkin
talepleri annenin akılcı olmayan inançlar geliştirmesine neden olmuştur. Bunun yanı sıra
“Kurtulur mu gelin gamdan” dizesinde ise ilgili kadın, bebeğinin ölümünden duyduğu acıyı
kötüleştirerek hiçbir zaman bu gamdan kurtulamayacağını belirtmiştir. Durumu daha da
kötüleştirme ve kendisine ilişkin taleplerinin kesinliği, daha öncede ifade edildiği üzere, akılcı
5
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olmayan inançların özelliklerindendir. Sonuç olarak, bebeğin ölümüne ilişkin yaşadığı yoğun
keder ve umutsuzluk duygularına neden olan bireyin hiçbir zaman kederden
kurtulamayacağına ve kendisine ilişkin, yerine getiremeyeceği şekilde olan ve kesinlik
belirten talepleridir.
Gayrı Dayanamam Ben Bu Hasrete (Çorum Yöresi)
Gayrı dayanamam ben bu hasrete
Ya beni de götür ya sen de gitme
Ateş-i aşkınla yakma çıramı
Ya beni de götür ya sen de gitme
Sen gidersen kendim berdar ederim
Bülbül gül dalına konmaz niderim
Elif Kaddim büker kemed ederim
Ya beni de götür ya sen de gitme
Yar sineme vurdun kızgın dağları
Viran koydun mor sümbüllü bağları
Hüsey’n’im geçiyor gençlik çağları
Ya beni de götür ya sen de gitme
Çorum yöresine ait bu türkünün sözleri incelendiğinde, şehir değişikliği ya da başka
sebeplerden dolayı ayrılmak üzere olan âşıkların hikâyesinin anlatıldığı görülür. Bu türkünün
sözleri A-B-C Teorisi açısından incelendiğinde, A (harekete geçirici olay) sevgilinin gitmesi;
C (sonuç), acı, üzüntü, yalnızlık ve özlem olarak ifade edilebilir. C’nin, bir başka söyleyişle,
âşık kadının yaşadığı duygusal tepkilerin altında yatan, A bir başka deyişle, sevgilisinin onu
terk etmesi değil, buna ilişkin inançları bir başka ifade ile, B’dir. Bu türküde yer alan “Ateş-i
aşkınla yakma çıramı, Yar sineme vurdun kızgın dağları, Viran koydun mor sümbüllü
bağları” dizelerinden de anlaşılabileceği üzere, terk edilen kadın, onsuz eriyip biteceğini,
kalbinin alev alev yandığını ifade ederek durumu daha da kötüleştirmiştir. Bunun yanı sıra,
“Sen gidersen kendim berdar ederim, Bülbül gül dalına konmaz niderim” dizelerinden
anlaşılabileceği gibi, kadın, sevgilisinin gitmesiyle yaşayamayacağına ve mahvolacağına
ilişkin bir takım inançlara sahiptir. Kadının yukarıda belirtilen akılcı olmayan inançlarının
altında yatan durum ise “Gayrı dayanamam ben bu hasrete” dizesinden de anlaşılabileceği
gibi, kadının sevgilisi olmadan yaşamının oldukça zor olacağını, buna dayanamayacağını,
dolayısıyla yetersiz bir insan olduğunu ifade etmesidir. Bir başka söyleyişle, kadının
engellenme toleransının düşüklüğü “bu çok zor, onsuz yaşayamam” gibi cümleler kurmasına
ve yetersizlik duygusunun oluşmasına dolayısıyla da yukarıda belirtilen akıl dışı inançlar
geliştirmesine neden olmuştur.
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Ey Sevdiğim (Yar Demedin) - Doğu Yöresi
Ey sevdiğim bir gün bana
Yar demedin yar demedin
Gece gündüz tenhalarda
Ağlayanım var demedin.
Seni sevmek suç mu bana
Ağlıyorum yana yana
Bir melhem verip yarama
Sür demedin sür demedin
Bir gün bana gül demedin
Göz yaşını sil demedin
Bir ömür koştum peşinden
Gel demedin yar demedin
Doğu yöresine ait bu türkünün sözleri incelendiğinde, türkü sözlerinin, karşısındaki
kişiden beklediği ilgiyi göremeyen bir kişiyi konu edindiği anlaşılır. Bu türkünün sözleri A-BC Teorisi açısından incelendiğinde, A (harekete geçirici olay) türküde bahsi geçen bireyin
sevdiği kişiden ilgi görememesi; C (sonuç) ise bireyin yaşadığı hayal kırıklığı, acı çekme ve
umutsuzluk olarak ifade edilebilir. C’nin, bir başka deyişle, bireyin yaşadığı hayal kırıklığı ve
yoğun üzüntü duyma gibi duygusal tepkilerinin altında yatan, A bir başka deyimle
sevgilisinin onunla ilgilenmemesi değildir. Bu tarz duygusal tepkilerinin altında yatan bu
olaya ilişkin akılcı olmayan inançları, bir başka söyleyişle B’dir. Bu türkünün sözleri
incelendiğinde, bireyin akılcı olmayan inançlarının altında sevgilisinden beklediği taleplerinin
yattığı görülür. “Yar demedin yar demedin, Gözyaşını sil demedin, Gel demedin yar
demedin” dizelerinden de anlaşılabileceği üzere bireyin sevgilisinden istediği “sen de beni
sevmelisin, bana daha farklı davranmalısın, benimle ilgilenmelisin” şeklindeki talepleri ve
“hiçbir zaman beni sevmeyeceksin” şeklinde umutsuzluğa yönelik akılcı olmayan inançları,
onun acı, hayal kırıklığı gibi sağlıksız olumsuz duygular geliştirmesine neden olmuştur.
Çemberimde Gül Oya (Biga Yöresi)
Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
Dertlere kanıyorum
Günleri saya saya
Albeni kıyamam seni
Avlu dibi beklerim
Vay benim emeklerim
Dümbeleği çala çala
Yoruldu bileklerim
Al beni kıyamam seni
7
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Pembe gül idim soldum
Ak güle ibret oldum
Karşı karşı dururken
Yüzüne hasret oldum
Al beni kıyamam seni
Biga yöresine ait bu türkünün sözleri incelendiğinde, bireyin, karşısındaki kişiyi elde
edebilmek için birçok şey yapmasına rağmen araya ayrılığın girdiği görülür. Bu türkünün
sözleri A-B-C Teorisi açısından incelendiğinde, A (harekete geçirici olay) âşık olduğu kişi ile
ilişkinin başlayamaması, C (sonuç), acı çekme, hasret, umutsuzluk ve mutsuzluk gibi
duygusal sonuçlar ile âşık olduğu kişiyi bekleme, vazgeçememe gibi davranışsal sonuçlar
olarak ifade edilebilir. B ise “Avlu dibi beklerim, Vay benim emeklerim, Al beni kıyamam
seni” dizelerinden anlaşılabileceği gibi, bireyin “artık beni gör ve bana karşılık ver, sana
oldukça emek verdim bu emeklerim boşa gitmesin” şeklindeki akıl dışı inançlarıdır. Bu türkü
sözlerinde bahsi geçen bireyin, âşık olduğu kişi ile ilişkisinin başlayamamasının altında yatan
akıl dışı inançlar ise, “senin için oldukça emek verdim, o yüzden sen de benim için
çabalamalısın, şu anda bana ilişkin davranışlarını kabul etmiyorum, bana daha farklı
davranmalısın” şeklinde başkalarından beklentileri daha doğrusu başkalarına ilişkin talepleri
ve “Gülmedim doya doya” dizesinden de anlaşılabileceği üzere, içinde bulunduğu durumu
olduğundan daha çok abartması ve büyültmesidir. Daha öncede belirtildiği üzere büyültme ve
başkalarına ilişkin talepler, akıl dışı inançlara yol açan unsurlardandır.
Ordu’nun Dereleri (Ordu Yöresi)
Ordunun dereleri aksa yukarı aksa
Vermem seni ellere ordu üstüme kalksa sürmelim amman
Oy mehmedim mehmedim sana küsüm demedim
Seni bana gecmişler vallahi ben demedim sürmelim amman
Ordunun dereleri kara yosun bağlıyor
Kalk gidelim sevdiğim anan evde ağlıyor sürmelim amman
Oy mehmedim mehmedim sana küsüm demedim
Beni sana geçmişler vallahi ben demedim sürmelim amman
Ordu yöresine ait bu türkünün sözleri incelendiğinde, türküde, sevgilisi ile arası
bozulan ve birbirlerinden ayrılan âşıkların hikâyesine dikkatin çekildiği görülür. Bu türkünün
sözleri A-B-C Teorisi açısından incelendiğinde, A (harekete geçirici olay) sevgiliden ayrılık,
C (olay) ise acı, üzüntü gibi duygusal sonuçlardır. “Ordu'nun dereleri, Aksa yukarı aksa,
Vermem seni ellere, Ordu üstüme kalksa” dizelerinden anlaşılabileceği üzere B (inanç) ise,
“her ne olursa olsun sen benim olmalısın, dereler yukarı bile aksa seni bırakmam, seni ömür
boyu seveceğim” şeklindeki kesinlik belirten ifadelerdir. Daha öncede belirtildiği üzere,
bireylerin kendilerine ilişkin katı istekleri akıl dışı inançların oluşmasında önemli bir
unsurdur. Bu türkünün sözleri incelendiğinde de bireyin “her zaman onu bekleyeceğim”
şeklinde kendisine dair katı istekleri ile “eğer hayatımda o olmazsa bu dünyanın sonudur”
8
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şeklinde durumu daha da kötüleştirmesi ve “Ordunun dereleri kara yosun bağlıyor”
mısrasından da anlaşılabileceği üzere durumun abartılması ve büyütülmesi akılcı dışı
inançlara; dolayısıyla da bireyin kahrolma, ıstırap gibi sağlıksız olumsuz duygular yaşamasına
neden olur.
Sivas’ın Yollarına (Sivas Yöresi)
Siyah saçım dolam dolam
Boynunda kurbanın olam
Eğer başka yâr seversen
Bu ellerde nasıl duram
Sivas'ın yollarına
Çıkayım doğlarına
Bırak ben beni vuram
Ölüm gitmez zoruma
Selvi boylum salın da gel
Bir bakışın ömre bedel
İkimizi ayırdılar
Kör olası zalim kader
Bu türküde geçen “Eğer Başka Yar Seversen, Bu Ellerde Nasıl Duram” dizelerinden
anlaşılabileceği üzere kişi durumu kötüleştirerek, “eğer sen beni sevmezsen ve başka bir
kişiye âşık olursan ben buralarda yaşayamam” şeklinde akıl dışı inançlar geliştirir. Buna ek
olarak “Bırak Ben Beni Vuram, Ölüm Gitmez Zoruma” dizeleri incelendiğinde aynı duruma
dikkat çekilir. Kişi içinde bulunduğu durumu kötüleştirerek, “eğer beraber olamazsak bu
benim hayatımın sonudur” şeklinde akılcı olmayan inanç geliştirir. Bu akılcı olmayan
inançlarının altında hem durumu kötüleştirmesi hem de kişinin “beni sevmelisin” şeklinde
başkalarına ilişkin kesinlik belirten tâlepleri yatar.
Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem (Erzurum Yöresi)
Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem,
Zülfü Perişanım Kal Melül Melül.
Kerem Et, Aklından Çıkarma Beni,
Ağla Göz Yaşını, Sil Melül Melül.
Elvan Çiçekleri Takma Başına,
Kudret Kalemini Çekme Kaşına,
Beni Ağlatırsan Doyma Yaşına,
Ağla Göz Yasini, Sil Melül Melül
Yeter Ey Sevdiğim Sen Seni Düzelt
Karaları Bağla,Beyazı Çöz At
O Nazik Ellerin Bir Daha Uzat
Ayrılık Şerbetin Ver Melül Melül
9
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Karac’oğlan Der Ki Ölüp Ölünce
Bende Güzel Sevdim Kendi Halimce
Varıp Gurbet Ele Vasıl Olunca
Dostlardan Haberim Al Melül Melül
Erzurum yöresine ait bu türkünün sözleri incelendiğinde, türkü sözlerinde, sevgiliden
ayrılığın konu edinildiği anlaşılır. Bu türkünün sözleri A-B-C Teorisi açısından
incelendiğinde, A (harekete geçirici olay) sevgiliden ayrılık, C (olay) ise üzüntü, acı çekme
gibi duygusal sonuçlardır. Türküdeki bütün dizeler incelendiğinde, kişinin sevgilisinden
bekledikleri daha doğrusu sevgilisine ilişkin “beni unutmamalısın, sürekli arkamdan
ağlamalısın, giyinip süslenmemelisin, hatta hep siyahlar giymelisin” şeklindeki talepleri onun
akılcı olmayan inançlarının altından yatan, bir başka deyimle B’nin altında yatan temel
öğelerdir. Bunun yanı sıra bu türkünün sözlerinde keder gibi sağlıksız olumsuz duygular
olduğu görülür. Bu sağlıksız olumsuz duyguların altında ise, “Yeter Ey Sevdiğim Sen Seni
Düzelt” dizesinden de anlaşılabileceği üzere bireyin sevgilisini koşulsuz kabul etmemesi,
kendisini düzeltmesi gerektiğini vurgulaması yatar.
Ahırında Bu Dert Beni Öldürür (Doğu Anadolu Yöresi)
Ahırında bu dert beni öldürür
Ey olmaz yaram dert dert üstüne
Halimi görenler aklın şaşırır
Gitti şadım geldi gam gam üstüne
Tabiplerden şifa kaldı az kaldı
Yandı ciğer kebap oldu köz kaldı
Zamana dey habdan bile naz kaldı
Daha dolmaktadır dert dert üstüne
Ben feleğin tatlı günün görmedim
Her zaman ağladım bir dem gülmedim
Aktı gitti gözyaşlarım silmedim
Silmeden usandım yaş yaş üstüne
Doğu Anadolu yöresine ait bu türkünün sözleri incelendiğinde, türküde ifade edilen
bireyin, genel olarak içinde bulunduğu koşullardan memnun olmadığı ve bunları kabul
etmediği görülür. Bu durum özellikle de “Ben feleğin tatlı günün görmedim, Her zaman
ağladım bir dem gülmedim” dizelerinden anlaşılır. Bu dizelerde, bireyin dünyaya ve içinde
bulunduğu yaşam koşullarına ilişkin bir takım talepleri olduğu ve içinde bulunduğu koşulları
kabul etmediği görülür. Daha öncede belirtildiği üzere, kişinin içinde bulunduğu koşulları
kabul etmemesi ve daha iyi olmak zorunda olması gerektiğini vurgulaması, dolayısıyla
bireylerin dünyaya ve yaşam koşullarına ilişkin talepleri akılcı olmayan inançların
öğelerinden yalnızca biridir. Buna bağlı olarak aynı dizelerde bireyin acı çektiği ve ağladığı
10
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zamanları genellediği görülür. Aşırı genellemenin de, aynı şekilde akılcı olmayan inançların
gelişmesine yol açtığı bilinir.
“Ey olmaz yaram dert dert üstüne, Yandı ciğer kebap oldu köz kaldı” dizelerinden
anlaşılabileceği üzere birey içinde bulunduğu durumu felâketleştirir. Birey her zaman
ağladığını hiçbir zaman mutlu olmadığını söyleyerek ayrılığı kabul edemeyeceğini, bunun
neredeyse dünyanın sonu olduğunu ifade ederek durumu olduğundan daha da kötüleştirir ve
abartarak, büyütür. Bununla birlikte bireyin yaşadığı durumu kabul edememesinden
kaynaklanan hayal kırıklığına ilişkin hoşgörüsünün azlığı onun sürekli üzülmesine ve
ağlamasına neden olur.
Özellikle de “Ahırında bu dert beni öldürür” dizesinden de anlaşılabileceği üzere
bireyin engellenme toleransı düşüktür. Birey içinde bulunduğu durumun oldukça zor
olduğunu ve buna katlanamayacağını hatta bu derdin onu öldürebileceğini ifade eder. Bu
yüzden de içinde bulunduğu duruma ilişkin acı, sürekli ağlama gibi sağlıksız olumsuz
duygular yaşar.
Zevdası Tuttu Beni (Balıkkesir Yöresi)
Zevdası tuttu beni
Yaktı kuruttu beni
Unutmaycek gibiydi
Ne tez unuttu beni
Saksıda sarı çiçek
Üstünde yeşil böcek
Bu güzelin zevdası
Benim başımı yiyecek
Balıkesir yöresine ait olan ve sözlerinden bir bölümü verilen yukarıdaki türkünün
sözleri incelendiğinde, türküde sevdiği kişi tarafından unutulan bir bireyin konu edildiği
görülür. Bu türkünün sözleri A-B-C Teorisi açısından incelendiğinde, A (harekete geçirici
olay) bireyin sevgilisi tarafından unutulması, C (sonuç) kahrolmak, acı çekmek gibi
duygusal tepkilerdir. B (inanç) ise “Unutmaycek gibiydi, Ne tez unuttu beni” dizelerinden
de anlaşılabileceği üzere bu türküde bahsi geçen bireyin, sevdiği kişiye ilişkin akılcı
olmayan talepleri görülür. Bir başka ifade ile, bireyin karşısındaki kişiye ilişkin “onu
unutmamasını istemesi” gibi akılcı olmayan talepleri söz konusudur. Bununla birlikte
bireyin akıl dışı inanç geliştirmesine neden olan bir başka durum ise hayal kırıklığına ilişkin
hoşgörünün azlığıdır. Bu dizelerde birey, sevgilisinin onu bu kadar çabuk unutmasına
hoşgörülü bakamaz. “Bu güzelin zevdası, Benim başımı yiyecek” dizelerinden de
anlaşılabileceği üzere, birey bu akılcı olmayan inancı karşısında kahrolma gibi sağlıksız
olumsuz duygular yaşar. Bireyin sağlıksız olumsuz duygular yaşamasının nedenlerinden biri
de engellenme toleransının düşük olmasıdır. “Benim başımı yiyecek” dizesinden de
anlaşılabileceği üzere, bireyin sevdası yüzünden yaşadığı duygulara katlanamayacağını ifade
etmesi onun engellenme toleransının düşük olduğunu gösterir.
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Bergama’nın Hanları (İzmir)
Bergama'nın hanları
Yeşil de boya çamları
Sol yanından vuruldu (İzzetim)
Akıyordu kanları
Lofçalı'yı bastılar
Çalıya da mavzer astılar
Al'Efenin ölüsünü (İzzetim)
Bir kamaya astılar
Lofçalı'nın alt yanında
İnden aman evim var
Alıverin tabancamı (İzzetim)
Senden başka kimim var
İzmir yöresine ait bu türkünün sözleri incelendiğinde, türküde sevgilisi öldürülen bir
kişinin yaşadığı duyguların konu edildiği anlaşılır. Bu türkünün sözleri A-B-C Teorisi
açısından incelendiğinde, A (harekete geçirici olay) sevgilisinin öldürülmesi, C (sonuç)
yoğun bir üzüntü ve acı çekme şeklinde duygusal tepkiler olarak görülür. B (inanç) ise
“Alıverin tabancamı (İzzetim), Senden başka kimim var” dizelerinden de anlaşılabileceği
gibi bireyin sevgilisi olmadan hayatına devam edemeyeceğine, onsuz hayatın eskisi gibi
olamayacağına ilişkin akılcı olmayan inançlarıdır. Bir başka ifade ile, yukarıdaki dizelerde
birey durumu olduğundan daha da abartarak ve felâketleştirerek onsuz yaşayamayacağını
belirtmiştir. Bu tarz akılcı olmayan inançları ise bireyin ıstırap, yoğun acı çekme gibi
sağlıksız olumsuz duygular geliştirmesine neden olur.
Halim Yaman Böyle (Afsin Yöresi)
Mahzuni Bu Dünyada
Ölüm Var Ölüm Var
Ölümlüdür Canlılar
Öldüğüne Üzülmez
Afsin yöresine ait olan ve sözlerinden bir bölümü verilen yukarıdaki türkünün sözleri
incelendiğinde, türküde dünyayı olduğu gibi kabul eden ve özelliklede ölümü kabul eden bir
bireye yer verildiği görülür. Bu sebeple birey, bu duruma ilişkin sağlıksız olumsuz duygular
da yaşamaz. Türküde konu edinilen birey, öncelikle dünyayı olduğu gibi kabul eder, daha
sonrasında ise kendi ölümünü olduğu gibi kabul eder. Daha öncede belirtildiği üzere,
koşulsuz kabul, akılcı inançların geliştirilmesinde önemli etkenlerden biridir. Bu türküde de
koşulsuz kabulün söz konusu olduğu ve buna bağlı olarak bireyin akılcı bir inanç sistemine
sahip olduğu, sonuç olarak ise bireylerin sağlıksız olumsuz duygular geliştirmediği görülür.
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SONUÇ
Bu çalışmada çeşitli yörelere ait türkülerden seçilen on bir türkü, ADDT temel
kavramları açısından değerlendirilmiştir. İncelenen bütün türkülerin ortak özelliğine
bakıldığında, türkülerde özellikle aşk temasının işlendiği görülmüştür. Türküler
incelendiğinde vurgulanan noktalar, bireylerin kendilerine, başkalarına, dünyaya ve yaşam
koşullarına ilişkin taleplerinin, kendilerini koşulsuz olarak kabul etmemelerinin, engellenme
toleransının düşüklüğünün, durumu felaketleştirme ve genellemesinin, hayal kırıklıklarına
karşı hoşgörünün azlığının, kesinlik belirten ifadeleri kullanmalarının ve katı ifadelerinin yol
açtığı akıl dışı inançlara sahip olduklarıdır. Bu anlamda bireylerin akıl dışı inançlarına neden
olabilecek olan olgulara farklı yörelere ait türkülerin sözlerinde rastlanmıştır.
Türkü sözlerinde kahrolma, yoğun bir şekilde acı çekme, umutsuzluk gibi sağlıksız
olumsuz duygular göze çarpmıştır. Bu sağlıksız olumsuz duygulara yol açan durumlar, türkü
sözlerinde konu edinilen bireylerin yaşadıkları olaylar değil, o olaya ilişkin bakış açılarıdır.
Bu bakış açısı değiştirildiği takdirde bireylerin davranışlarında da değişiklik gerçekleşir. Bir
başka deyişle, akılcı olmayan inançların yerini akılcı inançlar aldığında, sağlıksız olumsuz
duyguların yerini de sağlıklı olumsuz duygular alır. Bu durumda psikolojik danışmanlar,
psikologlar ve psikiyatristlerin, bireylerin dilini değiştirme, psiko-eğitsel teknikler kullanma,
boş sandalye, rol oynama, hayal kurma, ev ödevi, Sokratik tartışma gibi duygusal, davranışsal
ve
bilişsel
teknikleri
bütünleştirerek
kullanabilecekleri
birtakım
çalışmalar
gerçekleştirmelerine ihtiyaç vardır. Özellikle de türkü dinleyicilerinin bu akılcı olmayan
inançları benimseyebilecekleri göz önüne alındığında insanların bu tarz inançlarına ilişkin
farkındalık yaratmak amacıyla psikolojik danışmanlar, psikologlar ve psikiyatristler ve
onların belirtilen çalışmaları önem kazanır.
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EXTENDED SUMMARY
THE EVALUATION OF FOLK SONGS BY RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR
THERAPY POINT OF VIEW
Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) was developed by Albert Ellis in 1950s
(Dryden, 2003). The basis of REBT was formed by the view that people victimize themselves
with distorted, untrue and basically irrational thought patterns (Bond and Dryden, 2000;
Corey, 2008). In this context, it has been stated that the distresses of the clients who are
emotionally disturbed, are resulted from their irrational beliefs, and it should be focused to
uncover these irrational beliefs during the therapy process.
According to REBT theory, the fact that people experience unhealthy and negative
feelings, depends on their irrational beliefs. In this sense Ellis has developed A-B-C
Personality Theory for individuals to cope with their irrational beliefs (Sharf, 2008).
For A-B-C Personality Theory; A is an actual event and the client’s immediate
interpretations of the event. A is also symbolized as activating event. C is the emotional or
behavioural results or the reaction of individual. This reaction may be appropriate or not. B
expresses the belief systems of individuals (Corey, 2008).
One of the most important elements that affect B, namely the belief system of
individual, is culture. The cultural elements such as art, morality, gender roles and traditions,
support and develop the dispositional belief which is congenital and irrational. Especially the
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studies conducted have shown that the art among the cultural elements has a very significant
effect on individuals (Sak, 1997; Kocadas, 2005; Sayin, 2006).
It has been seen that folk songs which are one of the productions of art, have didactic
qualities (Senol, 2009). Turkish people have expressed their sorrows, joys and hopes through
folk songs. Therefore, folk songs are one of the most important communication instruments
special to Turkish culture and they have a meaning and depth appropriately. In this sense, it
has been thought that folk songs may have irrational beliefs that individuals will attribute to
some events. Thus, in this article, the folk songs chosen from different regions have been
evaluated in terms of basic concepts such as irrational beliefs, rational beliefs, unhealthy
negative feelings in REBT.
The Evaluation of The Folk Songs’ Lyrics From The Perspective of REBT
In this section, the 11 folk songs chosen from various regions have been examined in
relation to the basic concepts of REBT. When the lyrics of folk songs are analyzed, it has
been observed that there is an irrational belief system in the folk songs except for the one
named “halim yaman böyle.”
One of the folk songs in which the elements concerning the irrational belief system
have been found, is the song called “Ahırında bu dert beni öldürür.” is analyzed. When the
lyrics of “Ahırında bu dert beni öldürür” are examined, it has been seen in general that the
individual who is expressed in the song, is not content with the conditions in which he lives
and he rejects them. This state is understood from especially the lines “Ben feleğin tatlı günün
görmedim, Her zaman ağladım bir dem gülmedim.” In these lines, it has been observed that
the individual has certain demands in relation to the world and the living conditions around
him and he does not adopt the conditions in which he is included. As it is stated beforehand,
the individual rejects the conditions that he/she is involved or emphasizes that the conditions
should be beter. So the demands of individuals concerning the world and the living conditions
are individual’s irrational beliefs. Accordingly, in the same lines it has been seen that the
individual generalizes the times that he/she has felt distress and cried. It is known that the
extreme generalization also leads to the development of the irrational beliefs in the same way.
It has been observed that a rational belief system has been taken as a theme in one of
the folk songs examined. When the lyrics of the song, “Halim yaman böyle” is examined, it is
seen that there is a person who accepts the world, especially death as they are. So the
individual does not experience unhealthy and negative feelings concerning this state. The
individual mentioned in the folk song, primarily adopts the world as it is, and then he/she
accepts his/her death. As it is expressed beforehand, a clean acceptance is one of the most
significant factors for the development of the rational beliefs.
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Conclusion
When reviewing the common characteristic of all the folk songs examined in this
study, it has been seen that especially the love theme has been handled in the songs. The
points emphasized while examining the folk songs, that the fact that individuals have
demands in relation to themselves, others, the world and the living conditions, they do not
adopt themselves unconditionally, they have low frustration tolerance, they catastrophize and
generalize a state, they have low tolerance against dispappointments, they use the expressions
of certainty and inflexibility, which lead them to irrational beliefs. In this sense, the
phenomena that may cause the irrational beliefs for individuals, have been encountered in the
folk songs of different regions.
Some unhealthy, negative feelings such as being depressed, intensely feeling sorrow,
hopelessness, are conspicuous in the lyrics. These states that cause unhealthy, negative
feelings, are not the events experienced by the individuals included in the lyrics, but the
perspectives for the event. If this perspective is changed, some changes take place in the
behaviour of individuals. In this case, psychological counselors, psychologists and
psychiatrists need to perform certain studies in which they can use some emotional,
behavioural and cognitive techniques such as changing one’s language, using psychoeducational techniques, empty chair, role playing, imagery, homework and Socratic debate.
Especially, listeners of folk songs may adopt these irrational beliefs. That’s why,
psychological counselors, psychologists and psychiatrists and their studies gain importance in
order to create an awareness regarding irrational beliefs of people.
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VERGİLEME VE KAYITDIŞI İSTİHDAM ÜZERİNE BİR ANALİZ

Dr. Mehmet BULUT*
ÖZ
Ülkemizde ve diğer ülkelerde hükümetlerin karşı karşıya oldukları en büyük
problemlerin başında kamusal ihtiyaçların finansmanı ve borçlanma gelmektedir. Bu
sorunlarla mücadelede kamu harcamalarının kısıtlanması ve/veya gelirlerin artırılması
ülkelerin karşısına çıkan başlıca iki yöntem olarak görülmektedir. Bu yöntemlerden
gelirlerin artırılması yolu her zaman daha fazla tercih edilir nitelikte olmuştur. Ancak bu
enstürmanın kullanımı noktasında karşılaşılan en büyük engel kayıtdışı ekonominin
varlığıdır. Kayıtdışı ekonomi, gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde ortaya çıkan
kazanımlardan devletin pay almaması amacıyla söz konusu faaliyetlerin gizli tutulmasını
ifade eder ve çeşitli ölçüm teknikleri mevcuttur. Bu yöntemlerden bir tanesi de istihdam
yaklaşımıdır ve bu yaklaşım sonucu ortaya çıkan değerlerin karşılığı olan olguya kayıtdışı
istihdam adı verilmektedir. Kayıtdışı istihdam üzerindeki en önemli sebeplerden birisi de
vergileme ve buna yönelik uygulanan tekniklerdir.
Anahtar Kelimeler: Vergileme, Kayıtdışı Ekonomi, Kayıtdışı İstihdam, Vergiden
Kaçınma, Vergi Kaçırma
AN ANALYSIS OF TAXATION AND INFORMAL EMPLOYMENT
ABSTRACT
The major problem among the biggest problems with which the government in our
country and other countries face, is the financing of public needs and the loan. The
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limitation of public needs and/or the increase of income during the struggle with these
problems are accepted as two major methods for countries. The increase of income is always
a preferred method among the other methods. However, while this instrument is being
carried out, the most important problem which is being faced with is the existence of
informal employment. The informal economy represents concealing the stated activities
with the purpose of that the government doesn’t take a share from the gains acquired in the
consequence of the activities carried out and also there are some measurement techniques.
One of these methods is the concept of employment and the fact, corresponding to the
values which occur as a result of this approach, is called as employment. One of the most
important reasons for informal employment is the taxation and the applied techniques for
this.
Key words: Taxation, Informal Economy, Informal Employment, Tax avoidance,
Tax Evasion

1. GİRİŞ
Kayıtdışı ekonomi kısaca, gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde ortaya çıkan
kazanımlardan devletin pay almaması amacıyla söz konusu faaliyetlerin gizli tutulmasını
ifade eder ve çeşitli ölçüm teknikleri mevcuttur. Kayıtdışı ekonomi aynı zamanda birçok
unsuru da bünyesinde barındırmaktadır. Söz konusu unsurların tespiti ve analizi, kayıtdışı
ekonominin ölçülmesi ve etkilerinin tespiti noktasında büyük önem arz etmektedirler. Her
ne kadar literatürde aksine düşünceler bulunmakta ise de önemli ve üzerinde durulması
gereken vergiden kaçınma ve vergi kaçırma kavramları da kayıtdışı ekonomi ve dolayısıyla
kayıtsışı istihdam ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca kayıtdışı istihdam,
vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı üzerinde vergi sistemlerinin önemli etkileri olduğu
gibi bu kavramların da vergi gelirleri ve ekonomi üzerinde etkilerinden bahsetmek
mümkündür.
Vergi ve sosyal güvenlik sistemi açıklarının ve bu açıklar nedeniyle ortaya çıkan
bütçe transferlerinin her geçen yıl artış göstermeye devam etmesi, kayıtdışı istihdamı ve
çözülmesi gerekliliğini daha önemli hale getirmiştir. Nitekim kayıtdışı istihdamın birçok
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mali, iktisadı ve sosyal etkileri bulunmaktadır. Bu çalışmamızda kayıtdışı ekonominin
ölçülmesindeki istihdam yaklaşımı, türleri ve vergileme ilişkisi üzerinde durulacaktır.
2. GENEL OLARAK KAYITDIŞI EKONOMİ VE ÖLÇME YÖNTEMLERİ
Ekonomik faaliyetlerin fiilen gerçekleşmiş olmasına rağmen bu faaliyetlerle ilgili
kayıtların tutulmaması olarak nitelendirilen kayıtdışı ekonomi, kamu idarelerinin denetimi
dışında kalan her türlü ekonomik işlem ve faaliyetlerdir. Diğer bir ifadeyle, kayıtdışı
ekonomi, resmi kayıtlara girmeyen, kanuni vesika ve belgelerle belgelendirilmeyen, yetkili
kamu organlarınca normal kurallar çerçevesinde kontrol edilemeyen ve milli gelir
hesaplamalarında dikkate alınmayan ekonomik işlem ve faaliyetlerin tamamıdır.1
Kayıt dışı ekonominin ölçülmesiyle ilgili gerek ülkemizde gerekse yurt dışında
yapılmış birçok araştırma bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalardan hiç biri kayıt dışılığı tam
olarak ölçme gücüne sahip değildir. Çünkü kayıt dışı ekonominin sürekli kontrol edilecek
bir bölgesi yoktur. Her an ve her ortamda kayıt dışı faaliyetler gerçekleşebilmektedir. Kayıt
dışı ekonomi konusunda 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporunda
da “ Komisyon öncelikle, kayıt dışı ekonominin boyutunu anlamlı ve inanılır bir yöntemle
hesaplayamamış durumdadır” ifadesiyle kayıt dışı ekonominin ölçülmesinde sorunlar
olduğu açık bir şekilde ifade edilmiştir. Fakat bunlar bahane edilerek kayıt dışı ekonomiyi
ölçmeye yanaşmamak da hata olacaktır. Bu durumda kayıt dışı ekonomiyi ölçmeye gayret
göstermeli fakat esas olarak mesaiyi kayıt dışı ekonomiyi azaltmak için önlemler
geliştirmeye adamamız gerekmektedir.2
Kayıtdışı ekonominin ölçülmesinde kullanılan yöntemler; doğrudan ölçme yöntemi,
dolaylı ölçme yöntemi ve karma yöntem olarak sınıflandırılabilir.3
a) Doğrudan Ölçme Yöntemleri
Doğrudan ölçme yöntemlerinin temelini, kayıtdışı ekonominin büyüklüğünün anket
uygulamalarıyla tahmin edilmesi oluşturmaktadır. Bu yöntemlerle kayıtdışı ekonominin

1

SARILI Mustafa Ali, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları, Nedenleri, Etkileri ve Alınması
Gereken Tedbirler, Bankacılar Dergisi, 2002, S.41, s.32
2
KILDİŞ Yusuf, Kayıtdışı Ekonominin Ulusal-Uluslararası Boyutu ve Çözüm Önerileri, Dokuz Eylül
Üniversitesi SBE Dergisi, 2000, C.2, S.2, s.15
3
DPT, Kayıtdışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara
2001, s. 9-10.
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büyüklüğü hakkında ayrıntılı veri derlemek, hane halkı anketleri, işyeri anketleri, zaman
kullanım anketleri, vergi anketleri ve diğer anketler kullanılmaktadır.
b) Dolaylı Ölçme Yöntemleri
Bazı ekonomik ve sosyal göstergelerin karşılaştırılması suretiyle kayıtdışı
ekonominin büyüklüğü saptanmaya çalışılmaktadır. Bu yöntemler; çeşitli kaynaklardan elde
edilen veriler arasındaki farklar yöntemi, mali yöntemler, kaçırılan gelirlerin duyarlılığı
yöntemi, katılım oranları analizleri ve diğer yöntemler (vergi yükü, ekonomik kural ve
düzenlemelerin ağırlığı, işgücüne katılım oranı vb.) şeklinde sıralanabilir.
Dolaylı ölçme yöntemlerinin en önemlileri GSMH yaklaşımı, istihdam yaklaşımı,
vergi incelemeleri yoluyla ölçme yaklaşımı ve parasalcı yaklaşımdır.
c) Karma Yöntemler
Bu yöntemde kayıtdışı ekonominin büyüklüğü; elektrik kullanımı ve üretimler,
inşaat sektöründeki gelişmeler, çimento üretimi, ihracat ve üretim arasında bağlantılar
kurularak ölçülmektedir. Ayrıca, ikinci işteki çalışmalardan elde edilen gelirin ölçülmesi
suretiyle de kayıtdışı ekonominin büyüklüğüne ulaşılmaya çalışılmaktadır.
3. KAYITDIŞI İSTİHDAM KAVRAMI
Kayıtdışı ekonomiyi ölçme yöntemlerinden bir tanesi istihdam yaklaşımıdır. Bu
yaklaşımda, nüfusun, sivil işgücü arzının ve istihdamın zaman içinde gelişimi incelenerek
kayıtdışı ekonominin büyüklüğü tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Sivil işgücü arzının
toplam nüfusa oranı ile istihdamın toplam nüfusa oranının zaman içinde benzer gelişme
göstermesi beklenir. Sivil işgücünün toplam nüfusa oranı belirli seviyede kalırken,
istihdamın toplam nüfusa oranının düşmesi, toplam istihdam içinde kayıt dışı ekonomideki
istihdamın payının artmasını ifade eder ki bu da kayıtdışı ekonominin büyüklüğü hakkında
bilgi verir. Eğer istihdam/nüfus oranı, işgücü/nüfus oranından daha yavaş artıyorsa,
işgücünün istihdam edilemeyen kısmı ya işsizliğin artışına katkı sağlıyor ya da istihdamın
kayıtdışı kesiminde yer alıyor demektir. Bu yaklaşımın en önemli eksikliği, hesaplamanın
yapıldığı dönemin sosyal gelişmelerini ve ikinci işte çalışanları dikkate almamasıdır. Sosyal
gelişmelerden bir kısmı istihdamın toplam nüfusa oranını yükseltirken bir kısmı da sivil
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işgücünün toplam nüfusa oranını düşürerek sanki kayıtdışı ekonominin küçüldüğü izlenimi
bu yöntemin güvenirliliğini olumsuz yönde etkilemektedir.4
Kayıtdışı istihdam, kayıtdışı sektörde kendi hesabına ve/veya ücretli olarak çalışan,
faaliyetleri istatistiklere yansımayan ya da tam olarak hesaplanamayan istihdam şekli olarak
tanımlanabilir. Sosyal güvenlik kuruluşlarına bildirilmeden ve gerekli yükümlülükler yerine
getirilmeden gerçekleştirilen istihdam, sosyal güvenlik açısından kayıtdışılığı kapsayan, dar
anlamda kayıtdışı istihdamdır. Geniş anlamda ise ülkenin çalışan nüfusunun resmi toplam
istihdam rakamları içinde olmaması, kapsamaması kayıtdışı istihdamı oluşturur.5
4. KAYITDIŞI İSTİHDAMIN TÜRLERİ
a) Sigortalının İlgili Kuruma Hiç Bildirilmemesi
Kayıtdışı istihdamın en fazla karşımıza çıkan türü sigortalılık niteliğini haiz bir
kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na hiç bildirilmemesidir. 5510 Sayılı Kanun’un 4.
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan
gerçek kişiler sigortalı sayılmaktadır ve bu kişilerin işverenleri tarafından bildirimlerin
yapılması yasal bir yükümlülüktür. Böyle bir kimsenin bildiriminin yapılmaması ise
kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sosyal güvenlik yardımlarından
faydalanamamasına ve sosyal güvenlik sisteminin dışında kalmasına neden olmaktadır. Aynı
durum kendi nam ve hesabına çalışan ve 5510 Sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlar için de geçerlidir.
i) İkinci Bir İşte Çalışma Nedeniyle Bildirmeme
Kayıtdışı istihdamın bu türüne ikinci bir işte çalışan ancak sadece çalıştığı bir işten
ötürü bildirimi yapılanlar da eklenebilir. Nitekim bu durumda olan kişiler nasıl olsa sigorta
primlerinin bir işverence yatırıldığı düşüncesiyle ikinci işten daha fazla para kazanmak
maksadıyla kayıtdışı kalmayı tercih etmektedirler.
ii) Yaşlılık Aylığı Alıp Çalışanların Bildirilmemesi
Kayıtdışı istihdamın bir boyutunu da, kayıtdışı çalışan emekliler oluşturmaktadır.
Ülkemizde genç yaşta emekli olanların önemli bir bölümü emekli olduktan sonra da
4
5

SARILI, a.g.m., s.36-37
UĞURLU Uğur, Kayıtdışı Ekonomi ve Türkiye Örneği, Yayınlanmamış Master Tezi, Ankara 2005, s.63
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çalışmaktadırlar. Emeklilerin tekrar çalışmaya başlamaları halinde sigortalı olmayacakları
yönünde toplumda yaygın bir kanaat mevcuttur. Emekliler yaşlılık aylığı almaları ve sağlık
yönünden ilgili sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanmaları nedeniyle düşük ücretle ve
sigortasız çalışmakta, bu nedenlerle işverenlerin tercih nedeni olmaktadırlar. Diğer yandan
emekli işçinin çalışma tecrübesinin olması da emekli olduktan sonra istihdam edilmesinde
önemli bir faktördür. Sosyal güvenlik destek primi ödememek ve emekli aylığının
kesilmesini istemeyen çok sayıda emeklinin kayıtdışı çalıştığı tahmin edilmektedir.
iii) Deneme Süresi İddiasıyla Sigortasız Çalışmak
Sigortasız işçi çalıştıran işyerlerinin denetimleri sırasında, denetim elemanına karşı
işçinin işe yeni girdiği, işte başarılı olup olmadığının İş Yasasına göre kendilerine verilen
deneme süresinde saptanacağını, bu nedenle sigortasının yapılmadığı iddia edilmektedir. Bu
iddiayla sigortalı yapılmayan işçilerden bir kısmı gerçekten bir aylık deneme süresini
müteakiben sigortalı yapılmakta, bir kısmı ise bu süre dolmasına rağmen bildirimi
yapılmamaktadır. Bu süre kimi zaman deneme süresi adı altında bir ay kimi zaman ise daha
uzun olabilmektedir.6 Oysaki 5510 Sayılı Kanun’a göre sigortalı olarak çalıştırılanlar (bazı
istisnalar haricinde) en geç çalıştırılmaya başlandıkları tarihten bir gün önce Kuruma
bildirilmelidirler.
iv) Yabancı Kaçak İşçilik
Yabancı kaçak işçi; bulunduğu ülkeye vatandaşlık tabiiyeti ile bağlı olmadan,
mevcut yasal düzenlemelere uygun oturma, çalışma izni veya konaklama izni bulunmayan
birey olarak tanımlanabilir. Yabancı kaçak işçiler;
- Girişi yasal, çalışmaları yasal olmayanlar,
- Tamamen yasadışı yollardan ülkeye girenler ve çalışanlar,
- Yasal yollardan giriş yaparak, vatandaşlık için başvurup ikamet tezkeresi ile
oturanlar ve çalışmakta olanlar,
- Yasal olarak giriş yapıp, başka ülkeye geçmek için çaba sarf edenler ve bu arada
çalışanlar,
6

YERELİ Ahmet Burçin, KARADENİZ Oğuz, Türkiye’de Kayıtdışı İstihdamın Vergi Kayıp ve Kaçakları
Üzerine Etkisi, E-Yaklaşım Dergisi, Haziran 2004, S.11
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- Mülteci olarak çalışanlardan,
meydana gelmektedir.
v) Çocuk İşçiler
Kayıt dışı istihdamın önemli bir boyutu da çocuk işçilerdir. Avrupa’ da sanayi
devriminin hız kazandığı dönemlerde yaşanan çocuk işçi sorunu, 20. yüzyılda Anadolu’da
da boy göstermiştir. Türkiye’nin tarım toplumundan sanayi toplumuna dönüşümü sürecinde
köyden kente doğru ciddi bir nüfus akışı yaşanmıştır. Bir yanda yüksek nüfus artış hızı,
diğer yanda genel ekonomik konjonktürün bozukluğu ve bütçeden eğitim ve sağlığa yeteri
kadar pay ayrılmaması çocukların da sanayi ve hizmet kesiminde çalıştırılmasına neden
olmuştur. Diğer yandan, istihdamın büyük bölümünün tarımda olduğu kırsal kesimde
çocuklar, uzun yıllardan bu yana ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edilmektedirler.7
b) Sigortalının İlgili Kuruma Kısmen Bildirilmesi
i) Sigortalının Çalışmalarının Ücret Olarak Eksik Bildirilmesi
Türkiye’ de kayıt dışı istihdamın bir başka yönü de, çalışanların çalışmalarının
karşılığı olan ücret tutarının hem ilgili vergi dairesine hem de ilgili sosyal güvenlik
kuruluşlarına eksik bildirilmesidir. İşverenler, istihdam ettikleri personele daha yüksek ücret
ödemekle birlikte, ilgili kamu kurumlarına genellikle asgari ücret üzerinden beyanda
bulunmaktadırlar.
Bir sigortalıya ödenmiş olan ücretin düşük gösterilmesi kayıtdışılık kapsamında
birçok kaybı da beraberinde getirmektedir. Bu kayıplar hem devlet hem de sigortalı
açısından söz konusu olabilmektedir. Bunları şöyle sıralayabiliriz;
-

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun daha az tutarda prim toplaması,

-

Sosyal güvenlik açıklarının ortaya çıkması,

-

Sigortalın yaşlılık, malüllük ve ölüm aylığının düşük olması,

-

İş kazaları ve meslek hastalıkları halinde bağlanacak gelirin düşük olması

İşveren tarafından eksik ücret üzerinden bildirim yapılırken denetimlerde
yakalanmamak için en çok başvurulan yöntem çifte bordro tanzimidir. İşverenler gerçek
7

YERELİ, KARADENİZ, a.g.m.
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ücretleri ve denetim için asgari ücret ödemelerini gösteren iki bordro düzenlemektedirler.
Ayrıca bazı denetimlerde ücret bordrolarında bir düz işçi ile muhasebe müdürüne aynı ücret
tutarının ödendiği de gözlemlenmektedir.
ii) Sigortalının Çalışmasının Gün Olarak Eksik Bildirilmesi
Kayıt dışı çalışmada sadece ücretlerin eksik bildirilmesi değil; aynı zamanda
çalışmaların gün olarak da Sosyal Sigortalar Kurumu’na eksik bildirilmesi söz konusu
olabilmektedir. Örneğin, bir kişi ayda 30 tam gün çalışırken, ayda 15 ya da 20 gün çalışmış
gibi gösterilebilmektedir.
Burada üzerinde durulması gereken konu, devletin eksik gösterilen gün sayısına
karşılık gelen miktar kadar kayba uğratılması ile çalışanların ve bakmakla yükümlü
oldukları kişilerin bir takım hak ve menfaatlerinin ihlali ya da gecikmeli olarak yararlarına
neden olunmasıdır. Nitekim uzun vadeli sigorta kolları ile hastalık ve analık sigorta
kollarından faydalanılabilmesi için bazı prim ödeme gün sayılarının tamamlanması
gerekmektedir.
5. VERGİLENDİRMEYE KARŞI TEPKİ
“Vergi, devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin geniş
anlamdaki kamusal faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları karşılamak ya da kamusal
görevlerinin gereklerini yerine getirmek amacıyla ve yasal esaslara uymak kaydıyla hukuki
cebir altında, özel bir karşılık vaadi olmaksızın geri vermemek üzere gerçek ve gerçek
olmayan kişilerden aldıkları para tutarlarıdır.”8 Bu tanımdan yola çıkarak, verginin
kişilerden cebren ve karşılıksız olarak toplanması ve sonuç olarak kişilerin gelirlerinde
azalmaya neden olmaları gibi genel nedenlerinin yanı sıra vergi oranlarının yüksekliği,
adaletsiz dağılımı, vergi uyum maliyetlerinin fazlalığı veya psikolojik nedenlerle vergiye
karşı tepkiler doğabilmektedir. Söz konusu tepkiler bazen herhangi bir faaliyette bulunmayı
gerektirmezken bazen de aktif bir faaliyeti gerekli kılmaktadır. Şayet vergilendirmeye karşı
herhangi bir tepki yok ise bu durumda vergilendirmeye gönüllü uyum söz konusudur.

8

NADAROĞLU Halil, Kamu Maliyesi Teorisi, Beta Yayınevi, İstanbul 2000, s.217
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Şekil 1: Mükelleflerin Vergi Oranlarına Göre Tepkisi
Vergi Oranı ve Yükü

Aktif Tepki

Pasif Tepki

Uyum
Tutum
Vergilendirmeye karşı tepkileri genel olarak aşağıdaki şekilde göstermemiz
mümkündür;9
Tablo 1: Vergilendirmeye Karşı Tepkiler
Verginin Reddi
NEFRET

Aktif Tepki
Vergi Kaçırma (Kayıtdışı kalma)
Vergiden Kaçınma
Verginin Yansıtılması

ANTİPATİ

Pasif Tepki

Yatırımdan Vazgeçme
Tüketimi Kısma
Aylaklığı Tercih Etme

APATİ/SEMPATİ

Kabul

Gönüllü Uyum

9

AKTAN Coşkun Can ve diğerleri, Vergileme Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi, Seçkin Yayıncılık,
Ankara 2006, s.166
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Vergiden kaçınma, mükelleflerin kanun boşluklarından yararlanarak veya vergiyi
doğuran olayı engelleyerek yasal yollardan daha az vergi ödemeleridir. Yani, yeni bir
verginin konması, bir verginin kaldırılıp yerine başka bir vergi verginin konması ya da vergi
oranlarının artırılması durumunda mükelleflerin kanuni çerçeve içinde vergiden kısmen ya
da tamamen kurtulmaya çalışmalarıdır.10
Vergi reddi ile birlikte vergilendirmeye karşı aktif tepkilerden olan vergi kaçırma,
literatürde bazen “meşru olmayan vergiden kaçınma” adıyla da anılmaktadır. Ancak vergi
kaçırma, vergiden kaçınmanın aksine kanunlara aykırı hareket ederek daha az vergi ödemek
ya da hiç vergi ödememek için hileye başvurmaktır. Vergi kaçırma durumu bu özelliği ile
kayıtdışı istihdamın ayrılmaz bir unsurudur.
6. VERGİLENDİRME İLE KAYITDIŞI İSTİHDAM İLİŞKİSİ
Kayıtdışı ekonomiye ilişkin olarak yapılan analizlerde çoğu zaman sadece milli gelir
hesaplarına dahil edilmeyen yasal ve yasal olmayan ekonomik faaliyet ve işlemler dikkate
alınmaktadır. Bu itibarla genellikle kayıtdışı ekonominin vergilendirmeye ve istihdama
yönelik kısmı ihmal edilmektedir. Halbuki kayıtdışı ekonomi ile vergileme ve istihdam
arasındaki bağ kurulmadığı zaman bazı soruların da cevabı bulunamamaktadır. Kayıtlı
ekonomideki vergilendirilebilen ekonomik faaliyetlerin hacmi, vergi kaçakçılığı miktarı,
kayıtdışılık nedeniyle devletin vergi kaybı bu bağın kurulması halinde ortaya
koyulabilmektedir. Kayıtdışı ekonominin vergilendirme ve istihdam yönüyle ele alınması
karşımıza vergi dışı piyasa ekonomisi kavramını çıkarmaktadır.
Vergi dışı piyasa ekonomisi kavramı, hem kayıtlı ve hem de kayıt dışı ekonomide
vergi dışı kalan ekonomik faaliyetleri ve bu faaliyetler dolayısıyla devletin uğramış olduğu
vergi kaybını ifade etmektedir.11
Bu itibarla vergi dışı piyasa ekonomisinin kapsamı aşağıdaki şekilde olacaktır;
a) Kayıtlı ekonomide devletin kaybı
- Beyan dışı ekonomik faaliyetler sonucu devletin vergi ve prim kaybı,
- Eksik beyan sonucu devletin kaybı,
10
11

BAKKAL Ufuk, Kayıtdışı Ekonomi, Derin Yayınları, İstanbul 2007, s.134
AKTAN, a.g.e., s.195
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- Vergiden kaçınma halleri nedeniyle vergi kaybı,
b) Kayıtdışı ekonomide devletin vergi kaybı
- Saklı ekonomide devletin vergi ve prim kaybı (Bunlar yasal ekonomik
faaliyetlerdir ama devletin bu faaliyetlerden haberi bulunmamaktadır. Evlerde temizlik
işleri, evlerde çocuk bakıcılığı, bireysel elbise dikimi ve medyumluk gibi faaliyetler buna
örnek olarak gösterilebilir.),
- Gizli (kara) ekonomide devletin vergi kaybı (Bunlar uyuşturucu ticareti, tefecilik,
haraç alma gibi yasa dışı faaliyetleri içerir.)
Yapılan bu sınıflandırmadan da anlaşılacağı üzere birinci bölümde ele almış
olduğumuz vergiden kaçınma ve vergi kaçırma halleri de tümüyle vergi dışı piyasa
ekonomisi ve dolayısıyla kayıtdışı ekonomi kavramı içinde yer almaktadır.
Bir ülkedeki vergi yükü ile kayıtdışı istihdam arasında bir kısır döngü
bulunmaktadır.

Vergi

yükünün

ağır

olması

firma

ve

bireyleri

kayıtdışılığa

yönlendirmektedir. Böylece vergi hasılatında meydana gelen düşüş nedeniyle ortaya çıkan
bütçe açıklarını kapatabilmek için kayıtlı sektördeki mükelleflerin vergileri artırılmakta ve
bir sonraki dönemde artan vergiler karşısında dürüst mükelleflerden bazıları da kayıtdışılığa
yönelmek zorunda kalmaktadır12 (vergi kaçırma veya vergiden kaçınma şeklinde).
Aşağıdaki iki şekilde verginin kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışı istihdam üzerindeki
etkisi incelenmiştir.13

12

MAVRAL Ülker, Karapara, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara 2003, s.322
DURMUŞ, a.g.m., s.146 vd.; BAKKAL, a.g.e., s.38 vd.(Cullis John, Public Finance and Public Choice,
McGraw-Hill Book Company, 1992, s.219 kaynağından naklen)
13

11

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Şekil 2: Vergilendirme ve Kayıtdışı Üretim-İstihdam (I)

Şekil 3: Vergilendirme ve Kayıtdışı Üretim-İstihdam (II)

Şekil 2’deki TT’ eğrisi, üretimi artırmak için boş zamandaki gerekli azalışı gösteren
bir dönüşüm eğrisidir. Bu eğrinin eğimi, boş zamandaki azalışın üretime dönüşebilme
oranını vermektedir. Resmi piyasanın varlığı, bireylere (w) doğrusu boyunca bu piyasa ile
ticaret yapmalarına izin vermektedir. Bireyin A noktasında bulunması halinde, boş zaman ve
kayıtdışı üretimin şekildeki gibi olduğu varsayımı altında, söz konusu mala ilişkin bir
12
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piyasanın olması halinde, birey w (ücret oranı) doğrusu üzerinde, B noktasında ve I1
kayıtsızlık eğrisi üzerinde dengeye gelecektir. B noktasındaki denge durumunda, piyasa
çalışma saatleri ve piyasa üretimi de analize dahil edilmiştir.
Şekil 3’de ise, piyasa çalışma saati başına elde edilen ücret üzerine vergi konması
durumunda w doğrusunun (1-t)w doğrusu haline dönüşmesi gösterilmektedir. Vergiden
sonra birey, C noktasında daha düşük fayda düzeyini gösteren I2 kayıtsızlık eğrisi üzerinde
dengeye gelecektir. Vergiden sonra kayıtdışı üretim miktarı piyasa üretimine göre artmıştır.
Kayıtdışı üretime doğru yöneliş, vergilerin piyasa üretimi üzerindeki caydırıcı etkisini
göstermektedir. Burada üretimin yapısındaki bozulmadan kaynaklanan bir refah azalışı
ortaya çıkmıştır. Öte yandan, (D) noktası, toplam saatleri, kayıtdışı ekonomi üretim
saatlerine, resmi piyasa üretim saatlerine ve boş zaman saatlerine bölmektedir. Her ne kadar
son ikisindeki değişiklikler belirsiz olsa da, verginin, resmi üretimle karşılaştırıldığında,
kayıtdışı ekonominin optimal üretim miktarını, kayıtdışı ekonomi işgücünü veya iş saatlerini
arttırdığı açıktır. Böylece, kayıtdışı ekonomi üretimine doğru yöneliş, resmi piyasa çıktısının
(resmi GSMH) büyüklüğünü azaltan vergilemenin engelleyici/önleyici etkisinin bir
örneğidir.
Yukarıda sözü edilen, kayıtdışı ekonomiye doğru yönelişi açıklayan neo-klasik
modeldeki en önemli unsur, efektif /ortalama vergi oranı değil, marjinal vergi oranıdır. Bu,
daha yüksek marjinal vergi oranı, daha büyük ikame etkisi ve çalışma-boş zaman arasındaki
daha bozucu bir etkiyi ifade etmektedir. Özellikle, eğer mükellef aynı zamanda kayıtdışı
ekonomide gelir elde edebiliyorsa, ikame etkisi gelir etkisinden daha büyük olmakta,
böylece, mükellef resmi piyasada, kayıtdışı piyasada çalıştığından daha az çalışmaktadır.14
Bireylerin sosyal parafiskal gelirleri ödemeleri yani kayıt içinde olmaları iki etkene
dayanır. Bunlar; sosyal parafiskal gelirler (primler) karşılığında garanti edilmiş bir geliri
kabul etme (refah ikamesi etkisi) ve bireylerin çocuklarına gelir bırakma isteğidir
(bırakılacak faydalar etkisi).15

7. SONUÇ
14
15

DURMUŞ, a.g.m., s.147
ROSEN Harvey S., Public Finance, 6. Edition, Newyork 2002, s. 184-185
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Kayıtdışı ekonomi ile yapılacak mücadele ile ilgili olarak çoğu zaman vergi ve prim
oranlarının düşürülmesi öneri olarak sunulmaktadır. Ancak yapılan analizler oranlardaki her
düşüşün kayıtdışı ekonomiyi olumlu etkilemeyeceğini göstermektedir. Bu durumu Laffer
eğrisi yardımıyla açıklayabiliriz.
Şekil 4: Laffer Eğrisi

Şekle göre, mevcut vergi sistemi A noktasında bulunulmasını gerektiriyorsa vergi
oranındaki artış, üretken faaliyetlerdeki azalmaya rağmen hasılatı artırmakta, buna karşılık E
noktasında bulunuyorsa, üretken faaliyetler yüksek vergi dolayısıyla öylesine azalmaktadır
ki orandaki düşüşler vergi hasılatını artırmaktadır. Yani kayıtdışı ekonomi ile mücadelede
ekonominin Laffer eğrisinin hangi noktasında olduğunu tespit ederek hareket etmek
gerekmektedir.16
Kayıtdışılığı cazip hale getiren temel etken, kayıtlı sektördeki işgücü maliyetlerini
içeren maliyetler ile vergi sonrası kazançlar arasındaki farkın büyüklüğüdür. Yani bu fark ne
kadar büyükse bu farktan yararlanma teşviği, dolayısıyla da kayıtdışılık o denli fazla
olmaktadır. Bu fark ise büyük ölçüde bir ülkedeki vergi sistemi ve sosyal güvenlik
sisteminden kaynaklanmaktadır. Yani toplam vergi ve prim yükü ne kadar fazla ise
kayıtdışılık o kadar kuvvetli olmaktadır.
Vergilendirmenin kayıtdışılık ile olan etkileşimini rakamlar da doğrular niteliktedir.
OECD ülkeleri arasında en yüksek kayıtdışılık oranına sahip olan ülke Yunanistan (%28.5)
16

BAKKAL, a.g.e., s.48

14

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

ve en düşük orana sahip olan ülke ise İsviçre'dir (%7.5). Ayrıca, Yunanistan en yüksek
(%72.3) ve İsviçre ise en düşük (%39.7) vergi ve sosyal güvenlik katkı payı yüküne sahip
ülkelerdir.
Ayrıca kayıtdışı istihdamın neden olduğu mali kayıp sadece Kuruma hiç bildirimi
yapılmayan kişilerle ölçülmemelidir. Yukarıda Kuruma hiç bildirimi yapılmayan kişiler için
hesaplanan mali kayıpların yanı sıra eksik ücret ve gün bildiriminden kaynaklanan mali
kayıp da söz konusudur. Nitekim ülkemizde gerek sigorta primleri gerekse de ücret
üzerinden vergiler asgari ücret üzerinden tahakkuk ettirilmektedir.
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TERRORISMUS ALS STRATEGIE

Ali AYATA 1
Zusammenfassung
Unter Terrorismus sind Gewalt und Gewaltaktionen gegen eine politische Ordnung zu
verstehen, um einen politischen Wandel herbeizuführen. Der Terror dient als Druckmittel und
soll vor allem Unsicherheit und Schrecken verbreiten oder Sympathie und
Unterstützungsbereitschaft erzeugen. Diese Arbeit soll sich im Folgenden mit der Entstehung
und Auswirkung einer Verbindung zwischen Terrorismus und Massenmedien
auseinandersetzen, die Hintergründe und Notwendigkeiten eben dieser beleuchten und
einzelne Fälle diesbezüglich untersuchen. Es stellt sich doch die Frage, wie eng ein
terroristischer Akt, seine mediale Verbreitung und die daraus resultierende öffentliche
Wirkung tatsächlich vernetzt sind oder gar eine Art Symbiose bilden. Ich werde sowohl einige
geschichtliche Vorläufer als unterschiedliche Formen von Terrorismus daraufhin hinterfragen,
wie es um diese Relation von Terrorismus und Medien steht, als auch aktuelle Konflikte mit
terroristischen Komponenten in diesem Kontext beleuchten.
Stichwort: Terror, Terrorismus, Medien, Strategie
BİR STRATEJİ OLARAK TERÖRİZM
Öz
Terör; toplumda güvensizlik ve kaos ortamı yaratmayı gaye edinen bir kavram olarak
karşımıza çıkmaktadır. Terör örgütleri tanınmayı ve etkili olmayı amaç edinmişlerdir.
Oluşturmak istedikleri korku ve şiddet atmosferini bu şekilde sağlayabileceklerdir. Siyasal ve
toplumsal değişimlere paralel olarak şekil, yöntem ve söylem değişikliği gösteren şiddet ve
terör, küreselleşme süreci ve bu süreci hızlandıran iletişim ve medya teknolojilerindeki
yeniliklerin de etkisiyle çok daha geniş kitleleri etkilemekte, yeni hedef ve düşmanlar
yaratmakta, bireysel ve toplumsal sarsıntılara yol açmaktadır. Terör eylemlerinin en önemli
amacı çarpan etkisi ile vuku bulduğu toplumu etkilemektir. Bunu nasıl başaracaktır? Terörün
bu engeline medya yetişmekte ve terörün en önemli eksiğine bilerek veya bilmeyerek kaynak
olmaktadır. Terör eylemlerinin ne kadar çok kişiyi öldürdüğü değil ne kadar çok kişi üzerinde
etki uyandırdığı daha önemli bir noktayı işaret ederken, etkileme noktasında medyada yer
alan görüntüler, etkileşimin en önemli bağını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Terör, Terörizm, Medya, Strateji
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TERRORISM AS A STRATEGY
Abstract
By terrorism force and acts of violence are to be understood against a political order,
in order to cause a political change. The terror serves as an argument and is to spread
uncertainty and fright above all or produce sympathy and support readiness. This work is to
argue in the following with the emergence and effect of a connection between terrorism and
mass media, which light up background and necessities evenly these and examine individual
cases in this connection. The question, like an act of terror, arises its medial spreading and the
public effect resulting from it closely nevertheless is actually interlaced or a kind symbiosis
forms. I become both some historical forerunners and different forms of terrorism thereupon
to analyze, how it stands around this relation of terrorism and media, and current conflicts
with components of terror in this context to light up.
Keywords: Terror, Terrorism, Media, Strategy
Einleitung
Das Wort „Terror“ kommt aus dem lateinischen und kann wohl am besten und auch
angemessen mit dem deutschen Wort Schrecken übersetzen. Es ist die systematische und
oftmals willkürlich erscheinende Verbreitung von Angst und Schrecken durch ausgeübte oder
angedrohte Gewalt, um Menschen gefügig zu machen. Das Ausüben von Terror zur
Erreichung politischer, wirtschaftlicher oder religiöser Ziele nennt man „Terrorismus“. Diese
Bezeichnung ist einigermaßen stimmig. Ist es doch ein vorrangiges Ziel des Terrorismus,
Schrecken zu verbreiten und Angst innerhalb einer bestimmten Gesellschaft zu schüren? Der
Begriff Terrorismus hat im Laufe der Jahre einen massiven Bedeutungswandel erlebt,
hinsichtlich mehrerer Faktoren. Angefangen von der Organisation und Struktur terroristischer
Gruppierungen, über die politischen Hintergründe, bis hin zu Intention, Bedeutung und
Aussagekraft eines Anschlags hat sich vieles verändert. Das gesamte Wesen des Terrorismus
unterliegt einer Transformation und bedarf einer neuen Einordnung in das globale
Gesellschaftssystem. Eben jenes Globalisierungselement ist zugleich der Motor für die
fortlaufende Veränderung und Erneuerung des Terrorismus. Grenzen sind nicht mehr so
statisch wie früher, können leichter überwunden werden, und aus regionalen Konflikten
werden zusehend internationale Angelegenheiten (Onay, 2009: 36-39). Unter dem
Deckmantel der Globalisierung entsteht eine allwissende Informationsgesellschaft, die es
versteht, ihre Waren, eben die Information selbst, rasend schnell in alle Welt zu verbreiten.
Möglich gemacht hat dies die technologische Entwicklung der so genannten Massenmedien,
welche mit immer effizienteren Mitteln mehr Information an den Mann bringen. Dabei macht
die Mediengesellschaft auch vor Kriegen und damit auch vor Terrorismus keinen Halt und die
schrecklichen Bilder diverser Anschläge brennen sich via Fernsehen oder Internet in das
Bewusstsein der Menschen. Den bitteren Beweis lieferte der 11. September, damals sogar
live. Über Foto- und Videoaufnahmen bekommen auch nicht direkt Beteiligte zum Greifen
nah mit, zu welchen grausamen Gewalttaten die Terroristen fähig sind, und nehmen so Bezug.
Durch den starken emotionalen Charakter solcher Bilder verstärkt sich ein auftretendes
Mitgefühl den Opfern gegenüber und das Geschehene wird zunehmend emotional
wahrgenommen und somit immer interessanter (Aydın, 2009: 69).
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Immer wieder bekunden terroristischen Gruppierungen nahe stehende Personen, dass
ein terroristischer Anschlag die einzige Möglichkeit sei, Aufmerksamkeit zu erlangen, die
letzte Chance, um auf eine missliche Lage in der aus ihrer Sicht so ungerechten Welt
hinzuweisen. Terrorismus kann also je nach Kontext und Art des Attentats unterschiedliche
Auslegungen erfahren und einerseits Hilflosigkeit und Unbehagen, zur gleichen Zeit aber
auch Mitgefühl und Sympathie erzeugen. Im Laufe dieser Arbeit sehen sie, wie sich bereits
früheste Terroristen gezielt dieser Wirkung in der Öffentlichkeit bedient haben, um mit
politischen Morden, Entführungen oder Hinrichtungen die Gesellschaft in Angst und
Schrecken zu versetzen. Mit dem modernen Terrorismus, dessen Beginn Experten mit dem
Jahr 1968 beziffern, wird die Nutzung der Massenmedien zusehends gezielt dafür eingesetzt
und die Weltöffentlichkeit damit mehr als nur informiert. Den traurigen Höhepunkt bot im
Jahre 2001 selbstverständlich der Anschlag auf das World Trade Center in New York, doch
bereits knapp 30 Jahre zuvor kam es in München beim blutigen Geiseldrama im Rahmen der
olympischen Spiele 1972 zum Einsatz von Livebildern. Bilder prägen sich ungemein tief in
unser Gedächtnis ein und wir alle wissen, dass das Bild eines auf einen Wolkenkratzer
zurasenden Flugzeuges wohl so schnell nicht aus unseren Köpfen zu verdrängen sein wird.
Die vorliegende Arbeit soll sich im Folgenden mit der Entstehung und Auswirkung
einer Verbindung zwischen Terrorismus und Massenmedien auseinandersetzen, die
Hintergründe und Notwendigkeiten eben dieser beleuchten und einzelne Fälle diesbezüglich
untersuchen. Es stellt sich doch die Frage, wie eng ein terroristischer Akt, seine mediale
Verbreitung und die daraus resultierende öffentliche Wirkung tatsächlich vernetzt sind oder
gar eine Art Symbiose bilden. Ich werde sowohl einige geschichtliche Vorläufer als
unterschiedliche Formen von Terrorismus daraufhin hinterfragen, wie es um diese Relation
von Terrorismus und Medien steht, als auch aktuelle Konflikte mit terroristischen
Komponenten in diesem Kontext beleuchten.
Formen von Modernem Terrorismus
Je nach Datierung des Überbegriffs „Moderner Terrorismus“ existieren verschiedene
Herangehensweisen für Analyse, Erklärung und Untersuchung der Materie. Obwohl, wie wir
bereits gehört haben, die Anfänge des modernen Terrorismus zumeist auf das Jahr 1968
datiert werden, sind doch andere Experten des Fachs eher der Meinung, die Entstehung des
modernen Terrorismus ein wenig früher anzusetzen. David Rapoport vertritt in seinen
Büchern über den Terrorismus, in welchen er vier Wellen des Terrorismus beschreibt, die
These, der moderne Terrorismus sei bereits in der zweiten Hälse des 19. Jahrhundert
anzusiedeln (Kolnberger, 2007: 18). Er ist der Meinung, dass verschiedene Formen von
Terrorismus sich jeweils in einzelnen Schüben, eben in Wellen, über die Zeit hinweg
bemerkbar machten. Auch wenn die separaten Ausprägungen einander nicht eindeutig
ausschließen, so gehen sie doch in einem ständigen Auf und Ab fließend ineinander über.
Die erste Welle ist nach Rapoport die des Anarchismus. Im Russland des 19.
Jahrhunderts kam es ab den 1860er Jahren wiederholt zu Aufständen. In einer Zeit großer
Reformen im Land waren es vor allem Studenten, die mit unzähligen Attentaten gegen
Regierungsvertreter ihren Unmut äußerten. Tausende starben und auch erste Angriffe in den
USA auf symbolisch bedeutende Wahrzeichen, wie 1920 auf die New Yorker Börse in der
Wallstreet, waren die Folge und- setzten Zeichen (Öktem, 2007: 24-27). Als nächsten Typus
beschreibt Rapoport den ethno-nationalen und anti-kolonialen Terrorismus. Innerhalb dieser
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zweiten Welle wird ein nationales Zugehörigkeitsgefühl zunehmend von Bedeutung. Sowohl
während des Kolonialismus, als auch im Falle besetzter Gebiete, kommt es verstärkt zu einer
Herausbildung solch einer Art von Terrorismus. Die dritte Welle bildet der
sozialrevolutionäre Terrorismus. Speziell ab den 1960er Jahren wird von dieser Kategorie des
Terrorismus gesprochen. Wir haben schon gehört, dass in der Literatur vorwiegend diese
Dekade den Beginn des modernen Terrorismus einläutet. Jedoch kommt es in dieser Zeit
häufig zu diversen Mischformen der verschiedensten Motive der Terroristen und es ist nicht
immer eindeutig zu benennen, welche Motive jeweils im Vordergrund stehen. Als vierte, und
seiner Meinung nach wichtigste Welle, bezeichnet Rapoport den Terrorismus mit religiösfundamentalistischen Hintergründen. Die aktuell wohl am meisten diskutierte Form von
Terrorismus bietet ein enormes Konflikt- und damit Gewaltpotential. Vor allem islamistische
Fundamentalisten sind dabei ins Kreuzfeuer aller westlichen Medien geraten und gelten für
viele Menschen schlechthin als das Böse auf Erden.
Räumliche Kriterien
Nationaler Terrorismus: Wie der Name bereits erkennen lässt, ist diese Form des
Terrorismus sehr auf das Territorium eines bestimmten Staates beschränkt. Die Ziele und
Intentionen der terroristischen Gruppierungen liegen meist „nur" in der Umgestaltung bzw.
der Änderung der Machtverhältnisse im eigenen Land. Um diese politischen Ziele zu
erreichen werden Regime oder Regierungen oft direkt angegriffen. Beispiele dafür findet man
unter anderem in Bangladesh, Indien und Pakistan, aber auch-Terrorgruppen wie die
baskische ETA in Spanien oder die Nordirische IRA fallen zum Großteil in den Bereich des
Nationalen (Schneider, 2008: 35).
Internationaler Terrorismus: Zwar ist auch hierbei das Ziel der Terroristen meist
innerstaatlich zu verorten, doch ist der internationale Terrorismus sehr darum bemüht, den
Operationsbereich weit über die eigenen Grenzen hinaus zu tragen, um so die
Weltöffentlichkeit auf regionale Probleme aufmerksam zu machen. Der internationale
Terrorismus weist daher auch veränderte Strukturen auf, die sich auf diese Form des Terrors
spezialisiert haben. Die Anschläge dieser Terroristen zielen oftmals auf Ausländer bzw.
ausländische Einrichtungen wie etwa Botschaften im eigenen Land (Waldmann, 2005: 14).
Transnationaler Terrorismus: Der transnationale Terrorismus ist für manche
wissenschaftler „eine eher neue Erscheinungsform des Terrorismus, welche insbesondere mit
der Gründung der Al-Qaida aufkam" (Çora, 2008: 109). Die besondere Form der
„Antistruktur" ist nur ein Merkmal dieser Gruppierungen. „Die Verwendung des Adjektivs
"transnational" erfolgt dabei nicht etwa aus stilistischen Gründen, sondern verweist darauf,
dass sich das Wesen des Terrorismus sowohl was Ideologie, Auswahl der Ziele als auch
Rekrutierung der Attentäter und Ressourcenbeschaffung anbelangt, fundamental gewandelt
haben. All diese Charakteristika haben sich von ihren jeweiligen lokalen oder regionalen
Entstehungskontexten gelöst und beziehen sich jetzt ganz bewusst auf internationale bzw.
globale Handlungszusammenhänge.“ Im Gegensatz zum internationalen Terrorismus wird
eine globale Veränderung der Machtstrukturen angestrebt und ist daher auch so weitreichend
wie nur möglich umzusetzen (Waldmann, 2005: 14). Aushängeschild dieser Form von
Terrorismus ist natürlich die al-Qaida. Mit einer derartigen Unterscheidung nach räumlichen
Gesichtspunkten wird schnell klar, welche substanzielle Bedeutung die Rolle der Medien
zukommen. Während im kleinen Rahmen des regionalen oder nationalen Terrorismus der
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Fokus noch nicht so sehr auf Verbreitung liegt, ist es, sowohl im Falle des internationalen als
auch beim transnationalen Terrorismus, unabdingbar, die Motive des eigenen Kampfes nach
außen zu tragen. Nur mit Hilfe der Medien kann es den Terroristen gelingen, international
Gehör zu finden und somit öffentliches Interesse für einen Konflikt zu erreichen.
Unterscheidung nach Motiven: Eine weitere Möglichkeit der Unterscheidung
verschiedener Formen von Terrorismus bringt die Aufspaltung der terroristischen Gruppen
nach Kriterien der zugrunde liegenden Motive. In der Fachliteratur ist es zusehends zu einem
Konsens darüber gekommen, dass dies wohl die sinnvollste Art der Differenzierung von
Terrorismus sei, da eine solche Analyse als einzige die politischen Hintergrundmotive ans
Licht bringe und somit essentiell sei für das Verständnis der Tat. Im Wesentlichen sind es vier
Motivlagen, zwischen denen es allerdings teilweise fließende Übergänge und Überlappungen
gibt. Das Streben nach einer revolutionären Veränderung der gesellschaftlichen und
politischen Strukturen im Sinne der Ideen von Marx; der Wille ethnischer Minderheiten oder
unterdrückter Völker nach staatlicher Eigenständigkeit, zumindest aber nach vermehrter
politischer Autonomie; ein dritter Teiltypus sind Law-and-Order-Bewegungen, die am Staat
vorbei, unter Verletzung der Gesetze, die bestehende soziale Ordnung zu schützen vorgeben man kann sie als rechtsradikalenn oder vigilantistischen Terrorismus bezeichnen. Die vierte
Teilkategorie bildet der religiös motivierte Terrorismus" (Waldmann, 2005: 99).
Sozialrevolutionärer Terrorismus: Vor allem in den 60ern und 70ern des vorigen
Jahrhunderts schreibt man diese besondere Art des Terrorismus zu und sie ist zum Großteil
aus marxistisch kommunistischen Ideologien der 68er-Studentenbewegung entstanden. Diese
Form des Terrorismus zielt auf die Errichtung einer klassen- oder herrschaftslosen
Gesellschaftsordnung ab. So stellt der demokratische Staat für den Kommunismus eine
Klassenherrschaft dar, welche aus diesem Grund bekämpft werden muss. Ziel ist die
Veränderung, oft sogar gänzliche Vernichtung bestehender Herrschafts- und
Abhängigkeitsverhältnisse im jeweils eigenen Land (Schneider, 2008: 46). Um dies zu
erreichen, ist es wesentlich für die Terroristen, die breite Basis, das Volk, für sich gewinnen
zu können, um mit ihm die Revolution im marxistischen Sinne durchzuführen. Regierungen
werden bekämpft und ihre Vertreter ermordet, der Terror bleibt somit zumeist national
beschränkt, wobei es selbstredend zu Überschneidungen kommen kann. „Die Terroristen
empfinden ihre Angriffe auf Politiker, Beamte und Manager als Kampf gegen ein
imperialistisches Weltsystem, welches die so genannten Entwicklungsländer ausbeute“
(Dillinger, 2008: 45). Um Erfolge zu erreichen, bedienen sich diese Terroristen oftmals den
Methoden des Guerillakampfes, mit dem man die Massen mobilisieren will. Wie beim
Guerilla an sich sind also auch im Fall der „Links-Terroristen“ die Motive zum Großteil
ideologischer Natur. Wie bereits erwähnt, ist es eine unablässige Voraussetzung für diese
Form von Terrorismus, sich auf die Seite des Volkes zu stellen und für dieses zu kämpfen.
Doch gerade diese Umstände waren es, die beinahe alle sozialrevolutionären Gruppen
letztendlich scheitern ließen, da es ihnen nicht mehr möglich war, die Mehrheit ihres
Klientels, die Basis zu überzeugen. Einerseits resultierte dies aus einer chronischen Knappheit
von Personal und Ressourcen, andererseits konnten die Gewaltaktionen ganz schlicht und
einfach nicht länger von, den Menschen getragen werden. „Heute nimmt diese Form des
Terrorismus eher eine Außenseiterposition ein, ist aber noch nicht völlig von der Bildfläche
verschwunden (Hauninger, 2006: 49).
Ethno-Nationaler Terrorismus: Die Form des ethnisch-nationalen Terrorismus ist
wohl die klassischste unter den Verschiedenen. Für diese Gruppe gibt es eine ganze Reihe
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weltbekannter Beispiele, wie etwa die ETA in Spanien/Frankreich, die Tamil Tigers in Sri
Lanka, die IRA in Nordirland und natürlich die PLO bzw. die Hamas der Palästinenser. Als
ethnisch-nationalistisch werden terroristische Bewegungen bezeichnet, deren Ziel die
Befreiung einer (ethnischen oder nationalen) Bevölkerungsgruppe von Fremdherrschaft und
Unterdrückung ist (Hauninger, 2006: 50). Allerdings muss man auch hier sogleich darauf
hinweisen, dass Mischformen eher die Regel als die. Ausnahme sind. Vor allem die Grenzen
zum religiös motivierten Terrorismus sind oft fließend. Ein weiteres Merkmal scheint jedoch
alle Konflikte dieser Art zu vereinen, und zwar die eindeutige asymmetrische Situation. Es
sind jeweils Minderheiten im Land, die aus diversen Gründen ihrer Herkunft, Rasse oder
Ethnie vom Staat unterdrückt oder verfolgt werden, und zu terroristischen Mitteln greifen. Die
Wahl dieses Mittels wird mit der letzt möglichen Chance, sich zu wehren betitelt und so
legitimiert. Das Ansprechen der Weltöffentlichkeit spielt in diesen Konflikten eine besonders
wichtige Rolle und damit auch die Medien. Politisches Ziel der Terroristen ist die Autonomie
oder zumindest eine Abkoppelung eines bestimmten Gebietes im Nationalstaat. Antikoloniale Widerstandsbewegungen zählen zu dieser Form des Terrorismus, wodurch der
Terrorist auf einmal zum Befreiungskämpfer wird. Des einen Terrorist, des anderen
Freiheitskämpfer, wie man so schön sagt. Aufgrund des hohen Selbstverständnisses und des
starken Identifizierungsgrades mit der eigenen Minderheit, wird der Kampf gegen die
Obrigkeit emotionaler, leidenschaftlicher und dadurch härter und gewalttätiger geführt.
Überhaupt kann man beobachten, dass ethnische Konflikte weltweit, ob nun terroristisch
dominiert oder nicht, unglaublich langfristige und langwierige Kriege nach sich ziehen, was
die Geschichte bereits des Öfteren bewiesen hat (Hobsbawm ve Wirthensohn, 2009: 56-58).
Religiöser Terrorismus: Der religiös motivierte Terrorismus bildet die wohl
auffälligste und zugleich meist diskutierte Form von Terrorismus. Trotz, oder vielleicht
gerade wegen einer zunehmenden Säkularisation der westlichen Welt, kommt den neu
erstarkten Religionen wieder mehr und mehr Bedeutung zu. In allen Teilen der Welt lässt sich
eine Art „back to the roots"-Trend feststellen, die Hinwendung zu den Ursprüngen des
Glaubens wird wieder intensiver und Begriffe wie „Fundamentalismus" prägen den Alltag.
Selbstverständlich kann man auch in diesem Fall nicht alle auftretenden Formen über einen
Kamm scheren. So genannte Fundamentalisten gibt es hüben wie drüben und jeweils
unterschiedliche Motive und Ausprägungen lassen sich erkennen, ob in Afghanistan oder
Amerika, in Afrika oder Südostasien, wie etwa in Indonesien oder auf den Philippinen
(Baudrillard, 2008: 18).
Bevor man nun den religiös motivierten Terrorismus untersucht, muss man sagen, dass
Religiosität und terroristisches Handeln nur bedingt miteinander in Verbindung zu bringen
sind. „Keine Religionsgemeinschaft hat sich den Terrorismus auf ihre Fahnen geschrieben.“
(Dillinger, 2008: 47). Dies ist einer der Punkte dieses Diskurses, an dem sich die Geister
scheiden, denn ist es nicht die Aufgabe und der tiefere Sinn einer Religion, Frieden zu
schüren und diesen zu verbreiten. Nicht das gegenseitigen Töten und Morden, sondern das
friedliebende Miteinander auf dieser Welt zu unterstützen. Doch es ist ja nicht die Religion,
die den Terrorismus für sich erfand. Kein Geistlicher, welcher Konfession auch immer, würde
behaupten, dass Terror auszuüben, de facto religiös sei. Doch nicht die Wahl des Terrorismus
als Mittel ist das Religiöse, die Hintergründe für eben diese Wahl sind religiöser Natur, was
an dieser Stelle eine der gewichtigsten Fragen in diesem Zusammenhang aufwirft, und zwar
die, nach der Legitimation für die Tat, welche die Religion liefern soll. Nach meiner Meinung
beruft sich der religiös motivierte Terrorismus deutlich auf andere Legitimations- und
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Rechtfertigungsmittel als der säkular orientierte Terrorismus, mit dem Ergebnis noch
unbekümmerteren Blutvergießens und noch größerer Zerstörung.
Seit dem 11. September 2001 existiert ein zum Teil konstruiertes Bild des typischen
islamistischen Terroristen. Obwohl im allgemeinen Vergleich der religiöse Terrorismus nur
einen eher kleinen Prozentsatz ausmacht, (Hoffman, 2008: 139) scheint er den weitaus
interessantesten darzustellen und zieht dementsprechend die größte Aufmerksamkeit auf sich.
Erst mit den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts nehmen Terrororganisationen mit
eindeutig religiösem Hintergrund merkbar zu. Trotzdem, und in unserem Zusammenhang
entscheidend, geht die überwiegende Mehrheit der Anschläge seit Ende des vorigen
Jahrhunderts auf die Kappe religiöser Terroristen. Seit dieser Zeit ist die relative Zahl der
religiös motivierten Terrororganisationen stetig angestiegen und dieser Trend scheint sich
weiterhin zu bestätigen. „So gehörte 2004 nahezu die Hälfte aller in diesem Jahr aktiven
terroristischen Vereinigungen (insgesamt 52 Organisationen oder 42 %) zur Kategorie der
religiösen Gruppen, während 32 Organisationen (oder 21 %) als ethnisch-nationalistische
bzw. separatistische Gruppen einzustufen waren“ (Hoffman, 2008: 144). Es ist, speziell nach
9/11 eine Trendwende feststellbar, welche vermehrt religiöse Gruppierungen hervorbringt.
Jedoch sind diese Prognosen insofern mit Vorsicht zugenießen, als sich zunehmend auch
ursprünglich anders motivierte Organisationen Symbole der Religion auf ihre Fahne heften.
Doch warum ist das so? Weshalb ist der religiöse Fundamentalismus und damit einhergehend
der religiös motivierte Terrorismus so stark im Kommen? Was macht ihn so dermaßen
anziehend? Was macht ihn so besonders?
Ich denke, der entscheidende Punkt liegt dabei im Wesen der Religion selbst. Ich habe
bereits oben von einer Welle der Säkularisierung gesprochen, die auf die westliche Welt
übergeschwappt ist. In vielen islamischen Ländern jedoch, ist dieser Prozess der
Säkularisation der Gesellschaft nicht so stark erkennbar bzw. ganz ausgeblieben. Am
anschaulichsten wird dies wohl am Beispiel des Iran, dessen streng religiös lebende
Gemeinschaften nach der Revolution des Jahres 1979 verstärkt nach einem islamistischen
Staat schreien. Dort wo religiöse Riten, Traditionen und Denkweisen die Gesellschaft noch
fest in ihren Händen hält, kann sich die Religion auch weitaus stärker in gesellschaftliche und
somit politische Strukturen einbringen als in Staaten, die einen vehement säkularen Weg
eingeschlagen haben und auf die Trennung von Kirche und Staat achten. Entstehen nun
Probleme im Staat, welche die gewählten Regierungen nicht in den Griff zu bekommen
scheinen, so wendet sich das Volk gegen sie, und nicht selten findet es einen letzten rettenden
Anker in der Religion (Gabriel ve Rendel, 2005: 19-21). Es gilt, wieder zu den reinen,
unverdorbenen Ursprüngen zurückzukehren, und sich den fundamentalen Dingen der Welt
zuzuwenden. Ein neuer Fundamentalismus ist geboren. Eine zugegeben etwas vereinfachte
Veranschaulichung, nichtsdestotrotz ein nicht unüblicher gesellschaftlicher Prozess.
In der Tat sind religiös motivierte Terroristen zwar lediglich für 6 % der in dem
Zeitraum von 1998 bis 2004 verübten Anschläge verantwortlich, doch waren auch
gleichzeitig 30 % der Opfer bei diesen Attentaten zu beklagen. Noch deutlicher wird diese
Aussage, betrachtet man die Terrororganisation Al-Qaida gesondert. Sie allein war zwar nur
für 0,1 % aller in diesem Zeitraum verübten Anschläge aber für knappe 19 der Opfer
verantwortlich (Caşın, 2008: 82). Religiös motivierten Terroristen geht es nicht um eine
Annäherung der verschiedenen Glaubensrichtungenn und auch nicht um die Erreichung des
Weltfriedens. Meist bleibt das oberste Ziel ein politisches, welches eine Veränderung des
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gesellschaftlichen Systems beinhaltet und lediglich mit religiösen Wertvorstellungen und
Ansichten untermauert wird.
Selbstmordterrorismus: Einzigartig in Planung und Ausführung der Tat bildet der
Selbstmordterrorismus heute eine der häufigsten Formen des modernen Terrorismus. Das
insbesondere der islamische Terrorismus auf diese Weise von der Waffe des gezielten
Selbstmordes Gebrauch macht, ist kein Zufall, sondern liegt in der Art und Weise der
Kommunikation von religiösen Pflichten der heiligen Krieger. Der so genannte
Dschihadismus ist ein wesentlicher Bestandteil des islamischen Terrorismus und dient
gleichermaßen der Rechtfertigung der Tat gegenüber der Öffentlichkeit, vor allem aber auch
der Legitimierung für den Täter selbst. Die Erwartung und die Aussicht, als Märtyrer Allah
gedient zu haben und folglich in sein Himmelreich aufzusteigen, ist für viele Mudschaheddin
mehr, als nur eine gute Motivation. Sie sehen es als ihre heilige Pflicht. Zwar kommt in
diesem Zusammenhang stets die Debatte darüber auf, was der Koran nun tatsächlich besagt
und was nicht, dass die heilige islamische Schrift den Selbstmords als ebenso verwerflich
ansieht, wie es andere Religionen tun und dass auch muslimische Selbstmörder nicht den Weg
ins so geliebte Paradies finden werden. Jedoch mehren sich verschiedenste Interpretationen
des Koran, die versuchen, bestimmte Stellen der Schrift anders auszulegen und zu deuten,
sodass es unter gewissen Umständen zu einer religiösen Pflicht werden kann und soll, sein
Leben für das höhere Ziel zu opfern (Dschihadismus). Aus dem Islam, im Ganzen, kann eine
Legitimierung von Selbstmordattentaten allerdings nicht abgeleitet werden (Wolfersdorf ve
Wedler, 2002: 22).
Die Opferung des eigenen Lebens im Zuge eines erfolgreichen Anschlags erzielt
allerdings weit größere Bedeutung, als das Erlangen paradiesischer Unendlichkeit eines
einzelnen Moslems. Die zu erreichenden Ziele sind, wie so oft, vordergründig politischer
Natur, auch wenn eine religiöse Ideologie hinter der Politik steckt. Auch wenn die Religion
eine sehr wichtige Rolle, etwa für die ideologische Rekrutierung von potentiellen
Dschihadisten, spielt, so geht die Wahl des speziellen Mittels Suizid-Terrorismus aus rein
instrumentellen Überlegunge hervor. Allerdings macht es Sinn, sich hierfür zu aller erst mit
den Persönlichkeiten der Täter, bzw. mit deren persönlichen Motiven näher
auseinanderzusetzen. Um das Phänomen Selbstmordterrorismus verstehen zu können ist es
unumgänglich, eine ganz bestimmte Unterscheidung zu treffen, und zwar bei der Bestimmung
der zugrunde liegenden psychologischen Motive. Im Gegensatz zu „üblichen" Suiziden, bei
welchen man persönliche Verzweiflung, Depression, Traurigkeit oder Wut als Ursprung der
Tat festmachen kann, tötet der terroristische Selbstmordattentäter sich selbst und andere aus
einer tiefen Überzeugung heraus, die man sogar als vernünftig oder rational bezeichnen
könnte. Der Selbstmordterrorist stirbt in erster Linie für die Sache und erst in zweiter
Intention aus dem Grund, das eigene Leben auszulöschen. Zweifelsfrei erleichtert die
heilvolle Erwartung des Paradieses die verhängnisvolle Entscheidung, das diesseitige Leben
zu beenden, es ist jedoch bestimmt nicht der alleinige Grund für einen Terroranschlag.
Ebenso wenig sollte man in diesem Zusammenhang von Psychopathen sprechen, was ein
allzu häufiger Trugschluss ist. Selbstmordattentäter sind üblicherweise nicht verwirrt oder
krank, sie weisen keine Kennzeichen von Psychopathie auf. Es ist also keineswegs
angebracht, Anschläge terroristischer Natur auf die individuellen Persönlichkeiten der
ausführenden Terroristen zu reduzieren (Schneckener, 2006: 96-99).
Vielmehr ist es die Ideologie, die Religion und die heilige Pflicht dieser Religion mit allen
zur Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen, die Menschen zu solchen Taten fähig
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werden lassen. Dass der Selbstmordterrorismus überhaupt als Waffe genutzt und die Wahl
dieser Form von Terrorismus heutzutage so häufig ist, hat allerdings noch andere Gründe, die
nicht alleine mit Religion und Wertvorstellung zu erklären sind. Der Selbstmordterrorismus
bringt, über die stark religiöse Aussagekraft hinaus, eine Reihe von Vorteilen mit sich, auf
welche zu verzichten, sich so manche Terrororganisationen nicht mehr leisten können. Der
Selbstmordterrorismus als strategisches Kalkül umfasst unter anderem folgende Punkte die
für die Terroristen von immenser Bedeutung sein können:
•

Hohe Effizienz: Die Wahl des Mittels Selbstmordterrorismus befähigt die Terroristen,
mit relativ geringem Aufwand und ohne größere Schwierigkeiten direkt an den
gewünschten Ort zu gelangen und diesen damit bestmöglich zu wählen. Je nach
Situation können die Attentäter den größtmöglichen Schaden anrichten und eine hohe
Anzahl an Opfer mit in den Tod reißen, was für einen Erfolg der Aktion unabdingbar
ist.

•

Große Erfolgsaussichten: Die Aussichten auf Erfolg sind beim Selbstmordterrorismus
ungemein hoch. Der Attentäter hat, wie oben erwähnt, die Möglichkeit, sehr weit in
das Territorium des Gegners vorzudringen, ohne dabei besonders großer Gefahr
ausgesetzt zu sein. Der Selbstmordattentäter hat in jedem Fall die Chance, seine am
Körper befestigten Bomben zu zünden und sofern diese auch tatsächlich explodieren,
zumindest einige wenige mit sich in den Tod zu reißen.

•

Selbstmordattentate sind relativ billig: Im Vergleich zu den erzielten Auswirkungen,
die ein Selbstmordanschlag zur Folge hat, sind die finanziellen Aufwendungen eher
gering. Die Attentäter bedienen sich meist selbst gebastelte Bomben, die sie sich um
den Körper schnallen. Die Kosten dafür belaufen sich auf einige hundert Dollar, die
Aktion kann allerdings mehreren hundert Menschen das Leben kosten oder einen
Materialschaden verursachen, der ein vielfaches der eigenen Ausgaben beträgt.

•

Tat ist bis zur letzten Sekunde widerrufbar: Ein wesentlicher Vorteil des
Selbstmordterrorismus liegt darin, dass es sich um „menschliche Bomben“ handelt.
Als denkende Menschen haben die Attentäter in den meisten Fällen die Möglichkeit,
sich in allerletzter Sekunde noch um zuentscheiden und die Tat aufzuschieben. Der
Suizid-Terrorist kann kurzerhand den Ort des Attentats ändern, wenn er sich daraus
eine größere Wirkung erhofft, oder die Tat überhaupt nicht auszuführen, sollten
unerwartete Probleme auftauchen, die die Aktion und ihren Erfolg gefährden könnten.

•

Zeitpunkt frei wählbar: Nicht nur während der Tat, sondern auch davor hat der
Terrorist beinahe uneingeschränkte Freiheit über die Festlegung der Tatzeit. Ein
Selbstmordanschlag muss nicht zwingendermaßen von langer Hand oder einer gut
organisierten Gruppe geplant werden. Sie sind sozusagen völlig autonom und handeln
dementsprechend ohne großen Druck. Selbstmordattentate können gegebenenfalls sehr
spontan ausgeführt werden.

•

Kein Fluchtplan: Den wohl wichtigsten und auch entscheidenden Unterschied zu
anderen Formen von Terrorismus liefert die Tatsache, dass der Attentäter selbst bei
dem Anschlag umkommt, so banal das klingen mag. Nicht nur, dass kein Fluchtplan
von Nöten ist, der eine ausgesprochen gründliche und akribische Vorbereitung
voraussetzt und einen ohnehin bereits komplizierten Plan noch erheblich erschweren
kann, so bietet der Terrorist dem Gegner außerdem so gut wie keine Möglichkeit der
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Bestrafung. Der Täter ist zwar als solcher identifizierbar, kann aber nicht mehr für
seine Tat zur Verantwortung gezogen werden. Dies bewirkt einen entscheidenden
psychologischen Effekt auf die Opferseite, ein Gefühl der Hilflosigkeit und der
Ohnmacht entsteht, während man nicht mehr Herr der Lage ist und die Kotrolle zu
verlieren scheint.
•

Aufmerksamkeit der Medien: Die spezifische Form des Selbstmordterrorismus weist
auch aufgrund der oben genannten Merkmale, ein verstärktes Interesse in der
Öffentlichkeit auf. Die besondere Relation zur (islamischen) Religion vermittelt dem
Betrachter das Bild eines besonderen Kampfes der Kulturen im Sinne Huntingtons.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Selbstmord für Terroristen eine nahezu
perfekte Waffe sein kann. Die Vereinigung aller hier angeführten Merkmale, verbunden mit
dem unbändigen Willen der Täter, hervorgerufen durch einen starken, indoktrinierten
Glauben, führt dazu, dass speziell dem religiös motivierten Selbstmordterrorismus nur sehr
schwer entgegenzuwirken ist. Die Realität bestätigt dies, die Menschen in den Großstädten
Israels etwa werden beinahe täglich damit konfrontiert. Groß angelegte Vergeltungsschläge,
wie sie das starke israelische Militär des Öfteren durchführt, regen den Hass der Islamisten
nur weiter an und liefern neue Gründe, den Selbstmordterrorismus, auch aufgrund fehlender
Alternativen, weiter zu betreiben. Es handelt sich beim Selbstmordterrorismus viel eher um
eine instrumentalisierte Strategie der Kriegsführung, als um blutrünstige Taten von
psychopathischen Einzeltätern. Zumindest für islamistische Attentäter spielt dabei der
Glauben, und in weiterem Sinne der Märtyrerkult, eine gewichtige Rolle, wobei die Religion
nicht selten einer gravierenden Beeinflussung der persönlichen Motive der Täter oder gar
einer Art Gehirnwäsche dient. Doch darüber hinaus bietet der Selbstmordterrorismus, wie
oben gezeigt eine Vielzahl von Vorteilen in einem stets ungleichen Kampf, den Terroristen
wohl auch weiterhin mit ihren ganz speziellen Mitteln führen werden (Townshend ve BlankSangmeister, 2005: 78).
Terrorismus als Strategie
Wir haben bisher einiges über Frühformen und die Entstehung des Terrorismus gehört,
allerdings wurde jeweils lediglich die ideologisch-motivierte Seite beleuchtet. Terrorismus ist
aber nicht nur ein Produkt politischer, religiöser oder ethnischer Differenzen innerhalb einer
Gesellschaft, sondern die Herausbildung einer sehr speziellen Methode der Kriegsführung.
Wollte man den Terrorismus als eine Form der Kriegsführung verstehen und beschreiben, „so
stellt Terrorismus auf einer sehr allgemeinen Ebene eine Weiterführung einer klassischen
Form der Kriegsführung dar, die im Wesentlichen das Produkt eines ungleichen
Kräfteverhältnisses zwischen zwei Kontrahenten ist“ (Riegler, 2007: 129). Der Terrorismus
ist stets geprägt von einer starken asymmetrischen Verteilung der (militärischen) Mittel. Um
ein solches Ungleichgewicht auszugleichen, bedient man sich der Taktik des Terrorismus.
Ziel dieser Methode ist es, mit den geringen zur Verfügung stehenden Mitteln den Gegner an
empfindlichen Stellen so zu schwächen, und in so genannten „low intensity wars“ eine
eigenständige strategische Disposition zu finden (Münkler, 2007: 188). Mit kleinen
Nadelstichen soll der Feind über einen langen Zeitraum immer wieder punktiert an weichen
Stellen getroffen werden, um diesen damit zu ermüden. Weg von den Ausprägungen der
klassischen Kriegsführung zwischen Staaten formen sich zunehmend substaatliche
Gruppierungen, die diese neuen Kriege führen. Des Weiteren kennzeichnet den Terrorismus
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eine immens hohe Gewaltbereitschaft, die ebenfalls begründet durch die ausgeprägte
asymmetrische Konstellation für die schrittweise Aufhebung dieser Ungleichheit sorgen soll.
Aus der eigenen Schwäche eine Stärke zu machen ist also das Ziel der Terroristen, der
Selbstmordterrorismus z.B. ist, wie wir oben gesehen haben, hierfür eine extrem effektive
Waffe. Terroristen vermeiden bewusst eine offene Konfrontation mit dem Gegner, dessen
physische Stärke einfach zu groß wäre, sowohl personell als auch technologisch (Münkler,
2007: 177).
Terrorismus wurde somit also zur gezielt einzusetzenden Methode, in einer
asymmetrischen Konfliktsituation, die nicht vorrangig darauf abzielt, den Gegner in einem
physischen Vergleich schlagen zu können, sondern darauf, dem an Anzahl und Stärke
überlegenen Feind die eigene Verwundbarkeit zu demonstrieren und auf die psychischen
Auswirkungen dessen zu bauen. Der Terrorismus dient folglich dem Zweck, ganz präzise
Anschläge durchzuführen, ohne sich auf ein absolutes Kräftemessen einzulassen.
Terrororganisationen ist es dadurch möglich, auch mit zahlenmäßig kleinen Gruppen oder
Zellen, große Erfolge zu erzielen, die sowohl physisch, hauptsächlich aber auf psychischer
Ebene, erheblichen Schaden anrichten können. Gegenüber der Öffentlichkeit wird der Faktor
Asymmetrie gerne als Legitimation verwendet, den eigenen Kämpfern bleibe keinen andere
Wahl, als sich auf diese Weise gegen die Ungerechtigkeit zu wehren, die ihnen widerfährt,
heißt es von Seiten der Terroristensprecher. Weiters vermittelt diese Methode die realistische
Möglichkeit einer vergleichsweise kleinen Kampfeinheit durchaus, wichtige (politische)
Anliegen durchsetzen zu können, oder diese zumindest in die öffentliche Debatte
einzubringen. Als Sprachrohr dafür dienen selbstverständlich die nationalen und
internationalen Massenmedien (Hoffman ve Kochmann, 2008: 112-113).
Terrorismus und Medien
Der moderne Terrorismus und die Massenmedien unserer Zeit stehen unübersehbar in
einer speziellen Relation zueinander. Dass es diese Verbindung der beiden gibt, dass eine
solche de facto existiert, wird wohl kein denkender Mensch bezweifeln oder gar abstreiten
und auch in der Literatur besteht im Großen und Ganzen ein Konsens darüber, dass der
Zusammenhang zwischen Terrorismus und Medien absolut zentral ist (Riegler, 2007: 306).
Über Allem schwebt diesbezüglich der Terroranschlag vom 11. September 2001, der die
Zusammengehörigkeit der beiden Seiten auf den Punkt, und die daraus entstehende Wirkung
auf die Weltöffentlichkeit zur Perfektion gebracht hat.
Im Zuge der Globalisierung und der technologischen Revolution erscheint das
Verhältnis „Terrorismus-Medien" zusehends in einem neuen Licht und beide Seiten scheinen,
besser und mehr denn je, davon zu profitieren. Denn nicht nur die Terroristen brauchen die
Medien, diese selbst nehmen das Angebot des Terrorismus auch nur allzu gerne an, um ihren
Lesern Spektakuläres bieten zu können, um damit die Auflage zu erhöhen und folglich die
Gewinne zu maximieren. Ein aus ökonomischen Gesichtspunkten also relativ einleuchtender
und banaler Sachverhalt, der im Grunde genommen auch als solcher angesehen werden kann.
Die Anschläge auf die Zwillingstürme in New York, die bezeichnenderweise in sich
zusammenfielen, wie die gesamte US-amerikanische Sicherheitspolitik selbst, haben auf
beeindruckende Art und Weise der Welt vor Augen geführt, wozu moderne Terroristen im
Stande sind, und gleichzeitig hat uns die Reaktion der globalen Öffentlichkeit gezeigt, wie
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perfekt der Plan funktioniert hat. Er hat, so makaber es klingen mag, im wahrsten Sinne
„eingeschlagen, wie eine Bombe“. Es steht wohl außer Zweifel, dass 9/11 nicht dermaßen von
Erfolg gekrönt gewesen wäre, hätten nicht die zahlreichen Medienunternehmen ihren
essentiellen Teil dazu beigetragen, wobei der Sender CNN wohl den Löwenanteil für sich
beanspruchen kann, nachdem sie an diesem schicksalsreichen Tag im September 2001 bereits
8 Minuten nach dem Crash des ersten der beiden Flugzeuge vor Ort waren, um live zu
berichten, und anschließend das von ihnen gewonnene „Material" an die Sendeanstalten
weltweit weiterzugeben (Albrecht ve Becker, 2002: 16). Die Nachrichtensendungen wurden
in den folgenden Tagen, Wochen und Monaten danach überschwemmt mit Fakten Details und
Hintergrundberichten von A bis Z und die „Vermarktung" dieses Ereignisses sucht noch heute
seinesgleichen. Ebenso nie da gewesen, wie der Anschlag selbst, sprengt auch die
Berichterstattung alle bis dahin gekannten Grenzen. Zu einem, wenn nicht dem
entscheidenden Moment dieser Einzigartigkeit und Einmaligkeit entpuppte sich der Umstand
des „Live-Sendens“. Vor allem die entsetzlichen Bilder des Grauens und der Zerstörung, die
musikalischtheatralisch untermalt über die Bildschirme flimmerten, sorgten dafür, dass der
11. September nicht nur als ein unfassbares Gewaltverbrechen in die Geschichte eingeht,
sondern auch als ein gigantisches Medienereignis in Form einer überdimensionalen,
makaberen „Live-Show“.
Funktionen der Medien für den Terrorismus
Nachdem wohl keinerlei Zweifel bestehen, dass Terrorismus als Strategie in
unmittelbarer Verbindung zu multimedialen Netzwerken steht, stellt sich nun die Frage, wie
diese beschaffen ist, welche Funktionen sie übernehmen kann, welche Vorteile sie mit sich
bringt. Grundsätzlich ist anzunehmen, dass es für Kooperation, Zusammenarbeit und
Symbiose immer einen oder mehrere Gründe gibt, die dazu führen, eine derartige, wie auch
immer geartete, Beziehung einzugehen. Quirl pro quo, eine Hand wäscht die andere.
Nichtsdestotrotz ist es allen Formen von Terrorismus inhärent, eine bestimmte, zum Teil im
Vorfeld als Zielpublikum definierte Öffentlichkeit zu erreichen, um mit Nachdruck auf die
jeweiligen Anliegen aufmerksam zu machen. Dabei geht es beim Terrorismus vor Allem
darum „einen hochkomplexen Sachverhalt in möglichst einprägsamen, prägnanten und in
einer für sich sprechenden Weise umzusetzen und zwar als ästhetisches Schauspiel von
Gewalt und Zerstörung“ (Riegler, 2007: 306).
Im Kalkül der Terroristen spielt die „Zusammenarbeit" mit den technischen
Möglichkeiten der Massenmedien eine essentielle Rolle. Wir haben gesehen, dass bereits in
der Antike und im Mittelalter eine Art Taktik vorhanden war, die sich darauf verstand, einem
bestimmten, im Vorfeld sozusagen als Zielpublikum festgelegten Feind, mit Gewalt und der
Androhung weiterer Folgeaktionen Angst und Schrecken einzuflößen, um damit das eigene
Machtgefüge aufzuwerten. Wenn auch anfangs eher nur dadurch von Erfolg gekrönt, dass der
politische Mord als solcher gelungen war, so hat sich im Laufe der Geschichte doch
zusehends herauskristallisiert, dass der Terrorismus als Methode und als Strategie überhaupt
Erfolg haben kann. Eines der bedeutendsten diesbezüglichen Ereignisse war das
Olympiaattentat von München 1972. Trotz des kläglichen Scheiterns der Terroristen, was die
Erfüllung ihrer Forderungen betrifft, und einer durch den hohen Grad an Gewaltbereitschaft
hervorgerufenen öffentlichen Verurteilung der Täter, bedeutete dieser Terroranschlag den
Beginn des modernen Terrorismus und diente als Meilenstein dieser „neuen Kriegsführung".
12

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

War es zwar kein zählbarer politischer Erfolg für die Terroristen des „Schwarzen September",
so war es doch ein bedeutender Sieg für den Terrorismus als Methode. Die Palästinenser
haben das erste Mal in ihrer „Leidensgeschichte“ globale Aufmerksamkeit erhalten und somit
den Blick auf ihre „palästinensische Sache“ gelenkt (Hoffman, 2008: 115).
Im Rahmen eines weiteren fatalen Beispiels unterstreicht Hoffman, wie „gut“
Terrorismus funktionieren kann. Im Jahr 1985 hatten libanesische Terroristen der Hisbollah
das Linienflugzeug TWA 847 auf dem Weg von Rom nach Kairo in ihre Gewalt gebracht und
nach einigen Zwischenstopps und Passagierfreilassungen schließlich 39 amerikanische
Geiseln in Gefangenschaft. Die Folge war ein schier unglaubliches Medienspektakel, das
angefangen von Berichten zum Tathergang bis hin zu Hintergrundstorys über die in Tränen
aufgelösten Familien der us-amerikanischen Geiseln alles zu bieten hatte. Diese intensiv
emotionalisierende Berichterstattung war der entscheidende Auslöser dafür, dass ein
ungemein hoher Druck auf die amerikanische Regierung entstand, die wiederum ihrerseits
den Druck auf Israel verstärkte, das laut den Forderungen der Terroristen hunderte schiitische
Gefangene freilassen sollte. Das Ergebnis dieser Entging brachte tatsächlich die Erfüllung
diesem Forderungen und somit die Freilassung von insgesamt 756 gefangenen. Schuten und
die traurige Erkenntnis, dass der schädlichste Effekt dieser Krise darin gründete, dass der
Terrorismus als Taktik Erfolg hatte (Hoffman, 2008: 269). Man kann also feststellen, dass die
Strategie Terrorismus im Laufe der Zeit zunehmend Erfolge feierte, die unübersehbar mit dem
Grad an öffentlicher Aufmerksamkeit in Verbindung stehen. Wenn auch nicht in allen Fällen
die direkten Auswirkungen entscheidend dazu beitrugen, die Ziele der Terroristen zu
ermöglichen so sind es doch indirekte Folgen, die dies bewerkstelligen können.
Zusammenfassung
Wir haben im Laufe dieser Arbeit gesehen, dass einige voneinander abweichende
Formen dessen auftreten, was wir heute als terroristische Aktionen bezeichnen, die sich
hinsichtlich verschiedener Faktoren, wie geographischer Reichweite vor allem aber durch die
zugrunde liegenden Motive unterscheiden. Die Ideologien der Terroristen, die fundamentalen
Gründe die hinter alldem stecken, was sie antreibt, könnte ebenso differenzieren wie die
dadurch festgelegte Zielgruppe/Opfergruppe und der viel zitierte „zu interessierende Dritte“.
Entscheidend sowohl für die Art des Anschlags an sich, aber etwa auch für die Wahl der zu
kommunizierenden Botschaft. Aufgrund dieser vielschichtigen Differenzierungen ist es
allerdings kaum möglich, universell gültige Merkmale von Terrorismus, geschweige denn
allgemein verbindliche Theorien darüber zu erstellen. Fakt bleibt jedoch, dass sich Terroristen
stets um öffentliche Beteiligung bemühen, was man gewissermaßen als Wesensmerkmal
festhalten kann. Nach dem heutigen wissenschaftlichen Stand der Dinge sind sich eigentlich
alle Experten darüber einig, dass es der bewusste Gang an die Öffentlichkeit ist der den
Terrorismus erst zu dem macht, was er ist, nämlich mehr als eine bloßen Verbrechen. Wir
haben gesehen, dass die Berichterstattung eines terroristischen Anschlags und die dadurch
erhaltene Vermittlung der Tat in der Gesellschaft eine Reihe von Funktionen für die
Erreichung der Ziele der Terroristen übernehmen kann. Die internationalen Massenmedien
dienen dem Terrorismus also sozusagen als multifunktionales Sprachrohr, das gezielt und
vosätzlich eingesetzt werden kann, um das Gehör der Menschen zu erreichen.
Die Nutzung der Medien und der Gebrauch des Bildes im Speziellen ist demnach für
Terrororganisationen weltweit nicht nur eine angenehme sich bietende Möglichkeit,
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zusätzlich Werbung für die eigene Sache zu machen sondern darüber hinaus ein
höchsteffizientes Mittel zur Erreichung eines festgelegten Ziels, welches peinlich genau
durchdacht und mit äußerster Präzision zum Einsatz kommt. So makaber es auch klingen
mag, nicht das Töten der Menschen an sich ist in den meisten Fällen primäres Ziel der
Terroristen, sondern die in der Folge durch Entsetzen, Empörung und auch Angst entstehende
breite Aufmerksamkeit in der Bevölkerung wird von Seiten der Terroristen angepeilt, die auf
diese Weise ihren Kampf kämpfen. Die Medien bieten eine nahezu perfekte Plattform dafür
und dienen daher als unverzichtbares Werkzeug des Terrorismus. Dabei sind es allen voran
die Bilder und Videos von den terroristischen Schreckenstaten, die eine gewünschte Wirkung
bei dem Beobachter erzielen. Doch Bilder und Videos spielen auch bei anderen Formen von
Terrorismus eine gewichtige Rolle, so etwa bei Entführungen und Geiselnahmen. Man denke
etwa an die brutalen Enthauptungen, die auf diversen Internetportalen kursieren, deren
abschreckende Wirkung unübertroffen ist. Ohne die Nutzung, in diesem Fall des Internets,
wäre die gemeine Öffentlichkeit wohl kaum auf irgendwelche Forderungen dieser Terroristen
aufmerksam geworden, so war die Wirkung immens.
Selbstredend sind es allen voran Bildmedien, wie Fernsehen, Internet und auch
Printmedien, die für das Kalkül der Terroristen vorrangig von Bedeutung sind, da sie schlicht
und einfach eine höhere Aussagekraft besitzen als etwa ein geschriebener Text allein. Damit
werden die globalen Massenmedien unfreiwillig zu einem unersetzbaren „Partner" für den
modernen Terrorismus, mit dessen Hilfe die Terrororganisationen zu ungeahnten
Möglichkeiten gelangen. Darüber hinaus ist diese enge Beziehung zwischen Terrorismus und
Medien auch für diese von nicht zu unterschätzendem Vorteil, da große und vor allem so
schreckliche Ereignisse wie Terroranschläge so gut wie immer ein Garant für hohe Auflagen
sind und damit gesteigerten Gewinn mit sich bringen. Dies und die Tatsache, dass sich die
Journalisten jedes Medienunternehmens mit voller Inbrunst auf jedes Terrorattentat stürzen
führte, wie eingangs erwähnt, dazu, dass man in der Fachliteratur bereits von einem
symbiotischen Verhältnis spricht, welches per definitionem zu beiderseitigen Vorteilen eine
so genannte „Win-Win-Situation“ hervorbringt (Çora, 2008: 85).
Der Terrorismus kann also tatsächlich als eine Kommunikationsstrategie bezeichnet
werden, ganz sicher jedoch ist er eine zielführende Methode, um eine gewisse in
asymmetrischen Konflikten vorherrschende Schwäche, gekonnt in eine Stärke zu verwandeln.
Ob terroristische Mittel für diesen Zweck vertretbar und legitim sind, ist an dieser Stelle nicht
von Bedeutung. Faktum bleibt jedoch, dass Terrorismus als Methode erfolgreich und
zielführend sein kann. Er kann sich den modernen kommunikationstechnologischen Mitteln
der Medien bedienen, um mit Gewalt und der Androhung derselben, Angst zu erzeugen und
kann somit Terrororganisationen, die zahlenmässig, strukturell und militärisch dem Gegner
eindeutig unterlegen sind, zu einem entscheidenden Vorteil verhelfen.
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DÜNYANIN KAHVELERİ, KAHVELERİN DÜNYASI
TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN BİR AYNASI OLARAK “KAHVEHANE”DEN
“STARBUCKS”A, “STARBUCKS”TAN DA “KAHVE DÜNYASI”NA GEÇİŞ

Serdar ALIÇ∗

Fulya ALIÇ∗∗

ÖZ
Bu çalışmada öncelikle toplumsal değişimin tanımı ve temel nitelikleri ortaya konmuş, bu
tanım bağlamında Kahvehane’lerden Starbucks’a oradan da Kahve Dünyası’na toplumsal
değişimin izleri incelenmiştir. Bu mekânların fiziksel özellikleri, devamlı müşterilerinin
kullandıkları dil ve bu mekânlarda sunulan hizmetler karşılaştırılarak halk kültürünün gelişimi
ve değişimi izlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak bu üç mekan içerisinden Kahve Dünyası’nın
tüm bu özellikleri taşıyan, geleneksel ve moderni buluşturan mekanlar olduğu anlaşılmıştır.
Günümüz halk kültürü ve hayatı içerisinde hızla artan bilinirliği de bu bağlamda
değerlendirilmiştir.
WORLD OF COFFEE, COFFEE OF WORLD – ANOTHER REFLECTİON OF
SOCİAL CHANGE İN TURKEY: FROM “KAHVEHANE” TO “STARBUCKS” AND
FROM “STARBUCKS” TO “KAHVE DÜNYASI”
ABSTRACT
In this paper, the definition and the characteristics of social change has been asserted at first
and then in the lights of these definitions the tracks of change from Kahvehane to Starbucks
and Strabucks to Kahve Dünyası have been followed. So as to monitor the change and
improvement of Folk Culture the physical atmosphere in these places , their usual customers
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and their language and also what is served in these places have been compared. Consequently,
Kahve Dünyası has been ascertained as a place that combines all traditional and Modern
features of a Kahve culture in Turkey. Its recent fame and popularity has also been reviewed
in this sense.
Yaşadığımız dünyada bizi kendilerine sıkı sıkıya bağlayan iki kavram vardır; zaman
ve mekân. Her ikisi de değişir ve insanoğlunu çeşitli yönlerde değiştirir. Sosyal bir varlık olan
insan bu değişimlere uyum sağlamaya çalışır. Zaman içerisinde yaşanılan birçok sosyal olay
mekânlara yansır. Halk kültürün yaşadığı, icra edildiği mekânlardan biri olan kahvehaneler de
bu değişimden kendi paylarına düşeni almışlardır. Bu değişime yer yer karşı durmaya çalışmış
olsalar da, hızlı modernleşmenin bir sonucu olarak değişime boyun eğmek zorunda
kalmışlardır. Kahvehanelerin bu değişimi nasıl hissettiği ve nasıl yansıttığı halkın toplumsal
değişimleri nasıl karşıladığı, onlara ayak uydurup uyduramadığının da izlenebileceği bir
göstergedir. Kahvehaneler geçmişten getirdikleri özellikleri koruyarak kendilerine günümüz
halk hayatında bir yer edinmeye çalışırken, küreselleşmenin ve modernleşmenin bir sonucu
olarak popülerliklerini batıdan gelen farklı kahve ve kahvehane kütlülerine kaptırmışlardır.
Kahvehaneler günümüzde az sayıda da olsa yaşamaktadırlar, halkın kahve veya çay
içip sohbet ettikleri mekânlar olma özelliği ile halkın kahvehanesi olmaya devam etseler de
günümüzde batıdan gelen “coffee shop” kültürü oldukça yaygındır. Starbucks ve benzeri
Amerikan tarzı endüstriyel-hazır kahve içilen mekânların sayısı son on yılda gün geçtikçe
artmış bunun karşısında kahvehanelerin sayısı ise gün geçtikçe azalmıştır.1 Kahvehanelerin bu

1

TÜİK verilerine göre 2000 yılından bu yana kapanan kahvehanelerin sayısı artarken yeni açılan kahve satılan
mekân ve benzerlerinin sayısı daha hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Ayrıntılar ve rakamlar aşağıdaki linkten
izlenebilir.
http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSatirListeAction.do?surumId=4&kod=55.4&ustKod=55.4&seviye=1
&detay=E&turId=1&turAdi=%201.%20Faaliyet%20S%C4%B1n%C4%B1flamalar%C4%B1&satirId=1634421
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değişimi isimlerine de yansımış, tüm bu kahve içilip sohbet edilen mekânlar için önceden
kullanılan “kahvehane” veya “kıraathane” yaygın kullanımı yerini “kafe” kelimesine terk
etmeye başlamıştır. Günümüze gelindiğinde görülen şudur ki, bu değişim süreci devam edip
gelenekle yoğrulmuş kahvehanelerin pek çok özelliği yeni ve geleneksel bir yorum olan
“Kahve Dünyası” isimli kahve içilen mekânlarda eski popülerliğini tekrar kazanmaya
başlamıştır. Sonuç olarak denilebilir ki, 2000li yılların başlarında popüler olup halkın
kültürünü yaşadığı mekânlar önce hızlı batılılaşma ve modernleşmenin etkisi ile öne “kafe”
ye, Starbucks ve benzeri kahve içilen mekânlara, daha sonra geleneğin yeniden keşfi ile
kahvehanelere daha çok benzeyen “Kahve Dünyası” isimli mekânlara dönüşmüştür. Bu
toplumsal değişim bu mekânlar arasındaki fiziksel mekân farklılıkları, mekanların
müşterilerinin ve mekanlarda kullanılan dildeki farklılıklar ve bu mekanlarda satılan içecekler
ve yiyeceklerdeki farklılıklar olarak incelenecektir
Toplumsal Değişim
Zaman ve mekân insanlar için hayatlarının bağlı olduğu en önemli iki unsurdur.
Hayatın birçok alanına zaman hükmeder. Yaşanılan her şey değişik mekânlarda yaşanır.
Toplum olarak yaşanılan değişim bu zaman içerisinde mekânları sürekli etkilemiştir.
Toplumsal değişim insanların sosyal hayat içerisinde sahip oldukları tüm bileşenleri veya bu
bileşenlerin bir kısmının zamanla değişim göstermesidir. Bu değişim iyiden-kötüye olabildiği
gibi kötüden –iyiye şeklinde ilerlemeyi yansıtacak şekilde de olabilir. Bir toplumdaki
toplumsal ilişkilerde, kurumlarda ve yapıda belirli bir durumdan ya da varlık biçiminden
başka durum ya da biçime geçişe “toplumsal değişme” denir. Toplumsal değişme nedeni
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insanlığın bilgi ve deneyim birikiminin artması olabildiği gibi, savaşlar veya doğal
felaketlerden sonra yaşanan bir yıkım da olabilir. (Shackman 2005)
Her toplumsal değişme, belirli bir zaman diliminde somut, fiziksel ve kültürel bir
çerçevede birtakım insanlar arasında geçer. Değişme bir süreçtir. Değişmenin yönü ilerleme
olduğu gibi gerileme de olabilir. Değişme bir durumdan daha iyi bir duruma geçiş biçiminde
ise “ilerleme”, birden fazla yönde olursa “gelişme” olur.
Halk bu değişimleri ve gelişmeleri yaşar, şekillendirir, bu değişimlerin merkezinde yer
alır. Toplumsal değişim başka toplumlardan etkilenme şeklinde olduğu gibi toplumun kendi
içerisindeki ihtiyaçlarından da kaynaklanıyor olabilir.
Toplumsal değişme; ayrıca “toplumsal yapının ve onu oluşturan toplumsal ilişkiler
ağının ve bu ilişkileri belirleyen toplumsal kurumların değişmesi” olarak da tanımlanabilir
(Smelster, 1966). Her toplum daima bir değişim süreci içindedir. Toplumsal yapılar, kurumlar
ve ilişkiler sürekli olarak değişmektedir. Bu değişimin hızlı ve yavaş olduğu dönemler olduğu
gibi, çoğu zaman değişimin yönü de açık değildir. Değişimin hızlı olduğu dönemler özellikle
devrimler ve rejim değişikliklerinin olduğu dönemlerdir. Politik, ekonomik ve toplumsal
yapıdaki önemli değişiklikler, politik grupların, toplumsal güçlerin etki ve baskılarının sonucu
gerçekleşen reformlar bazen ileriye ve bazen de geriye doğru toplumsal değişmeler
üretebilmektedir (Inkeles,1978).
Toplumsal değişmeyi sağlayan nedenler çeşitlilik gösterdiği gibi, bu nedenlerden
bazılarının ön plana çıkması toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Tolum hayatında
yer alan bireylerden kurumlara oradan da mekânlara kadar her şey toplumsal değişimin
4
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kapsamındadır. Toplumsal değişime karşı durmak da yine bir değişimi yansıtmaktadır. Bu
değişim içerisinde yer alan toplumsal kurumlardan biri olan kahvehaneler de başlarda bu
değişime direnmeye çalışmış olsalar da zamanla dirençlerini yitirip popülerliklerini başka
mekânlara kaptırmışlardır. Bunun yanında kendileri tümden silinip gitmedikleri gibi değişimi
yoğurmuşlar ve değişime kendilerinden birçok özelliği katarak ona önemli katkıda
bulunmuşlardır.
Fiziksel Değişim
Bulunulan Çevre
Kahvehaneler bulundukları çevre itibari ile hem köy hem kent sokaklarının
vazgeçilmez unsurlarıydılar (Hattox, 1998).Hâlâ da birçok köyde kahvehane eski işlevini hiç
yitirmeden devam etmektedir. Oysa onun yerini almaya çalışan “kafe”lerin birçoğu sadece
kent kültürü ile özdeşleşmiş durumdadır. Köyler bir tarafa kasabalarda, ilçe merkezlerinde ve
hatta bazı nüfusu fazla olmayan Anadolu şehirlerinde dahi “kafe zincirleri”’nin şubelerine
rastlamak pek mümkün değildir. Kendilerine özellikle hitap ettikleri kesime uygun bir çevre
seçen bu kahve zincirleri daha çok üniversite öğrencilerinin ve genç nüfusun yoğun olduğu
yerlerde çokça bulunurlar. Bu bulunulan çevreler bakımından Kahvehaneler ile Starbucks ve
Kahve Dünyası zincirleri farklı çizgiler izlemektedirler. Kahve Dünyası’nın ve Starbucks'ın
bulundukları mekânlar birbirlerine benzerken Kahve Dünyasını bulunduğu yerler sayıca fazla
ve çeşitli olmasından dolayı kahvehanelere benzemektedir. Starbucks ise daha sınırlı bir çevre
içersinde kalmıştır. Ama tabii ki ne Kahve Dünyası’nın ne de Starbucks'ın kahvehanelerin
girdiği her semte ve geniş planda Anadolu’da her şehre ve köye girmeleri mümkün
gözükmemektedir.
5
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Resim 1: Mahalle Kahvehanesi

Kahvehaneler herhangi bir sokak arasında karşınıza çıkabileceği gibi mahallelerin
ortasında en önemli yeri dolduran büyük tek katlı yapılar olarak da rastlanabilirler (Nezih,
2010). Oysa Kahve Dünyası ve Starbucks tarzı yeni kahvehanelerin bir numaralı sığınma ve
var olma yeri şüphesiz alışveriş merkezleridir. Hızlı tüketim kültürünün birer uzantısı olarak
alışveriş merkezlerinin yemek bölümünde veya güzel manzarası olan bir köşesinde bir
Starbucks veya Kahve Dünyası’na rastlanabilir. Bunun dışında herhangi bir üniversitenin
kantinine yakın bir yerde veya giriş-çıkış kapılarından birine yakın olarak yine bu tarz kahve
mekânlarına rastlamak mümkündür. Starbucks’ın fast food kültürü bu gibi mekânların “bir
kahve içilip kalkılan” hatta ötesinde menşei olan Amerika’daki gibi “yolda giderken içmek
için alınacak kahvenin satıldığı yer” olma özelliği (Schultz, 2007)sergilemesi yine bizim
Kahve

Dünyası’nda

yerini

geleneksele

bırakmış

özelliklerdendir.

Kahve

Dünyası

kahvehanelerdeki gibi oturulup uzun uzun konuşabilecek masalar ve garsonla servis hizmet
sunmaktadır.
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Dekorasyon Farklılıkları
Bulundukları mekânların dışında fiziksel özellikleri olarak da bu üç farklı mekân
birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Starbucks gibi Amerika menşeli kahve mekânlarında
kahvehanelerde olmayan bir konfor ilk bakışta göze çarpmaktadır. O eski sandalyelerin yerini
daha rahat koltuklar almış durumda Starbucks ve Kahve Dünyası’nda. Hemen hemen tüm
şubeler ayrı ayrı dekore edilmiş ve temel özellikler korunmuş. Eski kahvehanelerden aşina
olunan el dokuma halıları ile kaplı duvarlar yerlerini büyük ebatlarda bilgisayarlardan
çıkarılarak yapıştırılmış kahve ve kahve içen insanlar resimlerine bırakmış.

Resim 2: Örnek bir Kahvehane dekorasyonu

Işıklandırma ve havlandırmaya ayrı bir önem verilmiş bu kafelerde. Kahvehanelerde
var olan kışlık bölümlerin yanında yazın hizmet veren bahçelerin yerini birçok Starbucks ve
Kahve Dünyası şubelerinde yaz kış açık olan hem kapalı hem de açık mekânlar almış.
Kahvehanelerde âşıklarla başlamış olan müzik kültürü, radyo ile devam etmiş daha sonra
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günümüzde televizyona dönüşmüştür. Starbucks ve Kahve Dünyasının birçok şubesinde daha
ilk açılışlarından bu yana LCD televizyonlar sürekli popüler müzik yayını yapmaktadırlar.
Buraya kadar Starbucks in dekorasyonu ile Kahve Dünyası’nın dekorasyonları birbirinden
çok farklılık arz etmese de kahve dünyasının tasarımı kahvehane geleneğine daha yakındır.
Kahve dünyasında ayrılan özellikler sandalyeye benzeyen koltuklar ve en önemlisi de servis
şeklidir. Kahvehanelerde çay veya kahve, içilecek şeyin siparişi garsona verilir. Starbucks’ta
ise müşterinin “self-servis”- kendi kendine servis yapması, istediklerini önce ödeyip sonra
alması beklenir. Kahve Dünyası bu ikisi arasında bir köprü kurup kahvehanedeki “garson
servis yapar” ilkesini korumuş, ödemeyi de Starbucks’taki gibi değil de kahvehanedeki gibi
hizmet sunulup müşteri ayrılırken almaktadır. Diğer tüm modern fiziksel özelliklerin yanında
bunun korunmuş olması modernin geleneksel kültürle yeniden yorumlanması olarak
görülebilir. Kahve Dünyası bu özelliği ile kahvehaneden Starbucks’a geçişin geleneksek bir
yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Resim 3: Kahve Dünyası iç dekorasyonu

8

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Müşteriler
Müdavimler
Kahvehanelerin devamlı gelen erkek müşterileri vardır. Kadınlar için kahvehane çok
uç birkaç istisna dışında yasak bölgedir(Desmet-Gregoire ve François, 1998). Bu erkeklerin
birçoğu kahvehaneyle özdeşleşmiş kahvehanenin bir parçası haline gelmişlerdir. Birçoğunun
kendilerine özgü lakapları bile o kahvede bilinir, dışarıda yine bey veya beyefendidirler. Nasıl
onlar kahvehanenin bir parçası iseler kahvehane de onların hayatının vazgeçilmez bir parçası
olmuştur. Zamanlarının büyük bölümünü kahvehanede geçiririler. İşsizler dışında kalan
müdavimler işten sonra kalan zamanlarını genelde hep kahvehanede geçirirler (Gürsoy,
2011). Evde bekleyen hanımları umursamaksızın kahvehanedeki sohbetler uzayıp gider. Bu
sohbetlerin konusu her şey olabilir, siyasetten futbola, pratik bilgilerden anılara hemen hemen
her şeyi kapsar bu konular (Hattox, 1998). Yaş hiyerarşisi çok önemlidir. En çok sözü
dinlenen en çok saygı gören en yaşlı müdavimlerdir. Gençler onlardan hayat dersleri dinlerler
bu gayrı resmi okul görevi gören kahvehanelerde derdi olan derdini anlatır, sevinci olan
sevincini. Bir ortak akıldır en nihayetinde kahvehanede var olan. Yardım kampanyaları veya
ortak hareket etme ile ilgili önemli kararlar kahvehanelerde alınır. Şimdilerde bu
özelliklerinin birçoğunu yitirmiştir kahvehaneler ama yine de bazı mahallelerde hala bu
şekilde emekli müdavimleri olan kahvehanelere rastlamak da mümkündür. Şu sıralar yine tüm
mahalleliyi bir araya getirmeyi başarırlar arada bir önemli bir futbol karşılaşması sayesinde.
Evlerde izlenilmesi mümkün olmayan şifreli kanallardan yayınlanan büyük futbol
müsabakaları yine tük mahalleliyi bir amaç uğruna bir araya getirmeye, aynı amaç için gülüp
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aynı amaç için üzülmeye davet edip birçok kişiyi gerçekten kahvehanelere toplasa da artık
eski tadı yoktur bu geçici nadir sefaların.
Bunun karşısında Starbucks ve Kahve Dünyası gibi yeni yeni popülerleşen kafeler
kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açık mekânlardır. Kadınlar bu anlamda özgürlüklerini
kazanmış olmalarının bir göstergesi olarak görebilirler bu mekânları. Mahalle kültüründen
uzak bu mekânlarda mahalle ile ilgili kararlar almak veya büyük toplantılar yapmak çokça
mümkün değildir. Özellikle Amerika’dan gelirken yanında batı bireyselciliğini de getirmiş
olan Starbucks bu konuda geçmişten gelen Türk halk kültürüne oldukça yabancıdır. Kahve
Dünyası ise yine modernle kahvehane kültüründe olanı buluşturmuş müdavimlerine daha
büyük gruplar halinde bir araya gelme fırsatı sunmaktadır. Starbucks’ınkinden daha büyük ve
grup olarak oturmaya müsaade eden masalar ve oturma mekânları bu durumu mümkün
kılmaktadır. Bu bağlamda ne Starbucks’ın ne de kahve dünyasının kahvehanelere benzer bir
müdavimler topluluğu yoktur. O yüzden de yaşa ve yaşlıya gösterilen saygı kişisel
ilişkilerdekinden öteye geçmez. Zaten müdavimlerinin yaş aralığının genelde çok farklı
olmaması aşağı yukarı hep aynı yaş grubundaki ve eğitim düzeyindeki gençlerin ve orta
yaşlıların tercih ettiği mekânlar olması bunu mümkün kılmaz. Yine de kahvehanelerdeki
müşterilerin konuştuklarından farklı olarak kendi aralarında daha küçük gruplar halinde
kullandıkları terimler olabilir ki bu da mekânla bire bir bağlantısı olmayan başka bir mekânda
(okul veya iş yerleri) edinilmiş arkadaşlıklardan kaynaklanan bir ortak dil kullanımıdır. Kahve
Dünyası ise Starbucks’tan farklı olarak daha büyük gruplara olanak sağladığından dolayı daha
uzun süreli sohbetlerin ve daha kalıcı muhabbetlerin mekânı olagelmiştir. Bu yönüyle de
Starbucks’la olan modern benzerlikleri yanında kahvehane kültüründen getirdiği geleneksel
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özelikleri de korumuş kabul edilebilir. Buna en güzel örnek, müdavimlerinin garsonla
konuşabilmesidir.2 Her ne kadar Starbucks’ın müdavimleri de Starbucks çalışanlarının bir
kısmını tanıyıp onlarla konuşma, selamlaşma olasılığı bulsalar da Kahve Dünyası’nda ve
kahvehanelerde yaşanan bundan çok farklıdır. Kahve Dünyası kahvehanelerin mirasını alarak
bu konuda, kendisine hizmet edilen müşteri ile onlara hizmet eden garsonun insani ilişkiler
çerçevesinde günlük konulardan konuşabilmesini yorumlar alabilmesine imkân verir.
Geçmişte kahvehanelerde olan garson-müşteri diyalogları olmasa dahi müdavimlerin artık ne
içtiklerini ezbere bilen ona göre şeker ona göre süt getiren garsonlar olması kahve dünyasını
kahvehanelerin bir devamı yaparken Starbucks’tan da ayırmış olur.
Misafirler, Geçici Müşteriler
Kahvehaneler için iki tür misafirden bahsedilebilir: biri müdavimleri ziyarete gelen
misafirler bir de öylesine uğrayıp bir çay veya kahve içip yoluna devam eden misafirler.
Kahvehanelerin müdavimleri bu mekânları o kadar benimsemişlerdir ki arandıklarında burada
bulur bazen misafirlerini bir çay veya kahve eşliğinde yine bu mekânda ağırlarlar. Diğer
geçici misafirler ile aradığı şeyin peşinde gerek yol danışarak gerek başka bir bilgi alıp çayını
içtikten sonra ayrılır kahvehanelerden. Starbucks ve Kahve dünyası için misafirler ve
müdavimler kahvehanedeki kadar kesin çizgilerle ayrılmış değildir. Özellikle Starbucks gibi
bir mekânda herkes geçici herkes anlık gibidir. Kahve dünyası ise daha geleneğe ve

2

Kahve Dünyası ve Starbucks müdavimlerinden birçoğu görüşlerini internette yer alan sözlüklerde paylaşırlar.
Bunlar içerisindeki Kahve Dünyası tanımlarından alıntıladığımız aşağıdaki yorum garsonlarla muhabbettin halk
için de önemli olduğunun bir göstergesi kabul edilebilir.”Saat 5-7 arası adım atılamayacak kadar kalabalık olan
mekân. Garsonlarla çok çabuk kaynaşıp muhabbete başlanabiliyor öyle sıcak bir ortam yani. Çikolata yapımını
izlerken
kahve
içmek
çok
eğlenceli
tavsiye
ederim.
(cursedpower,
11.09.2006
15:36)
http://www.itusozluk.com/goster.php/kahve+d%FCnyas%FD
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kahvehane kültürüne yakın bir çizgi çizse de aşina olanla olmayanı bu mekânlarda
ayırabilmek pek mümkün değildir.
Yiyecekler ve İçecekler
Menü
Kahvehanelerde Starbucks ve Kahve Dünyası’nın aksine menü yoktur. Varsa sadece
ücret listesi vardır bir duvara asılı. Onda yazılanlar da genelde sık sık değişen şeyler
olmadığından kimsenin okumaya lüzum görmediği bir listedir. Genel olarak içecekler çay,
kuşburnu, adaçayı, kant, Türk kahvesi, soğuk içecekler ve ayrandır. Bu listelerde son
zamanlara kadar su dahi yer almazdı. Ama son zamanlarda kahvehanelerde değişime ayak
uydurmak zorunda kalıp suyu a bu listeye eklediler. Yiyecek olarak ise genelde bir şey
olmamasının anında yer yer simit veya en çok tost bulunması rastlanabilir bir durumdur.
Kahvehaneye gidenler genelde bir şeyler içmek veya muhabbet edip içilenleri buna ortak
etmek niyeti ile giderler. Bir şeyler yemek ise çok rastlanan bir şey değildir.

Resim 4: Starbucks Menüsü
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Starbucks’ta ise menü oldukça farklı bir yere koyar bu mekânı. Büyük bir restoranda
rastlanabilecek kadar çok çeşitli olan bir menü vardır ve içeceklerin büyüklükleri de bu menü
de yer alır. Menüler dünyanın her yerinde aynı olmaya çalışsa da çeviri ile Türkçe’ye
kazandırılmış bölümlerde mevcuttur menüde. Starbucks’ın daimi müşterisi olmayan birinin
tüm menüyü okuyup yine de ne içeceğini bilememesi sıkça karşılaşılan bir durumdur.
Kahvehane kültüründe kesin çizgilerle ayrılan nokta bu menü noktasıdır aslında. Birçok
yabancı sözcükten oluşan kahve isimlerinde hangisini seçeceğini daha önce Starbucks’a
gelmiş olan veya ne içeceğini daha önceden bilen kişiler karar verir. Genelde ülkemizde hala
oturmakta olan bu kültür için her gelişlerinde birçok müdavimin bile bu menüden yeni yeni
tatlar deneyip öğrendiği doğrudur (Schultz, 2007).
Kahve dünyası ise yine Starbucks’ın çok farklı olarak ortaya koyduğu menü şeklini ve
dilini daha Türkçeleştirmiş bir şekilde ortaya koyar. Starbucks’ın menüsünde çay her zaman
yer almazken kahve dünyası çaya menüde yer vermektedir. Kullanılan kelimeler genel olarak
müşterilerin anlayabileceği şekildedir. Ama yine de devamlı müşterilerin deneyerek
edindikleri bir menü favorisi mutlaka vardır.
Kahvehaneleri, Starbucks ve Kahve dünyası kültüründen kesin çizgiyle ayıran ise
buralarda yiyeceklerin de menüde yer almasıdır. Özellikle kahve dünyası herhangi bir
pastanede bulunan çeşit sayısı kadar kahve veya çay yanında yenilebilecek tatlılara sahiptir.
Yaz aylarında bu çeşitliliğe dondurma kış aylarında da yerine göre salep veya boza
katılmaktadır. Starbucks’ın ise “muffin”leri ve “cheesecake”leri bir kültürle birlikte kahvenin
tek başına bir sohbet arkadaşı olmayacağını aynı zamanda tatlı yiyeceklerin de bulunduğu bir
sofrada yerinin daha iyi vurgulandığını ortaya koymaktadır.
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Resim 5: Kahve Dünyası’nda kahvenin servis şekli

Sonuç olarak; Kahve Dünyası kahvehane kültürünün Starbucks’a dönüşümü
evresinden geçerek aldıkları fiziksel özellikleri, müşteri özelliklerini ve menü özelliklerini
büyük oranda yansıtmaktadırlar. Her ne kadar toplumsal değişim bir dönem Starbucks gibi bir
dünya devinin Türkiye’de çok popüler olmasına imkân vermiş olsa da, gelenek meydanı
tümden bu ithal kültüre bırakmamış, geçmişten getirilen kahvehane kültürünün özelliklerini
koruyarak bu yeni gelen düzeni kendine has yorumunu Kahve Dünyası’nı popüler hale
getirerek göstermiştir.

Bu da geleneğin yeni yorumunun halk kültürü içinde hak ettiği yeri

kazanmasına olanak sağlamıştır. Kahvehaneleri ve kültürünü korumak halk kültürüne değer
vermek perspektifinden ne kadar önemli ise onların birer çağdaş izdüşümleri olan Kahve
Dünyası gibi kahve içilen mekânların destekçisi ve müşterisi olmak bugünkü halk kültürünü
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anlamak adına önemli bir adımdır. Toplumun diğer alanlarında olduğu gibi halk kültürünün
izlenebileceği bu sohbet mekânlarında da gelenek yeniden farklı bir biçimde ortaya çıkmış,
moderni kendine göre yorumlamış ve hak ettiği başarıyı yakalamıştır. Halkın kültürü
kahvenin dünyasında yaşamaya devam etmektedir.
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NAHÇIVAN`DAKI SON TUNC-ERKEN DEMIR ÇAĞI ÇAĞINA AİT
ARKEOLOJİK YERLEŞİMLERİN ORTADOĞU KÜLTÜRÜYLE BENZERLİYİ

Dr. TOGRUL HALİLOV∗
Toğrul Halilov
Öz
Makalede Nahçıvan`dakı Son Son Tunc-Erken Demir çağı-Erken Demir çağına ait
yerleşimler ögrenilibtir. Şunların Ortadoğu kültürüne ait yerleşimlerle

karşılaştırılmıştır.

Araştırma sonucunda belirlenmiştir ki, Nahçıvan'dakı Son Tunc-Erken Demir çağı çağına ait
arkeolojik yerleşimlerin Ortadoğu kültürüyle benzerlik oluşturuyor. Tayfalararası karşılıklı
ekonomik-kültürel ilişkiler sonucunda Ortadoğu kültürü Nahçıvan'da yayğındır.
Аnаhtаr kеlimеlеr: bоyа bеzеmеli kаplаr, Nаhçıvаn, аrkеоlоji,

Güney Kafkasiya,

Ortadoğu, Son Son Tunc-Erken Demir çağı-Erken Demir çağı.
COMMITMENT TO THE CULTURE OF THE MIDDLE EAST THE BRONZE AGE
ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS OF NAKHICHIVAN
Abstract
İn the article it had been learnt the Bronze Age archaeological monuments in
Nakhichivan. Of them have been compared with the culture of the Middle East. Has been
determined that, between Nakhichivan and archaeological monuments of the Middle East culture
is. This commitment to mutual economic and culture reasons, one of the irrelevant.
Key words: coloured cases, Nakchivan, archeology, Caucuses, Near East, Late Bronze-Early
İron age
∗
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GİRİŞ
Azerbaycan arkeolojisinde en güncel ve ilginç konulardan birini Nahçıvan'dakı Son TuncErken Demir çağı yerleşimlerden bulunmuş arkeolojik bulğularda Ortadoğu kültürüne ait
özelliklerin tesbit olunması oluşturuyor. Belirtilen sorunun çözülmesinde Nahçıvan'dakı bu çağa
ait yerleşimlerden bulunmuş maddi kültür örnekleri, arkeolojik bulğuların ögrenilmesi bilimsel
önemlidir.
Seramik ürünleri.
Nahçıvan'dakı Son Tunç-Erken Demir çağına ait yerleşimlerde Ortadoğu kültürünün izleri
bulunuyor. Üzeri ve içerisi gök şirle kaplanmış, hayvan resmileri ile süslenmiş çanak, kase,
çömlek, çaydanlık, kase türlü kablar bu tip arkeolojik bulğulardır. Culfa nekropolünden
bulunmuş üzeri geometrik (astral) desenli kasalardan biri bu açıdan daha çok önemlidir. Kabın
üzeri bir-birinin içerisinde olan açılarla süslenmiştir. Bu kab desenlenme teknik yöntemine göre
Gemikayadakı bir grup resmlerle, Tel Mağzeliyye Höyükünde (Munçaev, 1980: 488) bulunmuş
seramikin üzerindeki resmle benzerlik oluşturuyor(tab. I, 10, 11, 16). I Kültepe, II Kültepe,
Kızılburun yerleşimlerinden bulunmuş üzeri zommorf (hayvan) desenli süslenmiş boyalı çanak,
çömlek, kase, çaydanlıkların bir grupesinin benzerleri Urmiye çevresinin eski yerleşimlerden
bulunmuştur (tab.I, 17, 18, 19, 20). Çaydanlıklar Nahçıvan ve Azerbaycan'ın diğer ilçeleri ile
yarı sıra Urmiye bölgesinde daha çok yaygındır (Çilingiroğlu, 1990: 170; Çilingiroğlu, 1990: 29).
Süsler.
Nahçıvan'dakı Son Tunc-Erken Demir çağı çağına ait yerleşimlerin Ortadoğu kültürü
ilişğisini kanıtlayan maddi kültür örneklerinden bir grubunu yerleşimlerden bulunmuş üzeri gök
şirle kaplanmış pastalar, camdan (Şahtahtı, Kızılburun Demyeler v. b), "Cupraea", "Dentalium"
tipi balukkulaklarından (Sarıdere, Kolanı ve b.) yapılmış boncuklar oluşturuyor. Arkeolojik
kaynaklarda "Cupraea" tipi balıkkulağının Hint Okyanusu'nda getirildiği ve onlardan para birimi
olarak kullanıldığı belirtilmiştir (Caferov, 2000: 62). Bir grup araştırmacılar "Dentalium" tipli
balıkkulağının Van gölü havzasından getirildiğini ifade etmişlerdir (Sadıkzade, 1973: 160).
"Cupraea", "Dentalium" tipli balukkulaklarından yapılmış boncuklarla ilgili belirtilen görüşler
farklı olmasına rağmen fikirler arsında bazı ortaklıklar vardır.
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Araştırmacılar bu tip arkeolojik malzemelerin karşılıklı ekonomik-kültürel ilişkiler
sounucu Ortadoğu ülkelerinden getirildiğini göstermişlerdir. Bir grup araştırmaçılar üzeri gök
şirle kaplanmış pasta boncukların Azerbaycan'a sadece Ön Asya'dan değil, hep de Mısır'dan
getirilmesini ifade etmişlerdir (Djafarov, 1984: 55). Camın ilk olarak nerede yapılması ile ilgili
çeşitli görüşler vardır. Araştırmacıların bir grupu camın ilk vatanının Mısır, bir kısmı ise
Babilistan olduğunu kaydetmişlerdir (Ahmedov, 1989: 74).
En eski cam örneği Mısır'da, ilk cam eridilen fırın ise Doğu Filistin'de bulunmuştur. Doğu
Filistin'deki cam eridilen fırının M.Ö. III binyıla ait olduğu tahmin ediliyor.
Mısır'dan bulunan cam örneği M.Ö. IV-I binyıla ait ehramlarda yapılan arkeolojik kazılar
sırasında ortaya çıkmıştır. Şunun Mısır'ın kendisinde üretildiği ve ya getirilme olması daha net
belirlene bilmemeseine rağmen arkeolojik bulğular kanıtlıyor ki, M.Ö. 2800 yılında bu bölgede
renkli şir (klazur) kullanılmıştır. 1891-1892 yıllarında Mısır'da arkeolojik kazılar yapan
F.Petrinine göre, en eski cam üretimi merkezi Mesopotamiyanın kuzey kısmı olsa da, ihtimal
vermek olur ki, şunun üretimi Kafkasya'da Mısır'dan de önce olmuştur (Ahmedov, 1989: 74).
Araştırmacının fikri spekülasyon olarak kalıp bu güne gibi kanıtlanmasa da, elde edilen maddi
kültür örneklerinin karşılaştırmalı bişimde öğrenilmesi, son yılların arkeolojik bulğuları bu fikrin
gerçeğe uygun olduğunu söylemeye esas veriyor. Kafkasya'da camın eski zamanlardan üretim
edildiğini kanıtlayacak bilgiler olmasa da camın üretiminde kullanılan kömür ağaçları (meşe,
veles v.b.), soda yatakları ve cam kumu Hazar kıyısında, Hırdalanda, Karabağ ve Azerbaycan'ın
diğer yerlerinde çok sayıda bulunmaktadır. Daşkesen kobalt yatakları sadece Azerbaycan'da
değil, tüm Ortadoğu'da yaygıntır.
Kaynaklara dikkat edersek görüyoruz ki, Çin'de M.Ö. V-III yüzyıllarda, Roma'da M.Ö. I
yüzyılda, Azerbaycan'da ise I-II yüzyıllarda camın üretim yapılmasını kanıtlayan çok sayıda
arkeolojik bulğular tespit olunubdur. Gürcüstan'daki arkeolojik yerleşimlerden bulunmuş camlar
M.Ö. III binyılın sunu-II binyılın öncesine, Haçbulak, Şamhor, Celilabad, Dovşanlı, Hocalı,
Borsunlu, Beyimsorov yerleşimlerinden bulunanlar M.Ö. I binyılın öncesine, M.Ö. X-XI asırlara,
Demyeler, Şahtahtı, Kızılburun anıtlarından elde olunanlar ise Orta ve Son Tunç çağına aittirler.
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Metaldan yapılmış bulğular.
Nahçıvan'ın Ortadoğu kültürü ile ilişkisi eski yerleşimlerden bulunmuş metaldan yapılan
arkeolojik bulğular da kanıtlıyor. Azerbaycan'ın diğer bölgeleri gibi Nahçıvan'da zengin bakır ve
polimetal yataklarının olmasına rağmen kalay yatakları bu bölgede yoktur. Ortadoğu ülkeleri
kalay yatakları bakımından zengintir (Kaşkay, 1973: 165). Bu nedenle tüm Kafkasya
topraklarına, Nahçıvan'a kalay Yakın ve Orta Doğu ülkelerinden ekonomik ilişkiler sunucunda
getirilmiştir. Bu ilişkiler sunucunda Nahçıvan'a yalnız ham madde değil, hep de metal örnekler
getirilmiştir.

Culfa

(Aliyеv,

1968:

79-81),

Kızılburun

(Hebubullayev,

1959:

100)

nekropollerınden bulunmuş Ortadoğu kültürü için özellikleri olan Son Tunc-Erken Demir çağı
hencerler bunu kanıtlıyor. Bu tip hancerler Azerbaycandakı diger eski yerleşimlerde (Karabulak,
Hanlar) de bulunmuştur.
Silindirik möhürler.
Nahçıvan`dakı arkeolojik yerleşimlerin Ortadoğu kültürü ile ilişkisni ögrenmekte
silindirik möhürler de önemli yer tutuyor. Möhürlerin bir grupu geometrik (astral) desenlidir.
Bazı möhürlerin üzeri hayvan, insan resmleri ile, çeşitli desenlemelerle süslenerek Ortadoğu
kültürü için karakteristik özellikler taşıyor. Nahçıvan`dakı arkeolojik yerleşimlerden bulunmuş
möhürlerin her biri kendine özgü spesfik özelliklere sahiptir. Şahtahtı nekropolünden bulunmuş
M.Ö. II binyılın ikinci yarısına ait mühür (Aliev, 1991: 188) desenleme yöntemi açısından
Suriye-Filistin ve Kerkük tipli möhürlerle benzerlik oluşturuyor. Möhrün üzerinde hayat ağacının
bir tarafında uzun ebalı, saçları omuzlarına dökülmüş, başına günlük koymuş insan çekilmişdir.
İnsanın yanında ise başlarını arkaya çeviren iki geçi resmi verilmiştir. Merdangöl, Muncuklutepe,
Dolmatepe nekropollerinden bulunmuş bilimsel önemlidir. M.Ö. II binyılın ikinci yarısına ait
olan möhürler "Mittaniya tipli" möhürlere has özelliklere sahibtir (Aslanov, Kaşkay, İbrahimov,
1999: 71)
Merdangöl nekropolünden bulunmuş möhürlerden birinde ayakları katlanmış geçilir kuş
başlı fantastik varlıkla, çapraz çizgili desenli çekilmiştir. Bu nekropolden bulunmuş diğer
möhürün üzerinde aynı biçimli geçi arka bacakları üste durmuştur. Keçinin yanenda şir, insan ve
kuş resmleri çekilmiştir.

4

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Hayvanlarla gömülme.
Nahçıvan`dakı eski yerleşimlerden bulunmuş arkeolojik bulğular içerisinde hayvan
kemlikleri, hayvanlarla gömülme de bilimsel önemlidir. Nahçıvan`dakı nekropollerden
(mezarlarda) çok sayıda çeşitli hayvan kemikleri (iribuynyzlu (Bos taurus), dele (Martes foina),
kuş (Aves gen), koyun (Ovis), geçi (Capra), cüyür (Capreolus capreolus), geyik (Cervus sp.),
köpek vb) bulunmuştur. Bu hayvanlardan bir grupu ile gömülme yerel özelliklere sahib degil,
daha geniş alanda yayğındır ve Ortadoğu kültürüne has ozelliklere sahibtir. Köpekle ve atla ilgili
gömülme bu tip arkeolojik bulğulardır.
Atla gömülme I Kültepe (Abibullav, 1982: 255), Şahtahtıda (Ağayev, 1992: 99), köpekle
gömülme I Kültepe (Abibullav, 1982: 250), Sarıderede nekropollerinde (Bahşeliyev, 2002: 23)
bulunmuştur. Köpekle ve atla gömülme Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerindeki (Gedebey,
Kalakend, Hanlar, Dağlık Karabağ, Mingeçevir, Tovuzçay ve b.) yerleşimlerle yanı sıra Güney
Kafkasya, Anadolu, Altaydakı eski yerleşimlerdetesbit olunmuştur. Kaynaklarda koşku atlarının
malzemesi ile birlikte gömüldüyü mezarların (Mingeçevir, Hocalı, Karaçemenli v.b.) ginetik
açıdan hurilerle ilişkili olduğu kayıt edilmiştir (Kuliyev, 2008: 214). Huriler M.Ö. II-I binyılda
Kuzey Mesopotomiyadan Güney Kafkasya'nın merkezinedek tüm toprakları tutmuşlardır.
Köpekle

gömülme

Güney

Mesopotomiyadakı

Ur

(Müseyibli,

2008:

7-8),

Kuzey

Mesopotomiyadakı III Yarımtepe, (Merpert, Munçaev, 1982: 145), Suriye'deki Tell Hazine
(Munçaev, Merpert, Bader, 1990: 15), Doğu Anadolu'daki Yoncatepe (Belli, Konyar, 2001: 154)
yerleşimlerinde tespit edilmiştir.
Kayaüstü resimler.
Nahçıvan`dakı Son Tunc-Erken Demir çağı çağına ait yerleşimlerin, Ortadoğu kültürü ile
ilişkisini kanıtlayan arkeolojik bulğulardan bir grupesini kayaüstü resmler oluşturuyor. Nahçıvan
Özerk Cumhuriyeti nde kayaüstü resmler Gemikaya yerleşimde bulunuyor. Şunları hayvan,
insan, astral v.b. resmleri oluşturuyor. Hayvan resmleri çok sayıdadır. Anadolu (Aliyev, 1993:
66), İran, Ön Asya (Bahşeliyev, 2002: 42-44) ve diger petroklifleri kibi (kayaüstü resmler)
Gemikayadakı hayvan resmleri de basit ve bileşik kompazisiyonlu olmak üzre bir neçe grupa
bölünüyorlar. Basit kompozisiyonlu resmlerde keçi tek ve ya sürü halinde hiçbir ek tarif olmadan
çizilmiştir. Bileşik kompozisiyonlu resmlerde keçi çeşitli biçimli resmlerle (svastika, hayat ağacı,
5
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insan v.B.) birlikte yaplmıştır. Bu tip kayaüstü resmler Ortadoğu'daki M.Ö. IV binyılın ikinci
yarısı-III binyılın öncesine ait resm sanatları için karakterik motiflerdendir. Tepe Kavranın Erken
Uruk dönemine ait mühürlerinin üzerinde şu türlü bir-birine ters yönde birer hayvanlar
çekilmiştir (Lloyd, 1984: 96). Suriye'deki I Tel Hazine yerleşim yerinin son Uruk-Erken sülale
dönemine (M.Ö. IV binyılın sonu-III binyılın başları) ait kültürel tabakasından üzerinde birer
hayvan resmi çekilmiş taş mühür bulunmuştur (Munçayev, Merpert, Amirov, 2001: 111-112).
İran'da Suz A anıtında bulunan M.Ö. IV binyılın ikinci yarısına ait mühürlerin üzerinde de birer
hayvanlar çekilmiştir (Çayld, 1956: 35). Şu anıtdakı hayvan resmlerinin bir grubu sxematik
biçimde çizilmiştir. Hayvanların vücudu kaşa üçgen biçimde yapılmıştır. Suz A yerleşiminde
bulunmuş mühürlerden birinin üzerinde bu türlü komple bir sahne verilmiştir. Bu türlü kayaüstü
resmlerin benzerleri Ön Asya'dakı bir grup yerleşimlerde bulunmuştur (Çayld, 1956: 21) (tab.I,
14, 15). Orta doğu halklarının dini ideolojik görüşümlerinde keçi ile ilgili çok sayıda efsane ve
rivayetler vardır. Orta Asya ve Sibirya'da yaşayan Türk halklarının arasında Al-Albastı, Al karısı
keçi biçiminde düşünülüyor. Tuvalılarda aile ocağı ile ilgili törenlerde başı sarı keçi kullanılmıştır
(Sеyidоv, 1994: 16, 162). Altaylar çocuğu dağ keçisinin kemiki aracılığıyla kötü ruhlardan
korumuşlardır (Sеyidоv, 1969: 89).
Gemikaya yerleşiminde bulunman Ortadoğu kültürü için özellikleri olan kayaüstü
resmlerden bir grupesini insane resmleri oluşturuyor. Şuradakı rasmlerden bir grupesinde insanın
bacaklarınen sonları ve kolları yukarı yönelerek Anadolidakı Neolitik dönemine ait olan Çatal
Höyük yerleşim yerindeki ibadategahın (pirin) duvarındakı resmle benzerlik oluşturuyor (tablo I,
1, 2). Araştırmacıların bir çoku bunun verimlilik tanrıçasının karakteri olduğunu ifade etmişlerdir
(Kotoviç, 1983: 143). Gemikayadakı insanın avcılıkla ilgili tasvırlarından bazılarının benzerleri
Suz I, Suz II yerleşimlerinden bulunmuş kil kab buluntularının üzerinde tesbit edilmiştir (Çayld,
1956: 215) (tab. I, 12, 13).

Bu yerleçimde bulunmuş «8» biçimli resmler, ikitekerli araba

resmlerinden bir grupesi de Ortadoğu külrürü ile benzerlik oluşturuyor (tab I, 21, 22, 23, 24).
Gemikaya yerleşiminde bulunman Ortadoğu kültürü için özellikleri olan kayaüstü
resmlerden bir grupesini hayvanların mücadele sahnesi oluşturuyor. Şunlar kurtların, kaplanın,
panterin keçiye, boğaye saldırması resmleridir. Bu tip kayaüstü resmlerin bir çoğu
Mezopotomiya, Sümer, Orta Asya

tasviri sanatları ile benzerlik oluşturuyor. Gemikayada
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bulunmuş kaplanın boğayı parçalaması resmi Ur yerleşiminde bulunmuş mühürün üzerindeki
resm ile benzerlik oluşturuyor (Flittner, 1958: 126) (tab I, 3, 4). Gamikaya yerleşimindeki kurtla
karşı-karşıya durmuş keçi resmi de Türk halkları için harakteristik dinsel ayinle bağlılık
oluşturuyor (Bahşeliyev, 2002: 55, Müseyibli, 2004: 98) (tab. I, 5). Resmde kurt tek xetle uzun
kuyruklu çekilmiştir. Kurtun arka bacaklarının üst kısmı bedenine daire sel biçimde
birleştirilmiştir. Kurtla keçi arasında uzun dalgalı çizgi verilerek tüm Türk halkları için geçerli
olan "Kurt ağzı kapatılması» dini ayini yansımıştır (Kalafat, 2006: 314).
Gemikaya yerleşiminde bulunman Ortadoğu kültürü için özellikleri olan kayaüstü resmler
içerisinde boğa resmleri de bilimsel önemlidir. Yerleşimde bulunmuş 40'ın fazla araba resminin
çoğunda boğa koşku kuvveti gibi çizilmiştir. Araba resmlerinden bir gurupu dördn, bir kısmı ise
ikitekerli çekilmiştir (Müseyibli, 2004: 18). İkitekerli araba resimleri mantiksal acıdan
Ortadoğu'daki arkeolojik yerleşimlerden (Xurvin (Tahran'ın kuzeydoğusunda), Kaluraz (Gilan))
bulunmuş yüklü hayvan figürü, araba modelleri (Yusifli, 1992: 17, 23) ile bağlılık oluşturuyor.
Araştırmalar kanıtlıyor ki, boğa eski aşiretlerin dini ideolojik görüşümlerinde önemli yer
tutmuştur. Bu hayvanın boynuzları ile Ön Asya allahlarının ve allahlaşdırılmış hükümdarların
baş giyisileri bezetilmiştir. Eski Doğu halklarının tarihinde boğa totemi çeşitli biçimlerde kendini
gösteriyor. M.Ö. II binyılın sonu I binyılın başlarına ait Hurvin (Tahran'ın kuzeydoğusunda),
Kaluraz (Gilan) yerleşimlerinden boğa ile ilgili çok sayıda maddî-kültür örnekleri bulunmuştur.
Mısır'da Allah Opis, İkiçayarasında ise Şedu ve Lamassu boğayı temsil etmiştirlerdir (Yusifli,
1992: 26, 114). Uruk kültürüne ait mühürlerden birinin üzerinde kayık, onun içerisinde insanlar
ve yüklü boğa resmi çekilmiştir (Masson, 1989: tab. 19).
Türk halklarının tarihinde boğanın kutsallaşdırılması ile ilgili hayli miktarda efsaneler
vardır. Efsane ve revayetlerde boğa güç, kuvvet, verimlilik sembolü olarak kutsallaşdırılmıştır.
Kırgızlar, Uygurlar ve diğer türkçe konuşan halklar boğanın kutsallığını belirtmek için onu gök
renkli düşünmüşlerdir. Şunların dini ideolojik görüşümlerinde gök renk Tanrı simgesini
oluşturuyor (Sеyidоv, 1969: 160). Kırgızlarda gök renkli boğayla ilişkin

efsanelerden bir

grupunda buğanın susamış çobanları boynuzları ile yeri kazıyıp su çıkaratması, şunları ölümden
kurtarması, buğanın boynuzları arasında yeri saklaması bulunuyor. Eski «Maaday Siyah»
efsanesinde boğanın kutsallığı bi kader farklı verilmiştir. Bu efsanede Merkenle çarpışan boğa,
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ayrıca Buğaçın kazandığı boğa Erlikin zoomorf biçimde olması gibi verilmiştir (Sеyidоv, 1969:
163, 168).
Gemikaya yerleşimindeki Ortadoğu kültürü için özellikleri olan kayaüstü resmler
içerisinde kopek, at, kuş resmleri de ilmi önem taşıyor. Resmler tek ve ya kalın çizgilerle dövme,
sondaj yöntemi ile basit ve karmaşık kompozisiyonlu çekilmiştir (Aliyev, 1993: 27, 32).
Yerleşimde bulunmuş kuş resmlerinden bir grupu (tab. I, 10, 11) Helef kültürüne ait kuş
resmlerle benzerlik oluşturuyor (Merpert, Munçaev, 1982: 146) (tab. I, 8, 9).
Köpek resmlerinin bir kısmı kulaklı, bazıları kulaksız çekilmiştir. At resimlerinin bir
grupunda bu hayvanlar boğa gibi koşku kuvveti gibi, bazılarında çeşitli kompozisiyonlarda
çizilmiştir. Gemikayada bulunmuş kollarını yanlara açmış, atlı resminde insan bacaklı çekilerek
Ortadoğu kültürüne has özellikleri oluşturuyor. Bu tip kayaüstü resmler Sialk B nekropolünda
tespit edilmiştir (tab. I, 6, 7). Koşku atlarının eslehesi ile birlikte defin olunduğu kabir anıtların
(Mingeçevir, Hocalı, Karaçemenli) ginetik açıdan hurilerle ilgili ilişkili olduğu kayıt edilmiştir
(Guliyev, 2008: 214-215). Huriler M.Ö. II-I binyıl Kuzey Mesoopotomiyadan Güney
Kafkasya'nın merkezinedek tüm araziyi tutmuşlar. Onların zengin maddi kültürü Ortadoğu'da
yaşayan bütün halklar için örnek olmuştur.
SONUÇ
Yapılan araştırma sоnuçlarına dayanarak şunları söylеyеbilеriz: Nahçıvan`dakı Son TuncErken Demir çağı çağına ait yerleşimlerden Ortadoğu kültürü için özellikler daşıyan çok sayıda
arkeoloji bulğular bulunmuştur. Bu arkeolojik bulğuların bir grupu (camdan, "Cupraea",
"Dentalium" tipli balukkulaklarından yapılmış boncuklar, bazı hancerler) tayfalararası karşılıklı
ekonomik-kültürel ilişkiler sonucunda Nahçıvan'a getirilmiştir. Bir grup arxeolojik bulğularda
Ortadoğu kültürü için özelliklerin olmasının temel nedeni keltürelsel ilişkiler olmuştur.
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BİR İSLAM DÜŞÜNÜRÜ VE SİYASAL TEORİSYEN OLARAK
“İBN TEYMİYYE”

Ulaş Töre Sivrioğlu∗

Muzaffer Ercan Yılmaz∗

Öz
Bu makalenin amacı, bir 14. Yüzyıl İslam düşünürü olan İbn Teymiyye’nin siyaset,
hukuk ve ekonomi üzerine görüşlerini irdelemek ve bu görüşlerin 20 Yüzyılda kurulan bazı
Arap monarşileri üzerindeki etkilerine dikkat çekmektir. 14. Yüzyıl başlarında verdiği
fetvalarla tanınan ve her anlamda İslâm’ın ilk günlerine geri dönülmesi gerektiğini savunan
İbn Teymiyye, Selefi düşüncenin de kurucularından biri olarak kabul edilmektedir. Yaşadığı
dönemde Selçuklu, Memlûk ve Osmanlı gibi İslâm devletleri tarafından fazla rağbet görmeyen
düşünceleri, 19. Yüzyıldan itibaren Arap halklarını sömürgeci güçlere karşı birleştiren bir
bağ olarak önem kazanmaya başlamış ve izleyen yüzyılda da Arap Ortadoğu’sunda yapılanan
monarşilere teorik anlamda esin kaynağı olmuştur.
Anahtar Kelimeler: İbn Teymiyye, Selefi Düşünce, Siyasal İslam, Orta Çağ İslâm
Düşünürleri, Siyasal Teori.
AS AN ISLAMIC THINKER AND POLITICAL THEORIST
“IBN TAYMIYAH”
Abstract
The purpose of this article is to explore the ideas of one of the 14th Century Islamic
thinkers, Ibn Taymiyah, and reveal the connection between Taymiyah’s political ideas and
many Arab monarchies built in the 20th Century. Taymiyah stressed the necessity of returning
to the original days of Islam to get stronger and his arguments shaped the Salafi thoughts to a
great extent. While Taymiyah’s ideas were not valued during his lifetime by well-known
Islamic states, like the States of Seljuk, Mamluk and Ottoman, they were caught attention
among many Arab countries during the process of de-colonization in the 20th Century,
shaping the Arab states built up afterwards.
Keywords: Ibn Taymiyah, Salafi Thoughts, Political Islam, Islamic Thinkers, Political
Theori.
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GİRİŞ
İbn Teymiyye (1263–1328) Ortaçağ İslâm siyaset teorisi geleneğinde kendine özgü bir
yere sahip düşünürlerden biridir. Düşünceleri kendi yaşadığı dönemde fazla destek bulmamış,
ancak ölümünden yüzyıllar sonra Suudi Arabistan’ın kuruluşunda etkin rol oynayan İbn
Suud’tan Mısır’da Muhammed Abduh’a kadar birçok siyasal önderi etkilemiştir (Cheneb,
1950: 827). İbn Teymiyye’nin siyasal teorisi otantikliğine rağmen güncelliğini günümüzde de
korumakta ve özellikle Afrika ve Güney Asya’daki Müslüman topluluklar arasındaki siyasal
İslâmî hareketlerin esin kaynağı olmaya devam etmektedir.1 Bu nedenle İslâm dünyasındaki
modern siyasal eğilimlerin tarihsel gelişimlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için İbn
Teymiyye’nin düşüncelerinin ve siyasal kuramının irdelenmesi gerekli olup, bu çalışma bu
yöndeki boşluğu gidermeyi amaçlamıştır. Ibn Teymiyye’nin kısa yaşam öyküsü ve siyasal
kuramının genel bir özeti ile başlayan çalışmada, düşünürün, siyaset, hukuk ve ekonomi
üzerine görüşleri ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır. Çalışmayı sonlandırırken, İbn
Teymiyye’nin görüşlerinin Arap monarşileri ve çağdaş İslami hareketler üzerindeki etkilerine
de yer verilecektir.
İBN TEYMİYYE’NİN YAŞAMI VE GENEL SİYASAL KURAMI
İbn Teymiyye 1263 yılında Harran’da birçok hukukçu yetiştirmiş ünlü Hanbelî
ailesinin bir ferdi olarak dünyaya gelmiştir. Yaşadığı devir, İslâm dünyası için batıdan gelen
Haçlı Seferleri ve doğudan gelen Moğol istilası nedeniyle çalkantılı ve sıkıntılı bir dönemdir.
İbn Teymiyye’nin ailesi o henüz çocukken Moğol saldırıları karşısında Harran’ı terk ederek
Şam’a sığınmıştır. İbn Teymiyye gençliğinden itibaren Moğollara karşı savaşa bizzat katılmış,
Şam’ın savunulmasında aktif bir rol oynamıştır. Bir siyaset teorisyeni olarak yaşadığı
dönemin çalkantıları ve pratik mücadele deneyimi İbn Teymiyye’yi kendinden önceki siyasal
kuramcılardan belirgin bir biçimde ayırmış, pratik olarak savaşlara katılımı İbn Teymiyye’nin
siyaset teorisinde gaza ve cihadın kendinden önceki siyasî kuramcılara nazaran çok daha
belirgin bir yer tutmasında etkili olmuştur. Siyasetle ilgilenen hukukçular (fakih) arasında
onun gibi pratik mücadeleye katılıp savaş tecrübesi edinenlerin sayısı fazla değildir. İbn
Teymiyye’nin çağdaşı olan fakihler Moğol işgali ilerledikçe başka kentlere kaçıyorlar (Ebû
Zehra, 2003: 603-604) veya yeni hâkimler adına hutbe okutmakla yetiniyorlardı (Clot, 2005:
169). Ulemadan o çağda genel olarak beklenen siyasete karışmaması ve her kim iktidardaysa
onun egemenlik hakkını onaylamasaydı.
Bu açıdan bakıldığında İbn Teymiyye’nin Moğollara karşı savaşımı desteklemesi,
fikirlerini teorik ve pratik olarak geliştirmesine neden olmuştur. Ancak İbn Teymiyye sadece
“kâfir” olarak kabul ettiği Moğollara karşı mücadele etmemiş, İslâm’ın özüne aykırı olarak
kabul ettiği (bidat) bazı günlük davranışlara örneğin kabir ziyaretlerine, kutsal kabul edilen
taş ve emanetlere, raks ve müzikli ibadetlere karşı da eleştirel bir tutum takınmıştır. Sivri dili,
radikal yaklaşımları ve düşüncelerini sakınmadan açıklaması nedeniyle Memlûk Sultanları
tarafından sık sık hapsedilen İbn Teymiyye, nitekim 1328 yılında Şam hapishanesinde
ölmüştür.
İbn Teymiyye’nin döneminde İslâm Dünyasındaki siyaset teorisinde belirgin iki
ekolün varlığından bahsedilebilir. Bunlardan ilki Platon ve Aristoteles’in etkisi altında kalmış,
1

Örneğin son olarak Libya-Trablus ve Mali-Timbutku’da Selefî gruplar İbn Teymiyye’nin düşüncelerinden
esinlenerek kentteki türbe ve mezarlıkları yok etmişlerdir.
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Fārābī, İbni Sina ve İbn Rüşd gibi filozoflar nezdinde temsil edilen siyaset felsefesi ekolüdür.
Felsefe ekolü siyaseti, evrensel bir bakış açısıyla insanlığın ortak değerleri üzerinden
değerlendirmiş, idarecileri değil toplumu temel almış, insan doğasının eğilimleri, mutluluğun
kazanılması, erdemli toplumun (Medinetü’l fâzıla) inşası ve âdil yönetim gibi konularla
ilgilenmiştir. İkinci ve daha yaygın ekol ise Abdülhamid El Katib (8. Yüzyıl), Muhammed bin
Hâris Sa’lebī, (9. Yüzyıl) Gazalī (1058-1111), Nizamü’lmülk (1018-1092) gibi, genellikle
devlet hizmetinde olan yazarlarca temsil edilen Siyasetnâme veya Nasihat’ül Mûlk
geleneğidir. Siyasetnâme geleneği merkeze hükümdarı koyan, bozulma ve düzelmenin
kaynağı olarak hükümdarı kabul eden ve daha çok “irade sanatıyla” ilgilenen bir türdür2. Bu
nedenle Siyasetnâme’lerdeki genel üslûp Makyavelli’nin Prens’inde olduğu gibi gerçek veya
hayali bir hükümdara verilen öğütler niteliğindendir. Siyasetnâme’lerin temel konusu
adalettir. Kökenleri İslâm öncesi Hint-İran3 siyaset geleneğine kadar uzanan bu türün temel
düsturu toplumsal huzurun temelinde adaletin yattığı ve adaletin sağlanmasında temel rolün
hükümdarın âdilane yönetimi olduğu fikridir. İbn Teymiyye’nin yaşadığı dönemde ve
sonrasında Sünni-İslâm toplumunun siyaset algısı genellikle Siyasetnâme geleneğinin
belirlediği hatlarla sınırlı kalmış, Selçuklular, Memlûklar ve Osmanlılar gibi güçlü İslâm
devletleri resmi siyasal tezlerini Siyasetnâme geleneğine dayandırmışlardır.
İbn Teymiyye’nin siyasal kuramı ise döneminin yukarıda özetlediğimiz iki akımından
da farklı ve kendisine has özellikler taşımaktadır. Tıpkı İslâm felsefesi gibi İbn Teymiyye de
hükümdarı değil toplumu esas alır. İbn Teymiyye, toplumsal bozulmanın tahttan başladığını
iddia etmez, tersinden de tahttın düzelmesiyle toplumun düzeleceğine dair bir iddiada
bulunmaz. İbn Teymiyye için toplumsal bozulma, bizzat toplumun kendisinin çürümesinden
kaynaklanır. Her ne kadar bu çürümede idarecilerin genel olarak sorumluluğu sıradan
insanlara göre daha fazlaysa da, çürümenin engellenmesi hükümdarın iyi niyetli olmasıyla
değil, ancak siyasal bir proje sonucu olabilir. İbn Teymiyye’nin reçetesi, erdem ve adalet gibi
kavramların aslî kaynağı olduğunu savunduğu şeriatın kendisidir. Bu açıdan, siyaset teorisinin
başyapıtı olan eserinin adını Es-Siyasetü’ş Şeriyye olarak belirlemesi onun siyaset anlayışını
özetlemek bakımından oldukça belirgin bir mesaj vermektedir. Siyasetnâme’lerde özellikle de
Abdülhamid El Katib, Nizamü’lmülk gibi yüksek memurların kaleme aldıkları eserlerde
doğrudan şeriata bir göndermede bulunulmazken, İbn Teymiyye’nin eserinde şeriatın önemi
özellikle vurgulanmaktadır.
Bütün Siyasetnâme’ler teorik olarak İslâm şeriatını en doğru ve mükemmel sistem
olarak kabul etmekle birlikte, aslında bu eserler, adalet ve devlet yönetiminin pratik
sorunlarını merkeze almaları nedeniyle şeriatla doğrudan bağlantılı olmayan “laik” bir
muhtevaya sahip çalışmalardır. Örneğin Siyasetnâme kaleme alan yazarlar arasında teolojik
pratiğe en yakın isimlerden biri olan meşhur mütekellim/fâkih Gazalī’nin Nasihat’ül Mülk4
adlı eseri, adalet kavramını merkeze alan ve bu kavramı İslâm geleneğinin dışına taşacak
şekilde evrensel düzlemde tartışan oldukça seküler bir yapıttır. Gazalī bu kitabında İslâm
büyüklerinden ziyâde, İslâm öncesi geleneği temsil eden Sāsāni devlet adamları ve
Aristoteles’e yer ayırmış, bu şekilde adaletin bütün toplumlar ve bütün zamanlar için tek

2

Bu türden eserlerin başlıkları daima yöneticileri ve idareyi merkeze alır: Nasihât’ül Mülk, Adab’ul Taht, ElAhkâm-ı Sultaniyye vb.
3
Örneğin meşhur Kelile ve Dinme ilk Siyasetnâme örneklerinden biridir.
4
Eserin orijinal ismi tam olarak Et-tibru’l mesbuk fī nasihat’ül mulk, Türkçeye Yöneticilere Altın Öğütler olarak
çevrilmiştir.
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gerçek siyasal erdem olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır5. İslâm tarihi boyunca yazılmış diğer
Siyasetnâme’lerde de durum farklı değildir. Örneğin Sa’lebi, Adab’ul Mulûk adlı kitabına İran
şahlarını anlatarak başlamaktadır. Çünkü ona göre “yeryüzündeki ilk devleti ve siyasete dair
bütün kuralların öncüleri Acemlerdir daha sonra Müslümanların sahiplendikleri siyasete dair
tüm ilkeler Acemlerden alınmıştır (Sa’lebī, 2003: 39). Eserinin devamı da hemen hemen
sadece İran saray geleneğinin aktarımına ayrılmıştır. Benzer şekilde Nizamü’lmülk’ün
Siyasetnâme’sinde de İslâm öncesi İran hükümdarları önemli bir konumdadır.
İbn Teymiyye’nin Es-Siyasetü’ş Şeriyye’sinde ise İslâm öncesine ait hiçbir örnek yer
almaz, kullanılan kaynaklar Kuran, Hadis ve Sünnettir. İbn Teymiyye Hadis aktarımlarında
oldukça titizdir. Gazzalī’nin Nasihat’ül Mülk’ünde kaynak göstermeden verdiği ve bazılarının
gerçekliği tartışmalı Hadis örneklerinin aksine6 İbn Teymiyye’nin hadis aktarımları oldukça
sistemli ve kaynakları net olarak belirtilmiş şekilde verilmektedir7. Bu tavır, o devirde bir
eserin kanıtlara dayalı (sarih) olup olmadığı konusunda önemli bir ölçüttür. Nitekim İbn
Teymiyye iddialarını sağlam olduğu kabul edilen Hadislere dayandırmakla ve tartıştığı
rakiplerini bu yolla zor duruma sokmakla ünlenmiştir. Hasımları bile onun Hadis bilgisinin
genişliğini kabul etmekteydiler. İbn Teymiyye’nin de İslâm öncesi felsefe geleneğini tanıdığı,
onun İbn Rüşd gibi filozoflara yönelik eleştirilerden anlaşılmaktadır. Ama kendisi şahsen
İslâm dışı kabul ettiği hiçbir unsuru eserlerinin dayanak noktası yapmamıştır. Bu tavrı onu
kendinden önce yetişmiş tüm İslâm düşünürlerinden ayıran en önemli özelliklerden biridir.
Sultanın Konumu
Klasik Siyasetnâme’lerde, Sultan figürünün merkeze alındığını belirtmiştik. Bu tür
eserlerde hatta klasik bir Siyasetnâme olmayan Maverdî’nin (974-1058) El Ahkâm’üs
Sultaniyye’sinde temel meselelerden biri Sultanın meşruiyet kaynağıdır. Zira Kuran ve Hadis
geleneği ümmetin başında bir hükümdarın olması gerektiğini söylemekte, ancak bu
hükümdarın nasıl başa geçeceği ve ölümü hâlinde yerine kimin geçirileceği konusunda bir şey
söylememektedir. İmametin nesilden nesile aktarıldığını kabul eden Şia siyaset teorisi bu
konuda net bir bakışa sahipken, Sünni kuramcılar iktidarın meşruluk ölçütünü belirlemede
zorlanmışlardır. İslâm’ın ilk asırlarında toplumun siyasal önderi olan Halife yerine giderek
Sultan unvanını kullanan bir takım askerî liderlerin etkin hâle gelmesi de klasik İslâm siyaset
teorisini krize sokmuştur. Bazı fakihler, Sultanların icazetlerini Halifeden almaları gerektiğini
vurgulayarak bir ara formül geliştirmeye çalışmışlarsa da bu konuya kafa yoranların, devleti
Halifenin mi yoksa Sultanın mı yönetmesi gerektiği hususunda sağlıklı bir çözüm
bulabildikleri söylenemez. Üstelik Sultan’ın ölümüyle yetkilerinin kime devredileceği,
yeteneksiz, sefih veliahtların tahta çıkmasının Şeriata uygun olup olmadığı da çözüme
kavuşturulamamıştır. İbn Teymiyye’nin doğduğu 13 Yüzyılda, yanî İslâm’ın doğuşundan
yaklaşık 600 yıl sonra bile Sultan’ın meşruiyet ölçütü siyasal kuramcıların tartışmaya devam
ede geldikleri temel konulardan biri olmuştur.

5

Gazalînin eserinin başkahramanları Sâsâni Şahı Nuşirevan ve veziri Büzürgmihr’dir. Nuşirevan’la ilgili 21,
Büzürgmihr’le ilgili 12 menkıbe anlatılırken, İslâm’ın en saygın Halifelerinden Ömer B. Hattab ise 16
menkıbeyle anılmıştır.
6
Gazalî’nin aktardığı, Peygamberin İslâm öncesi hükümdarları övdüğü hadislerin sahte olduğu görüşü yaygındır
(Ünverdi, 2009:22).
7
Nitekim İbn Teymiyye, Gazzalī’yi sahte hadislerle gerçek hadisleri ayırt edememekle eleştirmiştir.
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İbn Teymiyye’nin bu konuya getirdiği çözüm ise oldukça basittir. Eserlerinde ne
Sultan-Halife yetki çatışmasına ne de Sultan-Halife olacak kişilerin özellikleriyle ilgilenmez.
Zaten onun çağında Halifeliğin merkezi olan Bağdat Moğolların eline geçmiş ve artık
Halifeler tamamen sembolik hâle gelmiştir. İbn Teymiyye’nin konuya ilgisizliği
Siyasetnâme’lerde uzun pasajlara eserinde yer vermemesinden anlaşılmaktadır. Bu tür
pasajlarda Halife veya Sultan olacak kişinin nitelikleri sayılmakta, bu kişinin tüm organlarının
sağlam olması, sabırlı ve iyi bir dinleyici olması, gerektiğinde susmasını bilmesi, Kureyş
Kabilesi’nden gelmesi gibi özellikler uzun listeler hâlinde birbirlerini tâkip etmektedir (El
Kâtib, 2004: 54-57; Māverdī, 1994: 29-30). İbn Teymiyye ise Sultan’ın iktidarı nasıl ele
geçirdiği ve meşru kıldığı konusuna eğilmemiştir. Bu konular sanki onun için tabiat yasaları
gibidir ve siyasal hayat boşluk tanımadığı için güçlü ve etkin olan siyasal liderler bir şekilde
yönetimi ele geçireceklerdir. İktidarın ele geçirilme veya nakil şeklini teorize etmek bir
bakıma gereksizdir. Buna rağmen iktidarın meşruluğu tartışılabilir. İktidarı alan kişi
meşruluğun devamlılığı için adalet ve şeriat yolundan ayrılmamalıdır. Yani Sultan’ın iktidarı
hangi yolla ele geçirdiği -seçim, darbe, veraset vb- önemli değildir. Önemli olan iktidarı
aldıktan sonraki uygulamalarıdır.
“Siyasetnâmeciler” genel olarak İslâm âleminin tek bir Sultan (Emir) tarafından
yönetilmesi gerektiği düşüncesindeydiler. İbn Teymiyye de insanoğlunun toplumsal bir canlı
olduğunu ve her toplumun başında en az- bir İmam (Sultan) olması gerektiğini kural olarak
kabul etmektedir. Hatta Peygamberden aktardığı bir hadiste yola çıkan üç kişinin bile
kendilerine bir önder seçmeleri gerektiğini belirtir (İbn Teymiyye, 1999: 149). Ancak
Sultanların sayısı, kökeni ve mezhebi konusuna eğilmemiştir. Onun tercih ettiği terimle önder
(İmam), yukarıda söz edildiği üzere, belirgin ve merkezî bir figür değildir. İmam’dan
beklenenler sıradan bir Müslüman’dan beklenenlerle aynıdır. Her şeyden önce İmam “işinin
ehli olmalıdır”; tıpkı, müezzinlerin, hafızların, posta memurlarının, derbentlerin, hazine
memurlarının, askerlerin” olması gerektiği gibi (İbn Teymiyye, 1999: 34). Bu bakımdan
Sultan’ın sahip olması gereken temel nitelik olan hak ve adalet İbn Teymiyye için zaten her
Müslüman’dan beklenecek olan genel bir niteliktir. İbn Teymiyye’ye göre kamu hizmeti
Allah’a yapılan bir ibadettir bu nedenle idarecilerin belirlenmesinde dikkatli davranılmalıdır
(İbn Teymiyye, 2001: 24).
İbn Teymiyye’ye göre idarenin sağlıklı işleyebilmesi için İmam (Sultan) ile idarecileri
arasında bir zıtlık olması gerekir. Örneğin ılımlı kişiliği ile tanınan birinci Halife Ebubekir
devrinde askerî idare sertliği ile tanınan Halid b. Velid’in elindendir. Ancak Ebubekir yerine
yine sert karakterli Ömer b. Hattab geçtiğinde askerî idare ılımlılığıyla tanınan Ebu
Ubeyde’ye verilmiştir. Yönetimin bu şekilde bir dengeye oturtulması şarttır. Aksi takdirde iki
sert idareci fazla otoriter, iki ılımlı idareci de gevşek bir yönetime neden olur (İbn Teymiyye,
1999: 40-41).
Görevlendirmelerde Dikkat Edilecek Hususlar
İbn Teymiyye’nin en fazla önem verdiği konulardan biri idarî tayinler konusudur ki
bunu, soyut olarak tartışılan adalet kavramının kristalize olduğu bir alan olarak kabul eder.
Hükümdar olan kişi hiçbir zaman yeteneksiz ve tecrübesiz birini, yakını, akrabası,
mezhepdaşı, kavimdaşı olduğu için bir göreve tayin etmemelidir (İbn Teymiyye, 1999: 35).
Hatta İbn Teymiyye, kişilerin görevlendirmesi konusunda –genel siyasal yaklaşımının aksineoldukça esnek ve pragmatik bir çizgidedir. Ona göre herhangi bir göreve samimiyeti herkesçe
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bilinen dindar ama beceriksiz bir kişi yerine, örnek bir Müslüman olmayan ancak işinin ehli
olan biri atanmalıdır. Özellikle askerî konularda bu husus daha önem kazanır. Örneğin
İslâm’ın ilk yayıldığı zamanların meşhur kumandanı Halid b. Velid “kusurlu ve hareketleri
beğenilmeyen bir Müslüman” olmasına rağmen İslâm ordularının komutası ona havale
edilmiştir. İbn Teymiyye bu düşüncesini şu sözlerle formüle eder: Kuvvetli günahkârın
kuvveti Müslümanlara, günâhı kendisinedir. Ama zayıf salihin iyi hali kendine zayıflığı
Müslümanlaradır” (İbn Teymiyye, 1999: 35). İslâm’dan sapma olarak nitelendirdiği hiçbir
davranışa müsamaha göstermemiş olan İbn Teymiyye’nin özellikle askeri alanda oldukça
esnek olmasının nedeni devrinin koşulları düşünüldüğünde daha iyi anlaşılır. Moğol istilası
karşısında İslâm toplumunun, komutanların ve askerlerin inanç düzeylerini sorgulayacak hali
kalmamıştır.
Adalet Anlayışı
Adalet Aristoteles’ten beri tüm kadim siyasi teorilerin temel ilgi alanını
oluşturmaktaydı. İbn Teymiyye’de de durum böyledir. Adaletli yönetim İbn Teymiyye’ye
göre herkesin hakkını vermektir ve bu hedef kamu yöneticisinin temel hedefi olmalıdır. İdari
tayinlerde dikkat edilecek temel hususlar hatırlanırsa adaletin önemi daha iyi anlaşılır.
Herhangi bir görevin o işten anlamayan bir taraftara verilmesi, dinsel kaygılarla kişilerin
haksız mevkilere getirilmesi, adalete ve doğal olarak da şeriata aykırıdır. Böyle bir kimse dine
iyilik yapmak isterken aslında kötülük yapmış olmakta, dini korumak maksadı taşırken ona
zarar vermektedir. İbn Teymiyye bu tezini bir hadise dayandırarak kanıtlamaya çalışmaktadır:
“Kim daha ehil olanı varken bir görevi başkasına verirse, Allah ve Peygamberine hainlik
etmiş olur” (İbn Teymiyye, 1999: 33). Adalet kavramı cezaların (had) uygulanmasında da
önemlidir. Bu konuda İbn Teymiyye Peygamber’in kendi kızı (Fatıma) da hırsızlık yapsa, ona
da had cezası uygulanırdı sözünü aktarır (İbn Teymiyye, 1999: 76).
Her ne kadar İbn Teymiyye eserlerinde İslâm öncesi devlet yönetimlerinden örneklere
hiç başvurmasa da, adalet konusunda tıpkı Gazali gibi evrensel bir bakış açsına sahip olduğu
söylenebilir. Bu fikrini “Allah kâfir de olsa âdil devlete yardım eder, mümin de olsa zâlim
devlete yardım etmez”, hadisiyle savunmuştur. (İbn Teymiyye, 2001: 21).
Cihad
Yukarıda da söz edildiği üzere cihad İbn Teymiyye’nin siyaset teorisinde en fazla
üzerinde durduğu konulardan biridir. Ona göre İslâm dininin iki temel direği vardır, namaz ve
cihad. Daha önce de söz edildiği üzere cihad ilk kez bir siyaset eserinde bu ölçüde önem
kazanmıştır. Bu durum İbn Teymiyye’nin yaşadığı tarihsel dönemin koşullarıyla açıklanabilir.
İslâm tarihinin her devrinde fırka çatışmaları, kaybedilen savaşlar ve topraklar olmakla
birlikte, hiçbir dönemde Moğol istilası gibi etkin bir saldırı altında kalınmamıştı. Gazalī ve
çağdaşları Şia mezhebinin etkinlikleriyle mücadele etmekle birlikte İslâm dünyasının görece
kendine daha güvenen mutlu asırlarında yaşamışlardı. Onların çağında cihad bir ölüm kalım
savaşı olarak görülmemekteydi. Hatta cihad fikri belli bir ölçüde küllenmişti. Siyasal ve
askeri mücadeleler daha ziyâde Müslüman hanedanlarının ve mezheplerinin kendi arasında
olmaktaydı. Ancak Haçlı Seferleriyle başlayan yeni dönemde cihad yeniden önemli hâle
gelmiştir. 13. Yüzyıl ortalarında Horasan’dan Mısır ve Anadolu’ya kadar tüm İslâm toprakları
Moğolların saldırısına uğramış, Semerkand, Buhara, Tebriz, Bağdad gibi İslâm dünyasının en
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önemli şehirleri Moğolların eline geçmişti. Dahası, Moğollar bu kentlerden bazılarını
tamamen yok etmişlerdir. Moğollar Anadolu’daki Hıristiyan Krallıkları ve Haçlıları
Müslümanlara karşı mücadele etmeleri konusunda da teşvik etmişlerdir.
Bu gelişmeler tıpkı İslâm’ın ilk doğduğu dönemlerde Müslümanların yaşadıkları
zorlukları hatırlatmaktaydı ve şartlar İbn Teymiyye’nin fundamental (selefî) fikirleri için
uygun bir ortam oluşturmaktaydı. İbn Teymiyye Moğol istilasını kendi siyaset teorisinin
şekillenmesinde kullanmıştır. Ona göre Moğol istilasının en büyük nedeni Müslümanların
gaflet halindeki durumları ve birlik olamamalarıdır (İbn Teymiyye, 1999: 97). Bu “gafletten”
çıkış yolu birlik ve cihad mücadelesine sarılmaktır. İbn Teymiyye cihadın ibâdetten daha
değerli olduğunu savunmuştur. Aktardığı Hadislerde bir Mücahit’in cihata çıktığında
kazanacağı sevaba erişebilmek isteyen kişinin, mücahit geri gelene kadar aralıksız oruç tutup
namaz kılması gerektiği söylenmektedir (İbn Teymiyye, 1999: 84).
Ancak, İbn Teymiyye’nin 1300’lü yılların başında Moğollara karşı kaleme aldığı
cihad fetvalarının farklılığı üzerinde de ayrıca durmak gereklidir. Zira bu fetva kaleme
alındığında Moğol İlhanlı Hanlığı idarecileri çoktan İslâmiyeti ve Sünni mezhebi benimsemiş
durumdaydılar. Suriye’yi işgale kalkan Moğol ordusu Müslüman komutan ve askerlerin
yönetimi altındaydı (Aigle, 2007: 97). O halde İbn Teymiyye Moğollara karşı savaşın bir
cihad olarak yorumlanmayı nasıl temellendirebilmiştir?
İbn Teymiyye, Moğollarla karşı düzenlenen seferlerin cihad olarak yorumlanabilmesi
için İslâm dünyasının o güne kadar pek alışık olmadığı bir takım formüller kullanmıştır.
Moğolların Sünni-Müslüman oldukları, namaz kıldıkları, oruç tuttukları doğrudur; ancak
onlar bir yandan da şaman (putperest) günlerinden kalma geleneklere, örneğin Cengiz Han
Yasası’na8 da sahip çıkmaya devam etmektedir. Hem şeriata hem de Cengiz Han Yasası’na
aynı andan bağlı olunamayacağına göre, Moğollar gerçek anlamda Müslüman değildirler ve
onlara karşı verilecek savaş cihad olarak kabul edilebilir. İbn Teymiyye’nin bu fetvasını haklı
bulan modern radikal İslâmî hareketlerin bir kısmı Müslüman olmakla birlikte şeriatın
kurallarına tam olarak uymamakla suçladıkları kesimlere karşı cihadı meşru kabul
etmektedirler. Örneğin Mısır’da Nâsır yönetimine karşı muhalefetin liderlerinden Seyyid
Kutub, Nâsır rejimini Moğollara, kendi mücadelesini de İbn Teymiyye’ninkine benzetmiştir
(Goodman, 2003: 52).
İbn Teymiyye’nin Moğolları suçlarken verdiği örnekler kendi siyasal görüşlerini de
doğrudan yansıtmaktadır. Moğol Hakanı Gazan Müslüman olduğunu söylemektedir. Ama
Moğol sarayında Müslüman bir fakih ile bir çileci (al-zāhid), Hıristiyan bir keşiş (al-rāhib),
bir haham (danān al-Yahud), bir sihirbaz (al-sāhir), bir astrolog (al-muneccim) eşit derecede
saygı görmektedirler. Bu durum, Moğolların sapkın fikirlerinin ve sahte Müslümanlıklarının
bir kanıtıdır (Aigle, 2007: 114-115). İbn Teymiyye’nin de şikâyet ettiği bu tavır aslında
Moğol Devleti’nin siyasal başarısının anahtarlarından biridir. Bütün yıkıcı imajlarına rağmen
Moğollar ele geçirdikleri ülkelerde hiçbir resmi dini dayatmıyor ve sarayda her dinden
danışman bulundurmaya gayret gösteriyorlardı. İslâm’ı seçen Moğol Hakanları da bu geleneği
sürdürmüş ve farklı inanç gruplarına eşit davranmışlardır.9 Ancak Moğolların kurdukları

8

Cengiz Han veya Moğol yasası (Moğolca yāsā), eski Türk-Moğol geleneklerinin bir senteziydi ve birçok
açıdan İslâm şeriatı ile uyumsuz özellikler göstermekteydi. Örneğin akan suların kirletilmemesi veya hayvanların
kanları dökülmeden öldürülmeleri gibi.
9
Benzer bir tavır Hazarlar ve diğer Türk devletlerinde de vardır.
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evrensel imparatorluğun ayakta kalması için sürdürdükleri bu gelenek İbn Teymiyye’nin
onlara karşı propagandasının temel malzemelerinden biri olmuştur.
Şeriatın Yeniden Tesisi ve Hadler
İbn Teymiyye’ye göre Müslümanların zayıflığının temel nedenleri arasında yer alan
adaletsizlik, ehil olmayanların üst mevkilere getirilmesi gibi pratik bazı sorunlardan yukarıda
bahsedildi. Ancak İbn Teymiyye’ye göre İslâm ümmetini çürüten asıl mesele şeriattan
uzaklaşılmasıydı. Terk edilen kanunların başında da şerî cezalar (had) gelmekteydi. İbn
Teymiyye’ye göre hırsızlık ve fuhuş yapanların, yol kesenlerin, içki içenlerin, büyücülükle
uğraşıp fal bakanların, rüşvet yiyenlerin vb. cezalandırılması (had) yeterli ve caydırıcı
biçimde uygulanmamaktaydı. İdareciler birtakım para cezaları veya doğrudan suçlulardan
aldıkları rüşvetle suçluları serbest bırakmakta ve bu yolla toplumsal bozulmayı teşvik
etmekteydiler (İbn Teymiyye, 1999: 81). Bu türden suçların affedilmemesi gerektiğini
savunan İbn Teymiyye’ye göre, hırsızlık suçunun cezası hapis veya ölüm olmamalı, şeriatın
da belirttiği üzere hırsızın eli kesilmelidir. Zira ölüm cezası zamanla unutulur ve caydırıcılığı
azalır. Oysa eli ya da ayağı kesilmiş bir hırsız topluma sürekli olarak suçun müeyyidesini
hatırlatır (İbn Teymiyye, 1999: 87).
İbn Teymiyye’nin suçluların yeterince sert cezalandırılmadığına dair şikâyetçi
tutumuna karşın tarihsel belgeler dönemin Memlûk Sultanlarının oldukça acımasız had
cezaları uyguladıklarını göstermektedir. İbn Teymiyye’nin çağdaşı olan Sultan Baybars’ın
(1260-1277) kadınlara sarkıntılık edenlerin ellerini kestirdiği (kat’ ihrâc), Sultan Kalavun’un
(1279-1290) yol kesen eşkıyaların ellerini kestirip develer üzerine çivileyerek çarşıda teşhir
ettiği (tesmir) bilinmektedir. Memlûklarda suçlulara karşı o kadar acımasız ve sert
uygulamalar bulunmaktaydı ki -vücudun ikiye bölünmesi (tavsit), kazığa oturtma (havzaka),
gözlerin kör edilmesi (tekhil), mengeneyle kemiklerin kırılması (usiret), derinin canlı canlı
yüzülmesi (selh)gibi (Çetin, 2010: 8-16). Bunların bir kısmına işkence sınıfına girdiği
gerekçesiyle İbn Teymiyye bile karşı çıkmıştır. İbn Teymiyye’ye göre ölüm cezası boynun
kılıçla vurulmasıyla gerçekleştirilmelidir. Zira bu, ona göre en acısız öldürme yönetimidir. İbn
Teymiyye burada kıyas yoluna başvurarak Peygamberin kurban edilen hayvanlar hakkındaki
hadislerini aktarıp bunları suçlulara da uyarlamıştır. Konuya günümüzün anlayışıyla
bakılmayıp yukarıda sayılan cezalar düşünülürse, İbn Teymiyye’nin çağına göre “hümanist”
bir tavır takındığı bile savunulabilir10.
O halde İbn Teymiyye neden had cezalarının yeteri ölçüde uygulanmadığını
savunmuştur? Burada kanımızca cezanın ağırlığından ziyâde, amacı Teymiyye’yi rahatsız
etmektedir. Memlûk Devleti’nde ve diğer İslâm devletlerindeki en ağır cezalar genellikle
sahte para basanlara, Sultana isyan edenlere, emirleri dinlemeyen askerlere, saf değiştirdiği
veya ajan olduğu düşünülen yüksek dereceli memurlara, yani genel olarak kamu otoritesini
tehdit eden unsurlara uygulanmış, ahlâki kaygılardan ziyâde siyasal çıkarlar gözetilmiştir.
Fahişelere, meyhanecilere, ayyaşlara yapılan yaptırımlar daha çok para cezası, dayak (ta’zir)
veya sürgün (tahdîd el ikâme) gibi o dönemin “hafif” sayılabilecek cezaları şeklindedir.
10

İbn Teymiyye’ye göre işkence kural olarak yasaktır. Bu hususta kâfirlere dâhi işkence yapılmaması
konusundaki hadisler örnek verilmektedir. Ancak İslâm hukukunda kıssas önemli olduğundan İbn Teymiyye
işkence yaparak cinayet işleyen kişilerin aynı yöntemle cezalandırılmalarına da açık kapı bırakmıştır. (İbn
Teymiyye; 1999, 88)

8

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Örneğin Kalavun’un oğullarından El-Nasır döneminde (1310) saray ve orduda görevli olan
bazı eşcinseller sürgün edilmişlerdir. Hâlbuki Sultan Hasan (1347-1351) devrinde din
değiştirip Hıristiyan olduğu ve gayr-ı yasal yollardan büyük bir servet edindiği iddia edilen
Vezir Ez-Zunbûr, ma’sara adlı mengenede kemikleri ezilerek ve üzerine tuz serpilerek
öldürülmüştür (Çetin, 2010: 10-11).
İbn Teymiyye ise toplumun ahlâki çöküş içinde olduğunu savunduğundan had
cezalarının şeriata göre düzenlenmesi ve ahlâki kıstasların ön plana alınması konusunda
ısrarlıdır. Örneğin ona göre eşcinsellik kesinlikle ölüm cezasına çarptırılmayı gerektiren bir
suçtur (İbn Teymiyye, 1999: 103-104). Gene nikâhlı olmadığı kadınla ilişkiye girenler,
yalancı tanıklık yapanlar, yasaklanmış yiyeceklerden yiyenler, kırbaçlama ve recm gibi ağır
cezalara çarptırılmalıdırlar. İbn Teymiyye devlete karşı işlenmiş suçlarla (örneğin casusluk),
İslâm devlet adamlarının genellikle suç gözüyle bakmadıkları büyücülük-falcılığı aynı
derecede fiiller olarak kabul etmektedir (İbn Teymiyye, 1999: 111). Casusluk zaten İslâm
devletlerinde en ağır cezalara çarptırılan eylemlerden biriydi. Buna rağmen falcılık,
büyücülük, müneccimlik gibi meslekler Saray erkânı tarafından bastırılmak bir yana,
desteklenmiş, hatta büyük koruma görmüşlerdir. Abbasîlerden beri hemen her Halife’nin
sarayında müneccim ve kâhin yer almış, hatta savaş açılması, bir yere şehir inşa edilmesi gibi
önemli konularda kâhinlere danışılmıştır. Örneğin Bağdat kentinin temelleri Halife
Mansur’un (754-775) baş müneccimi Nevbaht’ın kararlaştırdığı tarihte atılmıştır (Hitti, 1980:
451). Selçuklu Sultanlarının da saray müneccimleri olmuş, savaş ilânı gibi önemli kararlar
alınırken, burçlara ve yıldız fallarına bakılarak hareket edilmiştir (Çaycı, 2002: 33-34). Bu
açıdan bakıldığında İslâm bürokrasisinin İbn Teymiyye’nin bu konudaki fikirlerine iştirak
etmediği görülmektedir.
Namazı terk etmek de İbn Teymiyye’ye göre ciddi bir suçtur. Böyle biri önce uyarılır
ve namaza başlayıncaya kadar kendisine dayak (ta’zir) cezası uygulanabilir. Namazı terkte
ısrar eden kişinin ölüm cezasına çarptırılması gerekir. Nitekim İbn Teymiyye, namazların
sünnetini kılmayan Haricîlere karşı savaşın cihad derecesinde olduğunu savunmaktadır (İbn
Teymiyye, 1999: 120-121). İbn Teymiyye’ye göre had’ler ancak delille uygulanır. Delilden
kasıt genellikle bu suçu isnat edenlerin sayısı ve güvenilir kişiler olması veya suçlunun itirafta
bulunmasıdır. İslâm tarihi boyunca hemen hemen bütün Ortaçağ toplumlarında olduğu üzere
cezalandırmalar da genellikle objektif kanıtlarla değil, güvenilir olduklarına inanılan kişilerin
tanıklığına göre verilmekteydi.
İbn Teymiyye’nin had’lere bu ölçüde önem vermesinin altında onun insan doğasına
duyduğu güvensizlik yatmaktadır (İbn Teymiyye, 2001: 95). İnsan tabiatının günaha eğilimli
olduğunu savunan İbn Teymiyye, bu nedenle toplumsal kuralların had’lerle ayakta
durmasının kaçınılmazlığı fikrini benimsemiştir.
Devlete İsyan Suçu ve Savaş Hukuku
Birçok Sünni kuramcı gibi İbn Teymiyye’de Sultan’a isyanı hoş görmemiştir. Kural
olarak “Allah yolundan ayrılmış” bir Sultan’a karşı isyan İbn Teymiyye için de meşrûdur.
Ancak isyanların nasıl bir kaos ortamı yarattığının farkında olan İbn Teymiyye, hiçbir
yazısında bu türden bir isyanı teşvik etmemiştir. “Zalim bir imamla kırk yıl, sultansız bir
geceden daha iyidir” hadisini bu nedenle aktarır (İbn Teymiyye, 1999: 150). Birçok Sünni
kuramcı gibi o da “yanlış yoldaki” yöneticilerin ulemanın telkini ve toplumun sabrıyla zaman
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içersinde adalet yoluna çekilebileceği fikrini benimsemiştir. Bu açıdan İbn Teymiyye
yönetimlerin değiştirilmesi konusunda devrimci değil, evrimci sayılabilecek bir yoldan yana
tavır takınmıştır.
Her ne kadar şeriat, hem kamu hem de özel hukuk alanını düzenliyorsa da, İbn
Teymiyye’ye göre bazı hususlarda kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı bulunmaktadır.
Örneğin İbn Teymiyye şahsi bir cinayette katilin maktul yakınları tarafından kan parası
karşılığında affedilebileceğini belirtmektedir. Burada seçim hakkı maktulun yakınlarına aittir.
Ancak devlete isyan edenler, haramiler, yol kesenler kamuya karşı suç işlemiş kabul edilirler
ve bunların affedilmesi şerren caiz değildir. Haraminin, Müslüman kâfir, köle veya hür olması
durumu değiştirmez. Hatta İbn Teymiyye’ye göre devlete karşı suç işlenmesi durumunda bu
suç şahsi olarak görülmemelidir. Bir harami çetesinin reisinin veya bir üyesinin işlediği suçtan
dolayı tüm çete mensupları aynı şekilde cezalandırılmalıdır (İbn Teymiyye, 1999: 86). İbn
Teymiyye’nin “yol kesenlere” karşı bu kadar sert olmasının nedeni döneminde bedevi
Arapların sürekli ayaklanarak asayiş sorunları çıkarmalarıdır. Nitekim İbn Teymiyye’nin
siyaseten aktif olduğu ve Moğollara karşı fetvalar çıkardığı dönemde Mısır’da köylüler
(fallāĥ) ve göçebe-bedeviler (badw) sürekli ayaklanma halindeydiler. 1301 yılında bedevilere
dönük bir harekâtta Memluk ordusu 1300 göçeri esir almış, bedevilerin atlarına el koymuş ve
onlardan harac vergisi toplanmıştır (Rapoport, 2004: 16). İbn Teymiyye’nin bu türden
isyanlar karşısında hükümetlerden yana tavır aldığı görülmektedir.
İbn Teymiyye’ göre savaşlar esnasında silaha sarılmayanların öldürülmemesi gerekir.
Gene savaşa aktif olarak katılmadıkça kadınların, çocukların, ihtiyarların, din adamlarının,
kör, sağır gibi sakatlığı olanların öldürülmesi doğru değildir (İbn Teymiyye, 1999: 117).
Savaş esirlerine nasıl davranılacağı konusunda İbn Teymiyye net bir yorum yapmamaktadır.
Bunlar o anki şartlara göre öldürülebilir, esir olarak satılabilir, Müslüman esrilerle mübadele
edilebilir veya fidye karşılığı ya da karşılıksız olarak salıverilebilir (İbn Teymiyye, 1999:
117).
Siyasal Realizm ve Orta Yolculuk
İnanç ve ekonomi konularındaki radikal fikirlerine ve özellikle de iktisadî hayattaki
katı tutumuna rağmen İbn Teymiyye insan topluluklarının farklı siyasal eğilimlerini
kabullenmiş, dolayısıyla siyaset teorisinde realist-orta yolcu sayılabilecek bir tavır takınmıştır.
Ona göre, insanlar üç gruba ayrılır. İlk grup, sadece maddi çıkarları için bir Sultan’a bağlılık
gösterenlerdir. Sultan onları doyurduğu sürece onun sâdık kullarıdırlar. Ancak “harama el
uzatmayan dürüst” bir Sultan başa geçerse hemen ondan yüz çevirir ve onu devirirler. İkinci
grup takva sahibi olanlardır. Bunlar dindar ve dürüst insanlar olmalarına rağmen, siyasetten
anlamazlar, aşırı dindarlık ve günah işleme korkusu onları çekimser ve cimri yapar. “Doğru
hareket ettiklerini sanan bu türde insanlar yukarıda bahsi geçen, gayr-i Müslimlere yapılan
ödemelere karşı olan, bu türden ödemelerin stratejik önemini kavrayamayan kişilerdir.
Sonuncu grup ise orta yolu tutanlardır. Bu kişiler hem haramları terk edip hem de eğer din
ödemeler yoluyla güç kazanacaksa ödeme yapmaktan kaçınmayanlardır (İbn Teymiyye, 1999:
69-71). Yazarın genel olarak en ılımlı olduğu konunun siyaset olduğu savunulabilir.
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Kamu Mallarının Kaynakları ve Kamu Harcamaları
İbn Teymiyye, kamu mallarının kaynağı olarak üç şey üzerinde durmuştur. Bunlar,
kâfirlerden alınan ganimet, sadaka ve gayr-i Müslim tebaa’dan alınan vergiler (fey) dir. Ancak
mirasçısı olmadan ölen Müslüman’ın malları da fey olarak kabul edilir (İbn Teymiyye, 1999:
56). Ganimet’in 1/5’i devlet hazinesine (Beyt’ül Mal) ayrıldıktan sonra kalanı Müslümanlar
arasında eşit olarak bölüştürülmeli ve yöneticilere fazladan pay ayrılmamalıdır. İbn Teymiyye
kendi çağında idarecilerinin ganimetlerin tamamını devlet hazinesine ayırıp, Müslümanların
ganimetten eşit olarak faydalanmasını engelleyen tavrını eleştirmektedir (İbn Teymiyye,
1999: 57).
Daha da ötesi İbn Teymiyye İslâm devletlerinin tamamında yaygın olarak toplanan
“örfî” vergilere de karşıdır. Bilindiği üzere İslâm şeriatı üç tür vergi (harac, cizye ve öşür) ile
sadaka, zekât gibi gelir kaynaklarını meşru saymaktadır. İbn Teymiyye Müslüman devletlerin
topladığı çarşı vergileri veya kentlerden çıkışlarda alınan vergileri (meks) haram kabul
etmektedir (İbn Teymiyye, 1999: 57). Buna rağmen, klasik İslâmî vergiler olan harac ve
öşr’ün miktarının sâbit olması ve bunlarda değişiklik yapılamaması nedeniyle, İslâm
devletleri, İbn Teymiyye’nin haram olarak gördüğü şeriat dışı çeşitli örfî vergiler icat etmiş
veya İslâm öncesi eski vergileri yürürlükte bırakmışlardır. Örneğin Memluklar Moğol
savaşları esnasında her kadın ve erkek için bir dinar kelle vergisi koymuşlar (Ebû Zehra,
2003: 610) ve esnaftan mucāma’ah, muşhāharah gibi vergiler toplamışlardır. Tarihçi İbn
Tūlūn’un aktardığına göre, Sultan Kayıtbay (1468-1496) döneminde ciddi bir mâli reform
gerçekleştirilmiş ve Mısır ile Suriye’deki bütün medrese, mescit, cami vakıfları, hatta türbeler
denetim altına alınarak vergilendirilmiştir. Normalde vergiden muaf olan ulemadan da vergi
alınmıştır (Daisuke, 2009: 46).
Dönemin diğer İslâm devletlerinde de durum çok farklı değildir. Selçuklularda acil
durumlar için toplanan avarız, ana vergiye eklenen zam (tavfir), ikta sahiplerine (mukta)
ödenen pay (kismat) gibi şerî olmayan vergi ve harçlar alınmıştır (Agacanov, 2006: 218-221).
Osmanlılar devrinde ise örfî vergiler daha da çeşitlenerek şerî vergileri tamamen geride
bırakmıştır. Avarız Osmanlılarda artık her yıl düzenli olarak toplanmış, çarşı pazarlardan bac,
küçükbaş hayvanlardan ağnam, köprü geçişlerinden derbent, tarım ürünlerinden ispenç ve çift
resmî, tarlasını ekmeyenlerden çift bozan, evli olmayan hane üyelerinden mücerred,
düğünlerden ise arus adlı vergiler alınmıştır. Osmanlılar yükselen enflasyona göre vergilerin
oranlarını arttırmış, hatta şerî bir vergi olan ancak şerî kaynaklarda miktarı net olarak
belirtilmeyen cizye’yi sürekli olarak fazlalaştırmışlardır (İnalcık, 2000: 60). Kısacası, İbn
Teymiyye’nin tamamen şeriata uygun olması gerektiğini savunduğu vergi politikası Ortaçağ
İslâm devletleri tarafından benimsenmemiştir.
İbn Teymiyye bu türden vergileri mahkûm ettiği gibi devletin asla haram işlerden
vergi almaması ve bu tür işlere de izin vermemesi gerektiğini savunmuştur. Fuhuştan, şarap
satıcılarından alınan vergiler, rüşvetler, kâhinlere verilen hediyeler haramdır (İbn Teymiyye,
1999: 81). Ayrıca fuhuş, kâhinlik, müneccimlik gibi haram işlerle uğraşanlara zor duruma
düşseler de “ihtiyaç sahipleri” olarak görülmemeli ve bu kişilere -Sultan’ın akrabası da
olsalar -yardımcı olunmamalıdır (İbn Teymiyye, 1999: 64-65). İbn Teymiyye’nin bu
konudaki fikirlerinin de kendi çağında devlet idarecileri tarafından benimsenmediği
görülmektedir. Zira çağının devletleri incelendiğinde Selçuklu hanlarında fahişelerin (luliyân)
bulunduğu, rakkaslığın, çalgıcılığın (mutrib), meyhaneciliğin (hammâr), büyücülüğün (sâhir)
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meslek olarak yapıldığı bilinmektedir (Merçil, 2000: 128-143). Bu tür meslekler hoş
karşılanmasa da bazılarının loncaları bile bulunmaktaydı.
Ekonomi Üzerine Görüşleri
İbn Teymiyye İslâm devletini siyasî, idari, ekonomik açıdan bir bütün olarak gördüğü
için bütün ekonomik ilişkilerin İslâmî prensiplere göre düzenlenmesi gerektiğini
savunmuştur. Bu açıdan İslâm devletlerinde ekonomik ilişkileri düzenleyen kurallar (hisbe) ve
bu ilişkilerin denetimini yapan Muhtesib, İbn Teymiyye’nin iktisat teorisinde merkezî bir
yerde bulunur. Muhtesib sadece hileli ürünleri, ölçüleri, tartıları, fiyat kıranları, karaborsa
yapanları kontrol etmekle kalmamalı, aynı zamanda namaz kılmayanları, oruç tutmayanları da
denetlemedir (İbn Teymiyye, 2001: 27,62). Muhtesib bu denetleme işinde polis gücünde
(şurta) bir güçle donatılmalıdır. İslâmî kurallara göre düzenlenmiş bir ticarî hayatta İbn
Teymiyye’ye göre özellikle yasaklanması gereken eylemler şunlardır: Her türden faiz, malın
güzel kısmını sergileyip hasarlı kısmını saklamak, alıcı gibi davranarak açık arttırmada fiyat
arttırmak, pazardaki fiyatlardan habersiz köylülerden düşük fiyata mal toplayıp istifçilik
yapmak, ihtiyacı olmayan malları toplayarak fiyatların yükselmesini beklemek (ihtikâr) ve
bunları ihtiyacı olanlara satmamak vb. (İbn Teymiyye, 2001: 32-35). Böyle durumlarda
Muhtesib duruma müdahale edebilir ve kadı, stokçunun mallarını piyasadaki emsal
bedelinden satışa çıkarabilir (İbn Teymiyye, 2001, 57). Muhtesib ayrıca ürünlerin kalitesi
konusunda da sert önlemler almadır; örneğin süte su karıştıranlar, kalitesi düşük kumaş
üretenler vb. mutlaka cezalandırılmalı, hileli ürünleri de yok edilmelidir (İbn Teymiyye,
2001: 67).
Ortaçağ İslâm ülkelerinde muhtesib’lerden ve tacirlerden, İbn Teymiyye’nin
tanımladığı ölçekte nitelikler beklenmiş ve muhtesib hem iktisadî hem ahlâkî denetim yapma
yetkisine sahip olmuştur. Memlûk Devleti’nde muhtesib ve tacir, ulema sınıfı içinde kabul
edilmiş ve yalnızca ahlâk sahibi, sözüne güvenilen tacirlerden muhtesib seçilmiştir.
Memlûklerde adı saptanmış 600 kadar tacirden 225’i hayatının ileri aşamasında hoca, şeyh,
vakıf yöneticisi, vaiz gibi görevlere geçmiştir (Clot, 2005:168). Bu açıdan bakıldığında
Memlûk tüccar sınıfının Avrupalı muadillerinden oldukça farklı bir sosyal yapı oluşturduğu,
daha fazla etik kuralla sınırlandırıldıkları görülür. Ancak tüm engellemelere rağmen bazı
Memlûk tüccarları siyasî bağlantılarını da kullanarak simsarlık gibi hoş görülmeyen ticarî
eylemlere devam etmişlerdir (Clot, 2005: 169).
Fiyatların ve ücretlerin nasıl belirleneceği konusunda bütün Ortaçağ kuramcıları gibi
İbn Teymiyye’de belirgin bir fikir ileri sürememiştir. Bu konuda “fiyatları belirleyen bolluk,
darlık ve rızık veren Allah’tır” hadisine gönderme yapmıştır. Bu hadise göre Peygamber
fiyatların önceden tahmin edilemeyecek faktörlerle ve insanların denetimi dışında
belirlendiğini vurgulayarak bu konuya müdahaleden kaçınmıştır (İbn Teymiyye, 2001: 37).
Ancak İbn Teymiyye Peygamberin bu sözünün tekil bir olayla ilgili olduğunu, devletin
fiyatlarının belirlenmesinde müdahaleci olması gerektiğini savunmuştur. Tarihte de hiçbir
Ortaçağ İslâm devleti piyasayı serbest bırakmamış, İslâm devletlerinde piyasa, devletin
koyduğu taban ve tavan fiyatlarına (narh) göre hareket etmek zorunda kalmıştır. Bu kurallara
göre satıcılar mallarını ne belirlenen fiyattan yüksek, ne de düşük tutamazlardı. İbn Teymiyye
de satıcının kâr etme hakkını teslim etmekle birlikte, narh’a uyulmazsa ve bir satıcı fiyatı
pazarın genel eğilimine göre ayarlamazsa düzensizlik doğacağını savunmuştur (İbn
Teymiyye, 2001: 50).
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Klasik dönem İslâm devletlerinde çarşı pazar denetiminin gerçekten sıkı olduğu
söylenebilir. En azından Avrupalı tüccarların Akdeniz’e hâkim oldukları döneme kadar
devam eden narh ve kalite konusundaki ısrar, merkantilist çağda ucuz Avrupa ürünleri
karşısında İslâm ülkelerindeki zanaatların çökmesinin sebeplerinden biri olmuştur. Bazı
Müslüman loncalar bu rekabete ayak uydurmaya çalışmış, örneğin, 15. Yüzyıl sonunda
Bursalı ipek üreticileri halktan gelen yaygın talebin baskısıyla yönetmelikleri hiçe sayarak
ucuz ve kalitesiz kumaşlar üretmişler, Muhtesib’i de rüşvetle satın almışlardır (İnalcık, 2000:
90).
Bu tekil örneklere rağmen lonca sistemi Avrupa merkantilizminin baskısına
dayanamayarak yıkılmaya başlamıştır. Faiz ise İslâmî kurallar gereği kesinlikle yasak olmakla
birlikte, klasik dönemlerde dâhi asla terk edilmemiştir. Büyük ve ülkeler arası ticaret genel
olarak peşin parayla dönmediğinden, Kadı ve şahitler önünde vâdeli ödeme senetleri
düzenlenmiş ve faizi gizlemek için bu tür senetlere borçlar peşinen abartılarak yazılmıştır
(İnalcık, 2000: 257) Bu açılardan bakıldığında İbn Teymiyye ve takipçilerinin ekonomik
fikirlerinin reel ekonomik hayatta uygulanmasının zorluğu görülmektedir.
Gayr-i Müslimlerin Ekonomik ve Ticari Durumu
İslâm âlimleri Müslümanlar ile gayr-i Müslimlerin ilişkileri konusunda birbirlerinden
oldukça farklı sonuçlara varan yorumlar yapabilmişler, örneğin yoksul gayr-i Müslimlere
zekât verilip verilmeyeceği konusunda hemfikir olamamışlardır. İbn Teymiyye, İslâma
kazandırılma ihtimali olan kişilere (müellefe-i kulûb), yani gayr-i Müslimler ile inancı sağlam
olmayan Müslümanlara zekât verilmesinde sakınca görmemiştir. Kanıt olarak Peygamber
devrinde İslam’a gönülsüzce giren birçok Kureyş ileri gelenine çeşitli ödemeler yapılmasını,
hatta bu olayın bazı Müslümanlar arasında itirazlara neden olduğuna dair rivayetleri
aktarmıştır. İbn Teymiyye, dinî savunduğunu zannederek bu ödemlere karşı çıkan kişilerin
aslında İslâm’ın yayılmasını engellediklerini savunmaktadır (İbn Teymiyye, 1999: 66-67).
Burada bir kez daha İbn Teymiyye’nin maddi dünya ile manevi dünya arasında denge
kurmaya çalışması gayreti ön plana çıkmaktadır.
İbn Teymiyye’nin özellikle bu konuya değindiği diğer bir eseri, Müslümanların
Kâfirlerle İlişkileri adlı risalesidir. İbn Teymiyye bu eserinde, Nevruz, Mihrican, Paskalya
gibi “kafir” bayramlarını kutlayan Müslümanların yerildiği kısa bir giriş kısmını tâkiben genel
olarak Müslümanların gayr-i Müslimlerle olan ticari ilişkilerine değinmektedir. İbn Teymiyye
Müslümanların gayr-i Müslimlerle ticaret yapmalarının belli koşullarda şeriata uygun (caiz)
olduğunu savunmaktadır. Örneğin gayr-i Müslimlerden mal almak serbesttir, zira bu yolla
Müslümanlara karşı kullanılabilecek emtia Müslümanların eline geçmektedir. Satın alınan
üzümün şarap yapılması engellenmekte, masum birini öldürebilecek bir silah böylece “emin”
ellere geçmiş olmaktadır. İbn Teymiyye Hisbe adlı eserinde ilk Müslümanların Bizans’tan
kumaş satın aldıklarını hatırlatır (İbn Teymiyye, 2011: 44-45). Bu düşünce o dönemin yaygın
bir eğilimidir. Nitekim genel olarak Ortaçağ İslâm ülkeleri piyasada mal sıkıntısı
yaşanmamasına önem vermiş ve bu malların hangi yolla edinildiğiyle çok fazla
ilgilenmemişlerdir. “Yerli üretim” kavramına sahip olmayan Ortaçağ İslâm ülkelerinde ithalat
en fazla başvurulan ürün elde etme yollarından biri olmuştur (İnalcık, 2000: 87-88).
Müslüman olmayanlardan yapılan ithalatın zararlı görülmemesi, ekonomik yapılarını
ihracat üzerine kurmuş olan Avrupa ülkeleri karşısında İslâm ülkelerinin giderek dışa bağımlı
bir hâle gelmesine yol açmıştır. İslâm ülkelerinde ise merkantilistlerin aksine Müslüman
olmayanlardan ithalat yapılması hayırlı bir iş olarak görülürken, onlara mal ihracı ve satış
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yapılmasına engeller konulmuştur. Örneğin İbn Teymiyye’ye göre gayr-i Müslimlere silah ve
savaş malzemesi satmak yanlıştır (İbn Teymiyye, 2011: 44-45). Benzer şekilde Hıristiyanları
güçlendirecek şekilde Kiliselere arazi satılması, Kilise vakıflarının kiralanması, Gayr-i
Müslimlere ev satılması da yanlış tutumlardır (İbn Teymiyye, 2011: 48-51). Gayr-i
Müslimlere ev kiralanması hususuna bazı fakihlerin olumlu yaklaştığını belirten İbn
Teymiyye bu konuda âlimlerin anlaşamadığını ancak mantıken bunun da yanlış olduğunu
düşündüğünü belirtmektedir.
Müslümanların topraklarını Gayr-i Müslimlere satmasını hoş karşılamayan İbn
Teymiyye bu yönde açık yasaklar olmadığı için bu satın alımı gerçekleştiren Gayr-i
Müslimden iki kat daha fazla vergi alınabileceğini belirtmektedir (İbn Teymiyye, 2011: 62).
Kaldı ki genel olarak İslâm ülkelerinde arazi vergisi (uşr) olarak Müslümanlardan ürünün
onda biri alınırken, Gayr-i Müslimlerden (haraç) beşte biri alınmıştır. O halde bir arazinin
Gayr-i Müslimlere satılması doğru olmamakla birlikte, böyle bir satış olması durumunda arazi
uşr değil haraç toprağı niteliği kazanmış olur. İbn Teymiyye, ölü (metruk) bir araziyi üretime
kazandırmış bir gayr-i Müslimden de %20 oranında vergi (haraç) alınması yolunda genel bir
mutabakat olduğundan bahseder (İbn Teymiyye, 2011: 48-51). İbn Teymiyye gayr-i
Müslimlere satışlarda öncelik hakkı (şufa) da tanınmadığını savunur. Ona göre bir
Müslüman’ın iş ortağı olan bir gayr-i Müslim, iş ortağının ölümüyle hisselerinin satışında
önceliğe sahip olamaz (İbn Teymiyye, 2011: 61). Aksi halde Müslümanlara ait mallar
“kâfirlerin” eline geçmiş olur. Emtianın “kâfirlerin” elinde değil, Müslümanların elinde
toplanması tezi, ithalatı özendirip, ihracatı köstekleyen bir bakış açısına yol açmış ve seri
üretimin yaygınlaşmaya başladığı devirlerden itibaren tamamen Müslümanların zararına
sonuçlar vermiştir.
Benzer şekilde, İbn Teymiyye’ye göre, Gayr-i Müslimlere haram işlerde yardım eden
Müslüman işçilerin, örneğin Kilise inşaatlarında çalışan ustaların, şaraphanelere üzüm taşıyan
hamalların, Hıristiyanlara tabut hazırlayan marangozların, Hıristiyanların kurbanlarını kesen
kasapların vb. aldıkları ücretler haksız kazanç (haram) dır. Eğer böyle bir sözleşme ertesinde
işveren vaat ettiği ücreti ödemez veya işveren hizmetten memnun kalmaz da iş mahkemeye
giderse, kadı ne işveren ne de çalışan lehine karar vermelidir. İşveren lehine karar vermez zira
buradaki iş günahlara yardım etmek anlamına gelir. İşçi lehine de karar verilemez zira bu
örnekteki kazanç Müslüman için haramdır (İbn Teymiyye, 2011: 74-76).
İBN TEYMİYYE’NİN ÖLÜMÜNDEN SONRA SİYASAL ETKİSİ
İbn Teymiyye Şam hapishanesinde 1328 yılında hayatını kaybetti ve kalabalık bir
cenaze töreniyle bu kentte defnedildi. Uzun bir dönem boyunca düşünceleri okur-yazar bir elit
haricinde dikkat çekmedi. Ancak Avrupalıların üstünlüğünün giderek arttığı ve İslâm
ülkelerinin Portekiz, İngiltere, Hollanda gibi kolonyalist güçlerin hâkimiyetine girmeye
başladığı 18. Yüzyıldan itibaren İbn Teymiyye’nin fikirleri yeniden incelenmeye başladı.
1787’de ölen Vahhabilîğin kurucusu Muhammed bin Abdülvehhab, İbn Teymiyye’nin
düşüncelerini pratiğe geçirmeyi amaç edinmiş ve onun damadı olan İbn Suud liderliğinde
örgütlenen Vahabî hareketi Osmanlı yönetimini uzun süre uğraştırmıştır. İbn Teymiyye’nin
Müslüman Moğollara karşı mücadele vermesi, Vahhabîlerin de Osmanlılara karşı cihad
çağrısı yapmalarına dayanak oluşturmuştur. Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve Suudi
Arabistan’ın kurulmasıyla Vahabilik daha etkin bir hale gelmiş ve bu ülkenin resmi ideolojisi
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olarak kabullenilmiştir. Ancak bazı kuramcılar Vahabilerin İbn Teymiyye’den de daha katı bir
tutum takındıklarını savunmaktadırlar (Ebû Zehra, 2003: 222).
SONUÇ
İbn Teymiyye’nin politik düşüncelerinin, İslâm dünyasındaki modern siyasî hareketler
üzerindeki etkisi devam etmekte ve eserleri hakkındaki tartışmalar güncelliğini korumaktadır.
Buna karşın İbn Teymiyye’nin kuramının ne kendi yaşadığı çağda, ne de günümüzde İslâm
dünyasında genel olarak kabul gördüğü ve tatbik edilebildiği söylenemez. Her ne kadar İbn
Teymiyye’nin kendisi İslâm toplumu (ümmet) içinde aşırılara değil merkeze seslendiğini iddia
etmiş ve aşırı olarak nitelendirdiği kesimleri eleştirmişse de, fikirleri daha ziyâde
fundemantalist hareketler tarafından sahiplenilmiş ve kendi çağında dâhi radikal bulunmuştur.
Katı eşitlikçi ve püriten ekonomik görüşleri de kendi çağında ve sonrasında İslâm
toplumlarında -bazı istisna örnekler haricinde- genel olarak uygulama alanı bulamamıştır. Bu
açıdan bakıldığında İbn Teymiyye, İslâm siyasetine etkisi büyük olan, ancak düşüncelerini
pratik-günlük siyasete uyarlamanın oldukça zor olduğu bir kuramcı olarak değerlendirilebilir.
Sonuç olarak İbn Teymiyye, siyaseti saray merkezli geleneksel anlayıştan uzaklaştırıp, halkın
genel sorunlarına indirgeyerek İslâm siyaset tarihinde büyük bir reform kapısı aralamıştır.
Ancak buna karşın çözüm yolu olarak geleceğe değil geçmişe dönük bir reçete sunduğundan,
İslâm siyaset geleneğinde köklü bir devrim gerçekleştirme fırsatını da yine -deyim
yerindeyse- kendi eliyle geri çevirmiştir.
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TİPOGRAFİ KARTLARI KULLANARAK OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ
ÇOCUKLARDA ALFABEDEKİ HARFLERİN ŞEKİLLERİYLE İLĞİLİ
FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI

Ögr. Gör. Raziye PEKŞEN AKÇA∗

Öğr. Gör. Hanife AKGÜL∗∗

ÖZ
Bu çalışmayla okul öncesi eğitim alan çocuklarda öğrenmeyi eğlenceli kılmak,
öğrenmenin kalıcılığını arttırmak, görsel ve fonetik tasarımlarla harfleri çocuklara tanıtarak bu
harflerin seslerinin çocuklar tarafından düzgün çıkarılmasını kolaylaştırıp çocukluk
döneminde artikülasyon (eklemleme) bozukluğunun önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda çalışmalara konu olan nesnel grupların, çocuğun bildiği, gördüğü ve
bakmaktan zevk aldığı şeyler olmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda Erciyes
Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı ön lisans
öğrencilerinden çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden ( 28=K) öğrencilerle 14
haftalık bir çalışma yürütülmüş; çalışma sonunda çocukların dikkatini çekecek görsel hafıza
kartları oluşturulmuştur. Program öğrencilerinin mesleki uygulama yaptıkları Şehit Jandarma
Er Yaşar Pusatlı ve Viladet anaokullarındaki 5-6 yaş grubundaki 45 ( 23=K, 22=E) çocuğa
öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ses farkındalığını geliştirmeye yönelik kartlar
sunulmuştur. Uygulama sonunda ses farkındalığını geliştirmeye yönelik kart çalışmaları çok
olumlu sonuçlar vermiş ve çocukların yaratıcı kartlara son derece ilgi gösterdikleri, pekiştireç
verilerek sunulan harflerin akıllarda daha kalıcı olduğu rapor edilmiştir.
Anahtar Sözcük: Alfabe Öğretimi, Yaratıcı Harfler, Ses Farkındalığı, Tipografi
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INCREASING THE AWARENESS OF THE PRE-SCHOLL CHILDREN ABOUT
THE JIGIRES OF THE ALPHABETSE LETTERS USIY WITH THE TYPOGRAPHY
CARDS
ABSTRACT
With this study, It is aimed to prevent childhood articulation failure by making the
learning funny for the children who take pre-school education, by increasing permanence of
learning and by helping children to pronounce the voices of the letters regularly, introducing
these letters with visual and phonetic designs. In line with this aim, it is cared that practical
groups which are subject to the studies, are the things that are known, seen and enjoyed to
look at by the child. In line with this, a 14-weeks study has been conducted by the students
who are volunteer (28=Female) to join this study and who study at Erciyes University Develi
Hüseyin Şahin Vocational School of Higher Education Child Development Programme
Associate Degree and as a result of study, visual memory cards are generated. The cards
which are developed by our students in order to improve voice awareness, are presented to 45
children(23=Female, 22=Male) who are in 5-6 age group in Martyr Ranker Yaşar Pusatlı and
Viladet Playschools. At the end the application, card studies conducted to improve voice
awareness gave very positive results and it is reported that children gave high level of interest
to these creative cards and the letters that are presented by giving reinforcer are more
permanent in the minds.
Keywords: Alphabet Teaching, Creative Letters, Audia Awareness, Typography
1.GİRİŞ
Dil, insanların iletişimde bulunmak amacı ile geliştirdikleri bir anlaşma aracıdır.
İnsanoğlu dünyaya geldiği andan itibaren, dış dünya ile ilişki kurmak çevresinde gerçekleşen
olaylardan haberdar olmak ve toplum içerisinden konumunu belirlemek amacıyla dili kullanır
(Aktan- Kerem, 2007). Dil gelişimi ise, kelimelerin, sayıların, sembollerin kazanılması,
saklanması ve dilin kurallarına uygun olarak kullanılmasıdır. Dilin kendine özgü kuralları ve
bu kurallar çerçevesinde gelişen bir sistemi vardır (Senemoğlu, 1989).
OKUMA-YAZMA GELİŞİMİ
Okuma, beş duyu organın çeşitli hareketlerinden ve zihnin, anlamı kavrama çabasından
meydana gelen karmaşık bir faaliyettir. İletişimin temel öğelerinde biri olan yazı ise; ilkel
toplumlarda kullanılan sembol ve işaretlerin zamanla geçirdiği değişimler sonucu oluşmuştur.
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Bu biçimler taşıdıkları anlamlar sayesinde bir fikri, duyguyu ve yaşamı anlatarak kimi zaman
bir sözcük milyonlarca resme kimi zamanda bir resim milyonlarca sözcüğe karşı
kullanılabilir. Özellikle okul öncesi dönemde pek çok çalışmada resim ve yazılardan
yararlanılmakta ve çocuklarda yaratıcılık geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Genellikle, öğrendiklerimizin % 1’ini tatma, % 1,5’ini dokunma, % 3,5’ini koklama, %
11’ini işitme, % 83’ünü görme duyusu yoluyla elde etmekteyiz. Bu sonuçlara göre, göze ve
kulağa hitap eden okumanın öğrenmede % 94 gibi önemli bir paya sahip olduğu ortaya
çıkmaktadır (Yalçın, 2002). Bu nedenle okulöncesi eğitimde çocukları okuma yazma
çalışmaları için görsel ve işitsel materyallerden yararlanmak son derece önemlidir.
Okuma yazma becerisi bireyin yaşam boyu öğrenmesini destekleyen temel
gereksinimlerinden biridir. Okuma alışkanlığı kazanma okuduğunu anlama, dili doğru ve
akıcı şekilde kullanma, dinleme, kendini sözel olarak ifade edebilme becerilerinin gelişimi
açısından okulöncesi dönem kritik öneme sahiptir (Cevher-Kalburan, 2010). Bu dönemdeki
eğitim, çocuğun gelecekteki yaşamını önemli ölçüde etkiler.

Sağlıklı, mutlu ve yaratıcı

insanlar yetiştirebilmek için bu dönemi tanımak ve iyi şekilde değerlendirmek gerekir (Aral
vd., 2003).
Okuma gelişimi, harf, ses birim ve sözcük gibi dil ile ilgili unsurların kazanılmasını ve
bunlar

arasında

neden-sonuç

ilişkisi

kurulmasını

gerektirir

ve

çocuğun

ilkokula

başlamasından çok daha önce başlar. İleriki yıllarda başarılı birer okuyucu olan çocuklar;
okulöncesi dönemde yaşlarına uygun duygusal, algısal, bilişsel ve sosyal beceriler sergilerler
(Aktan-Kerem, 2007). Bu becerilerin öğretim sürecinde her ne kadar harfin üzerinde okuma
hızı ve okuduğunu anlama gücünü düşünmemek ve görme–tanıma alanını geniş tutmak
amacıyla, çocuğun gözünü harfin üzerinde odaklaştırmaktan kaçınmış olsak bile, öğrenci,
harfleri yazılar arasında sezerek algılayıp ses anlam ilişkisine dönüştürme becerisi
kazanmadıkça okuma-yazma becerisini geliştiremez. Bu durum, öğretimin belli bir
aşamasından sonra hecelerin çözümlenerek çocuğun harfle ve harfin işleyişi ile tanışmasının
gereğini gündeme getirir (Çelenk, 2007).
Okumanın asıl amacı anlamı kavramak olduğuna göre, kelime şekillerinin, anlamlarıyla
aynı zamanda kavranması gerekir. Anlam, hem kelimelerin özel şekillerini tanıma, hem de
söz gelişinden yararlanılması bakımından okumanın en önemli unsurunu teşkil eder. Çocuğun
okuma-yazma becerisi için yeterli hazır bulunuşluğa ulaşmasında ve bu becerinin istenilen
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nitelikte kazandırılmasında bedensel, bilişsel, duyusal ve sosyal yönden gerekli tüm bilgi,
beceri ve deneyimlere sahip olmasının yanı sıra, fonolojik farkındalık becerisinin de oldukça
önemli olduğunu ortaya koyan çalışmalar vardır ( Anthony ve Francis, 2005).
20.yüzyılın temel gereksinimlerinden biri olan okuma-yazma, kişinin yakın çevresi ile
ilişki kurmasında; çevresinde gerçekleşen olaylardan haberdar olmasında; geçmiş kuşakların
düşünce ve tecrübelerinden faydalanarak gelecek kuşaklara rehber olmasında; bilim, felsefe
ve sanat alanlarında bilgi ve deneyim sahibi olarak kültürünü yaşatmasında çok önemli bir
yere sahiptir. Başkalarını anlayabilmenin, kendini doğru ve güzel ifade edebilmenin, dış
dünyayı araştırabilmenin, yolu okuma-yazma sürecini başarı ile gerçekleştirmekten
geçmektedir (Aktan-Kerem, 2007). Bu nedenle okulöncesi eğitim sürecinde çocuklara okumayazma etkinliklerinin temelini atmak ilköğretim sürecinde çocuk açısından büyük kolaylık
sağlamaktadır.
Fonolojik farkındalık okuma yazma ile güçlü bir ilişkisi olan, gelişen ve sözcüğü
oluşturan sesleri tanıma, ayırma, manipüle etme ortak seslerden oluşan sözcükleri fark etme
görevleri ile ilgili bir beceridir (Anthony ve Francis, 2005). Bu beceri çocukların,
sözcüklerin hecelerden ve seslerden meydana geldiğini anlamaları yazılı dilin
şifresini çözmelerine ve alfabe prensibini kazanmalarına yardımcı olur. Fonolojik farkındalığı
artırmak amacı ile Türkçedeki harfler tipografi sanatı kullanılarak farklı şekillerde
tasarlanmıştır. Bu tasarımlar ile harflerin dikkat çekiciliği, hafızda kalıcılığı artırılmış.
Harflerin öğrenimine hazırlık çalışmaları eğlenceli hale getirilmeye çalışılmıştır. Tipoğrafi:
Yazıyı bir forma sokma sanatı ve tekniğidir. Harflerin forma sokulması veya tasarımı olarak
da tanımlanabilir. Kısaca tipografi elle yazı çizme sanatıdır. Yazı bilimidir. Harflerle
oynamak denilebilir. Çok eski zamanlara dayanır. İnsanlığın en eski sanatlarındandır. Bir
harfi büyütmek veya ona bir renk (tek renk) vermek hem farklı, hem ince, hem de dikkat
çekici gözükmesini sağlar. Hepimizin yaşamında harflerin bir yeri vardır( Yıldız, 2013).
Okulöncesi dönemde çocuklarda ifade edici dili gelişmesine rağmen dilin etkin
kullanılması ve çocukluk döneminde oluşan artikülasyon (eklemleme) bozukluklarının
önlenmesi, çocukların sesleri düzgün şekilde çıkarmalarını sağlayacak materyallerin önemini
bir kez daha ortaya koymaktadır. Ancak okulöncesi eğitimde çocuklara ses farkındalığı
geliştirme çalışmalarına yönelik materyal olanakları oldukça sınırlı, ulaşılabilirliği zor ve
ekonomik olarak da yüksek fiyatlara sahiptir. Türkçede ses farkındalığını kazandırmaya
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yönelik kartlar daha çok yabancı dil öğretimi için geliştirilmiş, ayrıca bu kartlardaki seslerle
nesnelerin anatomik yapıları arasında ilişki kurulmamıştır. İngilizce kelimelerin ilk sesleri
Türk

alfabesindeki

harflerle

uyuşmamakta;

hatta

bazı

sesler

dilimizde

karşılık

bulamamaktadır. Ses farkındalığına yönelik geliştirdiğimiz bu materyaller direk Türkçe
seslere uygun olarak hazırlanmış; ayrıca Türkçe de var olan seslerle nesnelerin anatomik
yapıları ilişkilendirilmiştir. Çalışmamızla benzer nitelikli ilk çalışma Çanakkale On sekiz
Mart Üniversitesi GSF Grafik Bölümünde yapılmış ve yine aynı üniversitenin çocuklar evinde
test edilerek sonuçlar değerlendirilmiştir. Çocuklar evinin öğretmenleri tarafından yapılan
denemeler, çok olumlu sonuçlar vermiş ve çocukların son derece ilgi gösterdikleri rapor
edilmiştir. Çalışmanın devamı niteliğindeki ikinci çalışma ise Uludağ Üniversitesi Teknik
Bilimler MYO grafik bölümü tarafından gerçekleştirilmiş diğer çalışmayla benzer niteliklerde
olumlu (Erdal, 2009) sonuçlar vermiştir.
Bu doğrultuda çalışmamız ile, okul öncesi eğitim alan çocuklarda öğrenmeyi eğlenceli
kılmak, öğrenmenin kalıcılığını arttırmak, görsel ve fonetik tasarımlarla harfleri çocuklara
tanıtarak bu harflerin seslerinin çocuklar tarafından düzgün çıkarılmasını kolaylaştırıp
çocukluk döneminde artikülasyon (eklemleme) bozukluğunun önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
2. AMAÇ
Çalışmamız ile okul öncesi eğitim alan çocuklarda öğrenmeyi eğlenceli kılmak,
öğrenmenin kalıcılığını arttırmak, görsel, fonetik ve tipoğrafik harf tasarımlerıyla harfleri
çocuklara tanıtarak bu harflerin seslerinin çocuklar tarafından düzgün çıkarılmasını
kolaylaştırıp çocukluk döneminde artikülasyon (eklemleme) bozukluğunun önüne geçilmesi
amaçlanmıştır. Nitekim okul öncesi eğitimde amaç; eğlenceyi kullanarak çocukların yaparak
ve yaşayarak öğrenmesine olanak sunmak ve öğrenmeyi kolaylaştırmaktır. Okulöncesi eğitim
kurumlarında, öğrenciyi araştırmaya yönelten, seçme özgürlüğü tanıyan, onun aktif olmasını
sağlayan, uyarıcının bol olduğu esnek ortamlar, çocuklarımızın yaratıcılıklarını olumlu yönde
etkilemektedir. (Abacı, 2006). Bu durumda, bizim çalışmamızın uygulamasını okul öncesi
eğitim veren kurumlarda yapmaya yönlendirmektedir.
Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır;
1. Okulöncesi eğitim alan çocuklara tipografi kartlarıyla uygulama yapılmadan önce
çocuklardaki alfabedeki harflerin şekillerine yönelik farkındalık durumu nedir?
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2. Okulöncesi eğitim alan çocuklara tipografi kartlarıyla uygulama yapıldıktan sonra
çocuklarda alfabedeki harflerin şekillerine yönelik farkındalığın gelişme durumu
nedir?
Araştırmanın Sınırlılıkları
1. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi,
2. Erciyes Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişim
Programı 2.Sınıf 28 öğrenciyle sınırlıdır.
3. ÇALIŞMA GRUBU
Erciyes Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişim
Programı grafik animasyon ve sanatsal etkinlikleri izleme dersini alan öğrencilerden, canlı
veya cansız bir nesne grubu seçmeleri istenmiştir. Tipografi çalışması sonucu seçilen
nesnelerin isimlerinin ilk harflerinin, nesne ile ilişkilendirilerek, okul öncesi çocuklarına
yönelik görsel ve fonetik harf kartları tasarlanmıştır. Bu çalışmalarda tasarımı yapan
öğrencilerden, tasarıma, hangi grup nesne ile başlanmışsa, o grupla tüm alfabenin
tamamlanması ve harfin okunurluğunun bozulmamasına özen göstermesi de istenmiştir
(Erdal, 2009). Çalışmanın hedef kitlesinin, okumayı bilmeyen ve ya henüz öğrenen okul
öncesi çocukları olması, tasarımların görsel, fonetik ve tipografi çalışmasının yoğun olmasını
zorunlu kılmaktadır. Buradaki amaç bir harf dizgesi oluşturmak değil, harf dizgelerinde veya
metinlerin ilk harflerinde kullanmaktır. Öğrencilerimizle uygulamaya koyduğumuz ses
farkındalığı yaratmaya yönelik harf kart çalışmaları bu aşamada, büyük (majüskül) harfler
olarak sınırlandırılmıştır. Aynı zamanda öğrencilerden harflerin dikkat çekici renklerde ve
şekillerde tasarlanması ve okunurluğunun bozulmaması istenmiştir. Bunun dışında
öğrencilerden çocuklara kazanım sağlayacak bir nesnel grup seçilmesi ve bu nesnel grubun
alfabemizde tüm harflere uyarlanması istenmiştir. Seçilen bu nesnel grubun da sadece Türkçe
isimlerinden yararlanılması gerektiği öğrencilere her uygulama öncesinde hatırlatılmıştır.
4. UYGULAMA
Harf kartları 7 haftada hazırlanmış. Hazırlanan kartların çocuk gelişim program
öğrencilerin mesleki uygulama yaptığı anaokullarında uygulanması 7 hafta sürmüş, toplamda
14 haftada çalışma tamamlanmıştır. Bu çalışmaya katılmak isteyen öğrenciler gönüllülük
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esasına göre belirlenmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul eden toplamda 28 öğrenci çalışmanın
örneklemini oluşturmuş öğrenciler yaptıkları ses farkındalığını geliştirmeye yönelik harf
kartlarını Jandarma Er Yaşar Pusatlı Anaokulu, Viladet Anaokulu, beş-altı yaş sınıfında 45
(23=K,22=E) çocuğa uygulamıştır.
Öğrencilerimizden Yasemin Udül’un bitkileri konu alarak hazırladığı çalışma (Şekil 1),
hedef kitle olan 5-6 yaş çocuklarına harflerle birlikte bitkileri tanıtmayı amaçlamıştır. Bu
amaç doğrultusunda alfabemizin son harfi olan “Z” zeytini temsil ederek tasarlanmış ve
çocukların günlük hayatta sıklıkla tükettiği bu bitkinin çocuğun zihninde şekillendirilmesi
amaçlanmıştır. Böylece zeytin sözcüğünün ilk harfinin anatomisinin, öğrencinin zihnine daha
kolay yerleşmesi sağlanmıştır. Yine aynı öğrenci harflerle birlikte bitkiler ve çiçekleri
tanıtmayı amaçlamış, laleyi “L” harfi formatında tasarlayarak çiçeğin fizyolojik yapısını “L”
harfinin anatomik yapısıyla bütünleştirmiştir (Şekil-6). Domatesi “D” (Şekil-2) ile
ilişkilendirirken hedef kitle kahvaltıda domates tüketiminden kaçınan ve yemeklerin
içerisinde domatesi ayıklayan çocuklar olarak belirlemiştir. Domatesin görsel güzelliği ön
plana çıkartılmaya çalışılmıştır. Harflerin çocukların zihninde pekişmesi için sınıfta
uygulamanın tamamlanmasıyla birlikte çocuklara bir zeytin-domates tabağı ve lale sepeti
hazırlanmış ve çocuklara zeytin-domates tattırılmış, laleler dağıtılmıştır.
Esra Kurtoğlu, vahşi hayvanları konu alarak hazırladığı tipoğrafik kartlarla yaptığı
çalışmada çocuklara, harfleri öğretirken aynı zamanda vahşi hayatı tanıtmayı amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda “O” harfi orangutanı temsil ederek tasarlanmış ve öğrenme eğlenceli kılınmaya
çalışılmıştır. Ses farkındalığını geliştirmeye yönelik harf çalışma kartları gösterilmeden önce
vahşi hayvanlarla ilgili bir belgesel izletilmiş böylece harflerin kalıcılığını sağlamak
amaçlanmıştır. Arkasından orangutana ait kart çocuklara gösterilmiştir (Şekil-8). Esra
Kurtoğlu’nun kümes hayvanlarını konu alarak hazırladığı kartlardan “C” harfi civciv’in gövde
kısmına yerleştirilerek civciv kümes hayvanıyla “C” harfinin çağrışım yapması planlanmıştır.
Kartların gösterimi tamamlandıktan sonra fen-doğa etkinliği kapsamında sınıfa bir civciv
getirilmiştir. Hayvanlardan korkan çocuklara hayvanları sevdirmeyi hedef alan bu çalışmada
görüntünün yanında yaparak-yaşayarak öğrenme hedeflenmiştir ( Şekil-7).
Ayşenur Güneş, meyveler serisinde meyvenin sağlığa faydası ve büyüme-gelişmeye
etkisini çocuklara kazandırmak için uygulamaya başlamadan önce taze sıkılmış portakal
sularını sınıf içinde tüm çocuklara tattırmıştır. Hazırlamış olduğu meyveler serisinde harfleri
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çocuklara meyvenin iştah açıcı görüntüsüyle yansıtmaya çalışmıştır. Hedef kitle meyve
sevmeyen ve meyveleri tam olarak bilmeyen çocuklardır. Bu doğrultuda portakal meyvesi “P”
harfine uyarlanarak hazırlanmıştır (Şekil-3). Uygulama sonunda; hazırlanan tüm kartlar içinde
portakal meyvesinin daha kolay tanındığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum bir çalışmada
pekiştirecin önemini ve yaşamda kolayca ulaşabilirliğin önemini bir kez daha ortaya
koymuştur. Aynı öğrenci sebzeler serisinde “Soğan” ve vahşi hayvanlar serisinden “Sincap”
sözcüğünün anatomik yapısıyla “S” harfinin fizyolojik yapısını ilişkilendirilmiştir (Şekil- 9,
Şekil-10).
Diğer çalışmalarda olduğu gibi öğrencimiz Aliye AŞIK meyveler serisini çocuklara
sunmadan önce bir kayısı ve çilek tabağıyla sınıfa girerek çocukların her birine bir adet kayısı
ve çilek vermiştir. Ardından “K” harfiyle ilişkilendirdiği kayısı meyvesinin (Şekil-4) ve “Ç”
harfiyle ilişkilendirdiği Çilek meyvesinin (Şekil-5) kart çalışmalarını çocuklara göstermiştir.
Uygulama sonucunda tüm harflerin meyve kartları gösterilmesine rağmen çocuklar ön süreçte
pekiştireç sunulan kayısı ve çilek meyvesini daha kolay akıllarında tutarak kayısıyla “K” ve
çilekle ”Ç” harfini kolayca ilişkilendirmiştir. Bu sonuç çalışmaya konu olan tüm harfler için
geçerlidir.
Ancak burada bazı öğrencilerin nesne isimlerini heceledikleri de görülmüştür.
Öğrenciye zeytinin hangi harf ile başladığı sorulduğunda “z” harfi yerine “ze”, portakal için
“po” hecelerini kullandığı gözlemlenmiştir. Ancak heceleme yöntemine başvuran çocukların
hepsinin beş yaş grubunda olduğu dikkat çekmektedir. Çocukların kafasının karışmaması için
herhangi bir müdahalede bulunulmamış, uygulamaya çalışmalarımıza konu olan ve sadece ilk
harfleri görselleştirilmiş nesnelerle devam edilmiştir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çocukların ileriki yıllarda gösterecekleri okuma başarılarının, okul öncesi dönemde
kazandıkları bilgi, beceri ve tecrübelerden etkilendiği düşünülecek olursa, okul öncesi
dönemde geliştirilen fonolojik duyarlılığın, okuma becerisinin kazanılmasındaki etkisi göz
ardı edilemez (Aktan-Kerem 2007). Bu yüzden okul öncesi dönemde okuma-yazma ve ses
çalışmalarının akademik başarıya katkısı olması bakımından önemi büyüktür. Eğitimciler bu
dönemde çocukların zihin algısını geliştirecek pek çok yeni ve geliştirici özelliği bulunan
çalışmaları çocuklar ve aileyle yürütmeye özen göstermelidir.
8
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Çalışmamızdan yola çıkılarak okulöncesi eğitimde istenilen bir davranışın sürekliliğinin
sağlanması için pekiştirecin önemi bir kez daha gözler önündedir. Çocuklar için yaparakyaşayarak öğrenme oldukça önemlidir. Çünkü 5-6 yaş grubunda bir çocuk için soyut işlem
süreci gelişmemiştir. Bu nedenle harfleri somutlaştırmak akılda kalıcılığı arttıracaktır.
Çocuklar bildiği harfleri telaffuz edebildikleri gibi bilemediği harfleri de kafasında
şekillendirebilmekte; böylece yaratıcılık süreçlerini gelişmektedirler.
Çocuklara okumayı sevmeyi ve harflerin eğlenceli dünyasında gezinmeyi hedeflerken
bir taraftan da benzer bir çalışmayı kendileri tarafından yapılması istenilerek küçük kas
gelişimleri için destekleyici etkinlikler oluşturulmuştur.
Alışılagelmiş Türkçe dil etkinliklerinden ziyade farklı bir çalışma olduğu için çocuklar
oldukça eğlenmiş, eğlenirken de bir taraftan öğrenmişlerdir.
Çalışmada büyük harflerle (majüskül) çalışılmıştır, diğer etkinliklerde küçük harf
(miniskül) ve rakamlar kullanılarak çalışma daha geniş bir şekil alabilir.
Çalışmamız ilköğretim birinci kademeye yeni başlamış birinci sınıf öğrencilerine de
uyarlanabilir.
Çalışmanın

öğrenme

yelpazesini

geliştirmek

için

kitle

iletişimin

gücünden

yararlanılarak çizgi film kahramanlarını konu alan benzer bir çalışma yürütülebilir.
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EKLER

Şekil 1:Yasemin UDÜL
Bitkiler Serisi (Zeytin ) “ Z” harfi

Şekil 2: Yasemin UDÜL
Sebzeler Serisi( Domates) “D” Harfi
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Şekil 3: Ayşenur GÜNEŞ
Meyveler Serisi (Portakal)“P” Harfi

Şekil 4: Aliye AŞIK
Meyveler Serisi(Kayısı) “K” Harfi
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Şekil 5:Aliye AŞIK
Meyveler Serisi (Çilek) “ Ç” Harfi

Şekil 6:Yasemin UDÜL
Çiçek Serisi (Lale) “ L” Harfi
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Şekil 7: Esra KURTOĞLU
Kümes Hayvanları Serisi(Civciv) “C” Harfi

Şekil 8:Esra KURTOĞLU
Vahşi Hayvanlar Serisi(Orangutan)
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Şekil 9: Ayşenur GÜNEŞ
Sebzeler Serisi (Soğan)“S” Harfi

Şekil10: Esra Kurtoğlu
Vahşi Hayvanlar Serisi(Sincap)” S” Harfi
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Десятые годы двадцатого столетия: первые шаги русскоязычной тюркологии в
Туркменистане

Akad. (Ord.) Prof. Dr. Muratgeldi Söyegov1
Мурадгелди СОЕГОВ2
Резюме: С целью освещения начального периода истории русскоязычной
тюркологии в Туркменистане в статье предпринята попытка раскрыть заслуги Ивана
Александровича Беляева в развитии туркменской и каракалпакской филологии, в
частности, языкознания и фольклористики в первые десятилетия прошлого века. Наряду с
анализом основных работ ученого рассматриваются также вопросы, связанные с
восстановлением его биографии, важные стороны которой остаются не изученными до
настоящего времени.
Ключевые слова: выпускник университета, служащий администрации, словарь,
грамматика, сказание, предание.
1910’LU YILLAR: TÜRKMENİSTAN’DA RUSÇA OLARAK
TÜRKOLOJİNİN İLK ADIMLARI
Türkmenistan’da Rusça olarak meydana gelmiş olan Türkolojinin ilk döneminin
özelliklerini açıklamak amacıyla bu makalede Ivan Aleksandroviç Belyayev’in, 20. yüzyılın
başında yaptığı Türkmen ve Karakalpak halklarının dili ve folkloru alanına ait önemli konuların
incelenmesinden oluşan çalışmaları üzerine detaylı bir şekilde söz ediliyor. Aynı zamanda
yazarın yaşamı ve kimliği üzerine yeni bilgiler ortaya koyuluyor.
Summary: In order to light the initial period of history of Russian-speaking Turkic
Turkmenistan in paper attempts to reveal the merits of Ivan Alexandrovich Belyayev in the
development of the Turkmen and Karakalpak philology, in particular, linguistics and folklore, in
the early decades of last century. Along with the analysis of major works of the scholar also it is
considered the issues, related to the restoration of his biography, important aspects which are not
studied to date.
Key Words: university graduate, employee of administration, vocabulary, grammar, story,
legend.
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1

Akad. (Ord.) Prof. Dr. Muratgeldi Söyegov, Türkmenistan İlimler Akademisi’ne bağlı Millî Elyazmalar
Enstitüsü’nün Baş Araştırma Görevlisi (Aşkabat – Türkmenistan) msoyegov@gmail.com
2
Действительный член (академик) Академии наук Туркменистана, профессор, доктор филологических наук.
Работает главным научным сотрудником в Национальном институте рукописей АН Туркменистана. Е-mail:
msoyegov@gmail.com

1

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Многие фигуранты групповой фотографии, состоящей из восьми человек, которая
была снята неизвестным фотографом, скорее всего, в Ташкенте (или в Ашхабаде?) еще до
1906 года и размещена в соответствующем сайте Википедии – свободной энциклопедии в
Интернете, являются знаменитыми людьми России, служившими в Туркестанском
генерал-губернаторстве (крае), в том числе Закаспийской области. Имеется немало
сведений о них в существующей литературе, а также содержится информация
справочного характера в той же Википедии. Отдельные из них оставили заметный след в
истории науки Туркменистана в начале ХХ века.
Нетрудно заметить, что каждый из них (особенно сидящие) при фотографировании
выбрал достойную для себя позу, которая соответствует своей натуре и положению в
обществе, за исключением последнего стоящего, недавнего выпускника факультета
восточных языков Санкт-Петербургского университета. Именно о нем и его работах
собственно и попытались мы рассказать в настоящей статье наиболее подробно. Но
сначала несколько слов о других фигурантах коллективной фотографии:

Сидят (слева направо):
1. Андрей Дмитриевич Калмыков (1870–1931), востоковед, собиратель восточных
рукописей. Председатель отделения Общества востоковедов (Ашхабад, 1901). В 1921
консул в Смирне. С 1921 жил в Германии (Потсдам); с 1923 в Нью-Йорке. Продолжал
занятия востоковедением, с 1924 член Американского восточного общества; 2. Николай
Петрович Остроумов (1846–1930), известный учёный-ориенталист, историк и
этнограф. Наряду с акад. В.В. Бартольдом один из основателей и руководителей
Туркестанского кружка любителей археологии. Тесть Н. Г. Маллицкого. В 1907 году
издал сборник стихотворений великого туркменского поэта-классика Махтумкули (но
его тираж, почему-то – всего 50 экз.) и извлечения из «Дивана» узбекского поэта
Мукими, в 1910 вышла его работа «Этимология сартовского языка»; 3. Деан Иванович
Субботич (1852–1920), генерал-лейтенант,
в 1900 – 1902 годах командовал 2-м
2
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Туркестанским армейским корпусом и был начальником Закаспийской области. В 1902 –
1903 годах был командующим войсками Приамурского военного округа и приамурским
генерал-губернатором. С 28 ноября 1905 командовал войсками Туркестанского военного
округа и являлся Туркестанским генерал-губернатором; 4. Ефимов (Сахаров?). Можно
предположить, что в фотографии присутствует А. Ефимов (?–?), преподаватель
Ташкентской офицерской школы восточных языков, капитан Закаспийского саперного
батальона, который является автором нескольких учебников-самоучителей по
восточным (туркм., узб. и др.) языкам, в том числе «Спутника русского врача по Средней
Азии», состоящего из русских фраз и их переводов на персидский, узбекский и
туркменский языки, написанных русскими буквами [См.: Биобиблиографический.., 1974,
с. 161]; 5. Николай Гурьевич Маллицкий (1873–1947), зять Н.П.Остроумова,
известный
учёный-географ,
профессор
Среднеазиатского
государственного
университета, до революции 1917 года – ташкентский градоначальник.
Стоят (слева направо):
1. Александр Александрович Семенов (1873–1958), виднейший востоковед, доктор
исторических наук, профессор, один из основателей Среднеазиатского государственного
(Ташкентского) университета, академик Академии наук Таджикской ССР (1951), членкорреспондент Академии наук Узбекской ССР (1943), директор Института истории,
археологии, этнографии АН Таджикской ССР (с 1954 года); 2. Иван Дионисьевич Ягелло
(1865–1942), полковник, военный востоковед: индолог, иранист, арабист. В 1897–1911 гг.
издавал более 80 работ по Индии. Составил «Персидско-русский словарь» (1908) и
«Полный персидско-арабский словарь» (1910), служивший долгое время ценным
пособием широкому кругу читателей; 3. И, наконец, последний из трёх стоящих – Иван
Александрович Беляев, который, по словам акад. А.Н. Самойловича, умер в 1920 году
(документально не подтверждено), а дата его рождения, к сожалению, исследователями
еще не установлена вообще [См.: Биобиблиографический.., 1974, с. 122]. Сведений о нем
в Интернете отсутствует.

О деятельности И.А. Беляева
Обучавшийся в 1901–1905 гг. на факультете восточных языков СанктПетербургского университета студент И.А. Беляев Русским Комитетом для
изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом и
этнографическом отношениях, еще в 1903 году по рекомендации своего
научного руководителя проф. П.М. Мелиоранского был командирован в
Туркестанский край для изучения каракалпакского языка.
Как отмечает современный каракалпакский
ученый акад. М.К. Нурмухамедов (1930–1986), «он
(И.А. Беляев – М.С.) прожил среди каракалпаков
два месяца и с помощью народных певцов и
грамотных людей из каракалпаков собрал рукописи
эпических поэм «Едигей», «Коблан», «Родословная
каракалпаков»,
несколько
произведений
Махтумкули, бытующих среди каракалпаков,
3
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сделал много записей-заметок о языке, по истории и народному творчеству
местного населения» [Нурмухамедов, 1874, c. 52]. Таким образом, И.А. Беляев
вернулся в Санкт-Петербург с богатым материалом для дальнейшего
исследования, и не только по каракалпакам.
В те годы в российской столице, в частности в ее университете и
Петербургской Академии наук были сосредоточены большие научные силы,
лучшие умы страны. Председателем указанного выше Русского Комитета был
виднейший тюрколог, акад. АН, проф. В.В. Радлов (1837–1918), товарищем
председателя (то есть заместителем председателя) – иранист, чл.-корр. АН,
проф. В.А. Жуковский (1858 – 1918), а секретарем – историк-тюрколог, проф.
(в дальнейшем академик) В.В. Бартольд (1869–1930). Наряду с другими
маститыми учеными членом Комитета состоял также 36-летний профессор
П.М. Мелиоранский, который выступил сообщением на его заседании,
состоявшем 22 марта 1904 года. Он
ознакомил присутствующих с
результатами работы своего студента И.А. Беляева, командированного
комитетом в 1903 году для исследования наречия каракалпаков и после
исполнения поручений Комитета добровольно прожившего до половины
февраля 1904 года в Семиречинской области, где им было собрано
значительное количество материалов для изучения устной и письменной
словесности кара-киргизов (то есть казахов). В результате обсуждения этого
вопроса по предложению бюро Комитета постановлено ассигновать в
распоряжение студента Ивана Беляева 150 рублей для обработки собранных
им материалов [Протоколы.., 1904, c. 2–3]. Но обработанные И.А. Беляевым
материалы были изданы лишь спустя 12–13 лет уже в Ашхабаде (по
орфографии того времени – Асхабаде).
Первые опубликованные научные труды И.А. Беляева появляются еще в
студенческие годы. Во втором выпуске «Записок Русского географического
общества» за 1903 год (том 28) он в соавторстве с Н. Бравиным публикует
указатель племенных имен (стр. 3–32) к статье Н.И. Аристова «Заметки об
этническом составе тюркских племен и сведения об их численности»,
который был издан под редакцией проф. П.М. Мелиоранского. В газете
«Туркестанские ведомости» за номером 73 от 1 июля 1904 года, издающейся в
Ташкенте,
И.А. Беляев выступил с небольшой статей под названием
«Интересная рукопись», в которой, в частности, говорилось:
«В Закаспийской области, недалеко от местности Кара-Кала среди
туркмен сохраняется большой рукописный том известного туркменского
поэта XVIII столетия Махтумкули, написанный рукою самого поэта. В этом
интересном литературном памятнике попадаются превосходные образцы
безискусственной народной туркменской поэзии.
Сочинения Махтумкули весьма любимы и распространены не только
среди туркмен Закаспийской области, но также и по берегам Аральского
4
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моря, среди каракалпаков. Некоторые отрывки из произведений этого поэта,
собранные известными учеными А. Вамбери, Н. Самойловичем и другими
исследователями туркменской литературы, указывают на большой и
разносторонней талант Махтумкули…
Было бы весьма желательно, если бы кто-либо из местных любителей
восточной литературы и истории обратил внимание на означенную рукопись
Махтумкули. По рассказам туркмен, этот автограф ежегодно во время съезда
народных судей привозится для описывания в город Асхабад» [См.:
Махтумкули, 1959, c. 12].
Сведения, содержащиеся в данной статье И.А. Беляева, со времен
появления их на газетной полосе вот уже более 104 года находятся в центре
внимания махтумкуливедов, ибо рукопись, выполненная собственноручно
великим туркменским поэтом, до настоящего времени не обнаружена и не
выявлена среди приобретенных ранее рукописей его произведений.
По свидетельству акад. Х. Хамидова, в библиотеке Санкт-Петербургского
отделения Института востоковедения РАН (фонд 198, опись 1, дело № 3)
среди других рукописей хранятся шесть больших стихотворений Махтумкули,
которые были записаны И.А. Беляевым в 1903 году из уст каракалпакских
сказителей [Хамидов, 2008, c. 393].
Из библиографий, составленных ранее по Туркестану и обнародованных
по Интернету недавно, явствует, что в сборнике «Протоколы заседаний и
сообщения членов Туркестанского кружка любителей археологии. Год 11-й
(1/1 1906 – 1/1 1907)» выходит его статья «Материалы для изучения
среднеазиатской палеографии по юридическим актам XVII–XVIII ст.» (стр. 45
– 48), которая содержит тарханную грамоту Абуд-Мансур Абдулла-БогадурСултана (XVII в.).
Закаспийский кружок любителей археологии и истории Востока,
обоснований в 1901 году в Ашхабаде – тогдашнем административном центре
Закаспийской области Туркестанского генерал-губернаторсва России и
активно работавший два-три года, после десятилетнего перерыва в 1914 году
возобновил свою работу и в 1915–1917 годах издал четыре выпуска
протоколов своих заседаний и сообщений, заслушанных на этих заседаниях
[См.: Артемов, 1990, с. 53–59]. Одним их деятельных членов Кружка во
втором этапа его активной работы был И.А. Беляев – инспектор народных
училищ Закаспийской области с 1905 года (так указывается в литературе, а в
действительности он занимал эту должность несколько позже) и редактор
«Закаспийской туземной газеты», первого периодического издания на
туркменском языке, которое выпускалось в 1914–1917 годах в Ашхабаде на
арабском алфавите. Он умело использовал страницы изданий Кружка для
опубликования упомянутых выше каракалпакских материалов, собранных им
еще в студенческие годы.
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Как явствует из цитированной выше работы М.К. Нурмухамедова, на
страницах третьего выпуска «Протоколов заседаний и сообщений членов
Закаспийский кружок любителей археологии и истории Востока» за 1917 год
И.А. Беляев в своем переводе публикует «Из преданий о Чингисхане»,
каракалпакскую поэму «Сказание об Едигее и Тохтамыше» и «Краткие
сведения о каракалпаках», а четвертый выпуск «Протоколов…» за тот же год
постановлением заседания Кружка (протокол № 1, 1917 г.) специально был
посвящен каракалпакским текстам. Он называется: “Материалы для изучения
каракалпакского наречия. Туземный текст: «Сказание об Едигее Тохтамыше»,
и «Родословная каракалпаков», поэма «Коблан». Собрал и напечатал И.
Беляев”. О содержании четвертого выпуска «Протоколов…» сообщалось
заранее в их третьем выпуске, который, кстати, тоже почти целиком был
посвящен каракалпакским материалам И.А. Беляева, переведенным им же на
русский язык. Ему по праву принадлежит слава первооткрывателя
каракалпакского эпоса для науки, что очень справедливо отмечается в
работах акад. В.М. Жирмунского, акад. М.К. Нурмухамедова и других ученых
[См.: Нурмухамедов, 1974, с. 52 – 53].
И.А. Беляев наряду с изданием каракалпакских текстов, часто выступал
на заседаниях Закаспийского кружка любителей археологии и истории
Востока по местной, то есть туркменской тематике. Так, на заседании, которое
состоялось 23 сентября 1915 года, заслушано его сообщение «Из истории
туркмен Закаспийской области», посвященное рассказам Ходжалы-муллы о
Кеймир-кёре (о туркменском оригинале этих рассказов и их русском переводе
см. [Протоколы.., 1916]).
Десятилетний период деятельности инспектора народных училищ
Закаспийской области И.А. Беляева в Ашхабаде, конечно, прежде всего,
характеризуется его безупречным выполнением своих прямых служебных
обязанностей, которые включили в себе не только инспектирование
открываемых русской администрацией новый учебных заведений, но и
ознакомление с работой существующих с давних времен туркменских
мектебов и медресе и оказание им необходимой помощи. Эта сторона
деятельности И.А. Беляева нашла свое должное освещение в совместной
книге видных ученых-педагогов акад. А.А. Курбанова и доц. О.Д. Кузьмина
по истории народного образования Туркменистана [Курбанов, Кузьмин, 1972,
с. 16–38].
Одновременно с большой инспекторской и редакторской работой И.А.
Беляев в течение нескольких лет упорно занимался изучением туркменского
языка, результатом которого явилось издание в Ашхабаде его «Русскотуркменского словаря» и «Грамматики туркменского языка» соответственно в
1913 и 1915 годах.
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Словарь И.А. Беляева, изданный в объеме 176 страниц, является первым
самостоятельным печатным лексикографическим трудом по туркменскому
языку переводного характера. Примечательно то, что в нем все туркменские
лексические единицы даны в традиционной арабской графике с обязательным
указанием их транскрипции на кириллице [Беляев, 1913]. В предисловии к
Словарю, приводя примеры типа баш ‘голова’ и ба:ш ‘язва’, долы ‘ливень’ и
до:лы ‘полный’, даш ‘далекий’ и да:ш ‘камень’ автор указывает на
смыслоразличительную особенность кратких и долгих гласных туркменского
языка. Если раньше, например, в учебниках П.П. Шимкевича [Шимкевич,
1899] и М.С. Агабекова [Агабеков, 1904] приводились словари, отражающие
туркменскую лексику, использованную лишь в упражнениях, статьях,
помешенных в учебнике, то словарь И.А. Беляева представлен в лексическом
отношении значительно шире. В нем много слов и выражений, относящихся
к живой туркменской речи. Особую ценность представляет включение в
Словарь многочисленных пословиц и поговорок, записанных самим автором и
заимствованных им из произведений туркменского фольклора и письменной
литературы. Это позволило убедиться многозначности соответствующего
слова, прочно усваивать многие фразеологические единицы. Несмотря на то,
что в Словаре нередко встречаются неточные переводы слов, выражений, он в
свое время имел большое значение для изучения туркменского языка со
стороны русскоязычного читателя.
«Грамматики туркменского языка» И.А. Беляева (объем 125 стр.)
выполнена в виде учебного пособия и состоит из девяти разделов и
приложения
[Беляев, 1915].
В основных разделах рассматриваются
следующие вопросы: Учение о письме и звуках; Об именах существительных;
Имена прилагательные; Местоимения; Имена числительные; О глаголах; О
причастиях и деепричастиях; Спряжение глаголов; О глаголах (продолжение);
Послелоги. Приложение работы посвящено «Словопроизводству в
туркменском языке».
Первый раздел учебника, названный «Учение о письме и звуках»,
служит для русскоязычного читателя как бы своеобразным «Букварем»
туркменского языка. Но в последующих разделах данного учебника, как и
ожидалось, даны лишь элементарные понятия о каждой части речи.
Например, в разделе «Об именах существительных», в частности, читаем:
«Туркменский язык не имеет ни числа, ни грамматического различия рода…
Для различия естественного рода служат или отдельные слова (например:
айгыр – жеребец, байтал – кобылица, öкуз – бык, сыгыр – корова) или род
обозначается прибавлением некоторых слов, например: эркэк – самец,
уркачи (ургачи) – самка; эркэк пишик (пшик) – кот, уркачи пшик – кошка…
Существительные имеют два числа: единственное и множественное.
Множественное образуется от единственного путем прибавления к нему
7
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частицы лар, которая после мягких слогов произносится как лэр: ок – стрела,
оклар – стрелы; сöз – слово, сöзлер – слова…» [Беляев, 1915, с. 14–16].
Подобные примеры можно приводить также из других глав книги.
Несмотря на имеющиеся недостатки, данный учебник И.А. Беляева по
грамматике сыграл немалую роль в изучении туркменского языка, являясь
одним из основных пособий для русско-туркменских школ, а также для тех,
кто изучал язык местного населения самостоятельно. Им пользовались вплоть
до второй половины двадцатых годов ХХ века, ибо тогда появляются новые
учебники туркменского языка, выполненные на русском языке.
Из существующей литературы известно, что кроме «Русско-туркменского
словаря» и «Грамматики туркменского языка», И.А. Беляев является автором
еще одной самостоятельной книги, а именно изданного в 1906 году в
Ташкенте «Руководства сартовского языка», составленного им в то время,
когда работал еще преподавателем сартовского (узбекского) и персидского
языков при Туркестанской учительской семинарии.
Будучи редактором «Закаспийской туземной газеты» в 1914–1917 годах
И.А. Беляев оказывал поддержку талантливому туркменскому писателюпублицисту Мухамметкули Атабай оглы (1885–1916) – выпускника
Туркестанской учительской семинарии 1908 года и добывался
своевременного появления на страницах газеты его многочисленных и
остросюжетных статей на злободневные темы. И.А. Беляев также выступал
редактором первого новометодного туркменского «Букваря», составленного
А.С. Алиевым (1883–1933) и изданного в 1913 году в Баку, а затем в 1914 году
– в Ашхабаде [См.: Соегов, 1995, с. 92–95].
Служба И.А. Беляева в Закаспийской области продолжалась до начала
апреля 1917 года. Газета «Асхабад» от 21 апреля 1917 года сообщила своим
читателям, что инспектор народных училищ И.А. Беляев постановлением
областного съезда народных учителей 5 апреля отстранен от занимаемой
должности [Асхабад, 1917]. «И.А. Беляев, который был освобожден от своей
должности, говорят, уехал в Тифлис» – таково сообщение «Закаспийской
туземной газеты» от 10 мая 1917 года о своем, но уже бывшем редакторе
[Закаспийская.., 1917].
Сказание об Едигее и Тохтамыше
По утверждению акад. А.Н. Самойловича, который ссылается на
соответствующую работу И.А. Беляева, текст «Сказания об Едигее и
Тохтамыше» был записан «по заказу студента И.А. Беляева в 1903 г. в
селении Чимбай среди каракалпаков одним местным грамотеем со слов
неграмотного каракалпака...» [Самойлович, 1973, с. 193]. Сам И.А. Беляев в
своей работе эти данные передает несколько другими словами: «сообщаю,
что поэма «Едигей» записана в 1903 году в селении Чимбай Аму8
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Дарьинского отдела со слов Чимбайского уроженца, 45-и летнего
каракалпака из рода шеруще, Бек-Мухаммеда, человека неграмотного и помусульмански совершенно необразованного, но искренно любящего свою
родную поэзию» [Протоколы.., 1917 (1), Предисловие, с. V].
Студенты профессора П.М. Мелиоранского по факультету восточных
языков Санкт-Петербургского университета А.Н. Самойлович и И.А. Беляев
специализировались по тюркским языкам и литературам народов Средней
Азии, а именно первый из них по туркменскому языку, а второй – по
каракалпакскому. Александр Николаевич Самойлович (1880–1938), один из
первых русских ученых-туркменоведов (в последующем академик АН
СССР), посетил Закаспийскую область еще в студенческие годы и защитил в
1903 году дипломную работу по текинскому диалекту туркменского языка на
золотую медаль [См.: Биобиблиографический.., 1974, с. 254–256].
Не трудно предположить, что выпускник Санкт-Петербургского
университета 1905 года И.А. Беляев свою дипломную работу посвятил
именно каракалпакскому языку и фольклору. Хотя его в последующем
интересовали вопросы лексики и грамматики туркменского языка, тем не
менее, никогда не переставал заниматься избранной еще в студенческие годы
тематикой, свидетельством чего является издание каракалпакских текстов в
1917 году в Ашхабаде – тогдашнем административном центре Закаспийской
области Туркестанского края.
В этой связи следует отметить, что А.Н. Самойлович крайне
отрицательно отзывался об отдельных туркменоведческих [Самойлович,
1913], а также каракалпаковедческих работах И.А. Беляева. Например, он,
имея в виду «Сказанию об Едигее и Тохтамыше», утверждал: «Перевод на
русский язык, исполненный И.А. Беляевым, недоброкачественен»
[Самойлович, 1973 c. 194]. Трудно согласиться с подобной оценкой. Хотя бы
потому, что данный перевод был отредактирован самим профессором П.М.
Мелиоранским – учителем И.А. Беляева и того же А.Н. Самойловича. По
этому поводу в «Предисловии» к русскому переводу «Сказания об Едигее и
Тохтамыше» И.А. Беляев писал: “Проф. П.М. Мелиоранский два раза
просматривал мой перевод, многое исправлял и дополнял, а некоторые места
текста оставил без разъяснений, замечая, что рукопись необходимо еще раз
проверить на месте, т.е. среди каракалпаков. По счастливой случайности, в
1913 г. в г. Ашхабаде мне удалось познакомиться с одним Чимбайским
каракалпаком, проживающим здесь на заработках. Благодаря его некоторым
разъяснениям, без особого труда удалось выяснить многие «темные» места
каракалпакской рукописи «Едигей» и понять те ее строки, которые П.М.
Мелиоранским были собственноручно подчеркнуты (синим карандашом),
как недостаточно выясненные. Таким образом, представилась возможность и
9
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приступить к печатанию «Едигея»” [Протоколы.., 1917 (1), Предисловие, с.
II].
«Сказание об Едигее и Тохтамыше» в переводе И.А. Беляева на русский
язык было опубликовано в 3-м выпуске сборника «Протоколы заседаний и
сообщения членов Закаспийского кружка любителей археологии и истории
Востока» за 1917 год согласно постановлению заседания его членов от 12
января того же года, проходившего под председательством и.д. начальника
области генерал-майора Н.К. Калмaкова.
«Предисловие» к
русскому переводу «Сказания об Едигее и
Тохтамыше», написанное И.А. Беляевым в 1916 году, начинается
следующими словами: «В 1903 году (в тексте ошибочно: В 1913 году) я, как
ученик профессора П.М. Мелиоранского, имел честь быть командированным
Русским комитетом по изучению Средней и Восточной Азии в АмуДарьинский отдел Сыр-Дарьинской области для изучения наречия
проживающих там (в Нукусе, Чимбае и Кунграте) тюркских кочевников –
каракалпаков».
Далее он пишет, что, как и у других кочевников Туркестана, среди
каракалпакского населения оказалось значительное число народных певцовсказителей (по местному «джирау»), распевающих при всяких
торжественных случаях, например, при свадьбах, играх и т.п. под
музыкальный инструмент «домбра» свои песни, былины и другие различные
сказания («джир»), дающие богатый материал для изучения языка, поэзии и
этнографии каракалпаков и местной жизни вообще.
«Эти певцы, – продолжает И.А. Беляев, – отнеслись ко мне очень
любезно и внимательно: целые ночи они проводили в моей кибитке и без
конца рассказывали и пели про прошлое своего народа». Ссылаясь на
соответствующую литературу, он приводит справедливое и меткое
сообщение казахского этнографа Чокана Валиханова (1835–1865), что
“каракалпаки почитаются в степях первыми поэтами и песельниками».
Прожив в сообществе с такими певцами около двух месяцев, И.А. Беляев
действительно имел полную возможность, при посредстве грамотных
каракалпаков, собрать в рукописном виде значительную часть того, что
пелось и рассказывалось ему каракалпакскими «джирау»”. Затем он
сообщает: какие рукописи в настоящее время находятся у него в наличии, а
далее пишет о туркменском поэте-классике Махтумкули:
“В моем распоряжении имеются три каракалпакские (современные)
рукописи, а именно: сказание «Едигей», большая поэма «Коблан» и
«Родословная каракалпаков», а также несколько отрывков из сочинений
Махтумкули, известного туркменского поэта Закаспийской области (XVIII
ст.), который неоднократно бывал у каракалпаков, и поэтическое влияние
которого заметным образом отразилось и на поэзии каракалпаков. Память о
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Махтумкули окружена у каракалпаков большим вниманием...” [Протоколы..,
1917 (1), Предисловие, с. I].
В подтверждение цитированных выше слов И.А. Беляева будет
уместно здесь привести четверостишие каракалпакского поэта Бердаха (1827
– 1900) из его стихотворения «Я искал» [См.: Бердах, 1951, с. 43]:
Твои стихи, Махтумкули,
Слагать мне песни помогли,
Я все сокровища земли
В поэзии твоей сыскал.
(Перевод Н. Гребнева)
Взаимосвязь
и
взаимодействие
литератур
туркменского
и
каракалпакского народов никогда не были односторонним процессом. Одним
из ярких примеров этого может служить туркменский народный дестан
«Тулум Ходжа», бытующий среди човдурских туркмен (этрап Болдумсаз
Дашогузского велаята) и сформировавшийся в XIX веке под влиянием
«Сказания об Едигее и Тохтамыше», в частности, его каракалпакского
вариантa [Тулум.., 1993].
В поэме «Едигей», как справедливо отмечает И.А. Беляев, очень много
красивых поэтических мест, за что эта поэма и дорога каракалпакскому
народу. Поэма «Едигей» носит также яркие следы эпического творчества.
Главные действующие лица поэмы Едигей и его сын Нураддин являются для
народа идеалами героического прошлого. Как эпическая поэма, «Едигей»
заключает в себе много старинных народных выражений, прибауток,
пословиц и поговорок, изложенных в большинстве случаев в стихотворной
форме. По оценке И.А. Беляева, поэма «Едигей»
чисто-народное
повествование, понятное всякому даже и неграмотному человеку
[Протоколы.., 1917 (1), Предисловие, с. III].
Как многоплановое произведение, поэма «Едигей» (в русском
переводе «Сказание об Едигее и Тохтамыше») удовлетворяла духовные
потребности многих слоев каракалпакского народа того времени. И.А. Беляев
подробно описывает это обстоятельство, которое не утратило свою ценность
и в наши дни:
«Муллы и благочестивые люди-кочевники у Аральского моря и по
Аму-Дарье восхваляют эту поэму за то, что она во многих местах
подчеркивает значение в жизни веры в мусульманскую религию; поэма учит:
всякий герой, с верой призывающий имя Бога, не погибнет в несчастиях
мирской юдоли.
Матери – жены каракалпаков – слушая «Едигея», с умилением
представляют те страдания матери Нураддина, которые она переживала при
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горестной разлуке с своим сыном, которого уже приговорили к смертной
казни; гордятся и умиляются этой поэмой оне еще и потому, что она
посвящена и описанию сердечности женщины и ее глубокой верности
семейной жизни.
Каракалпакским юношам очень нравится в поэме те места, где
описываются битвы и сражения богатырей, которые в боях “точно водою,
кровью врага упиваясь, не дают ему пощады: спасается только тот, кто
убегает”.
Девицы-каракалпачки с восторгом слушают «Едигея» в той части, где
описывается избавление храбрым Едигеем царской красавицы Ак-Билек от
пленения ее из рук богатыря-дива Каратеина, которого “даже и стрела не
берет”.
Нравится поэма и детям; здесь описываются таинственные превращения
отца Едигея в белого с желтою головою лебедя с целью спасения от погибели
невинных людей, принужденных под лучами палящего солнца блуждать в
песчанных пустынях.
Надо ли говорить, с какою гордостью каракалпакский певец-сказитель
поет те места, где воспевается то древнее время, когда Чингиз-хан и др.
властители мира охотно слушали песни народных сказителей; выписывали
их из далеких стран и, одаряя подарками восточной щедрости...»
[Протоколы.., 1917 (1), Предисловие, с. III–IV].
После этой большой цитаты, которая содержит в себе блестящую оценку
достоинств «Сказания об Едигее и Тохтамыше», нам с огорчением
приходится говорить об одном досадном недостатке его русского текста,
хотя он и издательско-полиграфического характера. Дело в том, что в 3-ем
выпуске сборника «Протоколы заседаний и сообщения членов Закаспийского
кружка любителей археологии и истории Востока» за 1917 год, где
самостоятельной нумерацией страниц (с 1 по 39 стр.) опубликован русский
перевод «Сказания об Едигее и Тохтамыше», 36-я и 37-я страницы почему-то
отсутствуют. По-видимому, эти две страницы отводились четвертой части
повествования, краткое содержание которого приводится в «Предисловии»
И.А. Беляева: «Четвертая (часть) посвящена описанию договора между
Тохтамыш-ханом и Едигеем, который уже становится властелином “пяти
частей всего алты-айлыкского ногайского народа”, кочевавшего на берегах
двух рек – Волги и Яика (Джаика–Урала)» [Протоколы.., 1917 (1),
Предисловие, с. III].
Скорее всего, еще при оттискивании сборника в типографии по
халатности какого-то технического работника указанные выше страницы,
содержавшие четвертую часть повествования, не вошли в тиражированное
издание. Путаница при нумерации страниц допускалась также в начальных
частях сборника [Протоколы.., 1917 (1), с. I–IX и с. V–VIII]. Надеемся в
12
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будущем будет устранен этот пробел русского текста на основании
каракалпакского оригинала «Сказания об Едигее и Тохтамыше»,
опубликованного И.А. Беляевым в 4-м выпуске указанного выше сборника за
1917 год [Протоколы.., 1917 (2)], а также по последующим записям (в 1929 и
1934 гг.) и изданию эпоса «Едигей», осуществленных еще в 1939 году
видным каракалпакским фольклористом Каллы Аимбетовым, 100-летие со
дня рождения которого торжественно отмечалось в 2008 году.
В настоящее время указанные сборники сохранились лишь в фондах
редких изданий центральных библиотек нескольких стран СНГ и, являясь
большой библиографической редкостью, практически недоступны многим
читателям и исследователям, особенно молодым, начинающим. Учитывая
неослабевающий научный интерес к произведениям каракалпакского устного
народного творчества, мы сочли необходимым заново воспроизвести полный
текст «Сказания об Едигее и Тохтамыше» в переводе И.А. Беляева, разделив
его условно на три примерно равные части в виде трёх статей с
самостоятельными предисловиями, которые были опубликованы на
страницах соответствующих номеров «Вестника Каракалпакского отделения
Академии наук Республики Узбекистан» за 2009 год [Соегов, 2009].
Каракалпакское предание о Чингисхане
Каракалпакское предание о Чингис-xане (Тэмуджин, Темучин, 1155 –
1227), основателе и великом хане огромной Монгольской империи (с 1206
г.), которая присоединила в себе многие страны Азии и Восточной Европы,
было записано в 1903 году в Нукусе со слов неграмотного кочевникакаракалпака тогдашним студентом И.А. Беляевым во время этнологолингвистической практики. Он, назвав его в своем русском переводе «Из
преданий о Чингиз-хане» (затем в предисловии еще и сказкой «Чингиз-хан»),
спустя 14 лет, будучи инспектором народных училищ Закаспийской области,
опубликовал в упомянутом третьем выпуске «Протоколов заседаний и
сообщений членов Закаспийского кружка любителей археологии и истории
Востока», изданном в Ашхабаде в 1917 году. Текст предания, который
разделен на две части, переводчик снабдил кратким предисловием и
некоторыми пояснительными записями.
В конце текста перевода И.А. Беляев, пользуясь знаком (*), делает
примечание, где пишет, что «у каракалпаков роды кыят и канлы пользуются
особым авторитетом, так как, по преданиям, эти роды, в лице своих
родоначальников, восходят к временам Чингиза». Далее он, ссылаясь на
соответствующую литературу, отмечает, что род канлы в составе некоторых
других тюркских народов имеет правописание в виде канглы [Протоколы..,
1917 (1), с. 12].
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Последний языковой факт, скорее всего, связан с главными
историческими событиями, происходившими в прошлом в Хивинском
ханстве, на территории которого издревле проживал каракалпакский народ.
Хивинское ханство, появившееся в землях древнего Хорезма и
просуществовавшее в период между 1511–1920 годами, управлялось
правителями сначала династии Арабшахидов, а затем династии Конгратов.
Ханство было основано кочевыми племенами, которые захватили в 1511,
под руководством султанов Ильбарса и Бальбарса, потомков Ядигар Хана.
Они принадлежали к ветви Чингизидов происходящей от Арабшах ибн
Пилада, сына Шибана, который в свою очередь был пятым сыном Джучи. Он
же родился в 1182 году от первой, самой уважаемой и влиятельной жены
Чингисхана – Борте.
Династия Арабшахидов вымерла к концу XVIII века, к этому времени
очень выросла власть племенных вождей и они стали приглашать
Чингизидов из казахских степей на ханский трон. Два главных племен,
конграт и мангыт, вели борьбу за власть в ханстве и их борьба
сопровождалась отделением северной части Хорезма, Aрaла (дельта Aму
Дaрьи). Племена Aрaла, в большинстве кочевники, как было это при
Арабшахидов, провозгласили ханами своих Чингизидов. Так возникла в
Хиве династия Конгратов [См.: Хивинское.., 2010].
Этими историческими обстоятельствами можно объяснить во многом
трансформации в каракалпакском предании названия рода канглы в канлы
(ханлы), то есть попытка к установке связи его происхождение
непосредственно с Чингис-ханом – далеким, но грозным предком всех
правителей Хивинского ханства, где наряду с узбеками, казахами и
туркменами основным населением были и каракалпаки. Следует сюда же
добавить, что каракалпакское предание начинается с рассказа о царе Алтанхане, именем которого названы некоторые прославленные герои
монгольского фольклора [Михайлов, 1960, с. 210–227].
Исходя из указанного выше замечания И.А. Беляева о роде канглы,
теперь хотелось бы обратиться к сведениям «Родословного древа туркмен»
– сочинения Хивинского хана и историка Абу-л-Гази Бахадур-хана (1603 –
1663), который в разделе «Об именах сыновей и внуков Огуз-хана» наряду с
кыпчак, карлык и калач первым перечисляет канклы (канглы) среди илей,
названных Огуз-ханом – древним родоначальником туркмен, и тут же
добавляет, что они не происходят из его, Огуз-хана, рода (несил), но
присутствовали в знаменитом тое Огуз-хана [См.: Кононов, 1958, с. 51].
Еще до этого, в разделе «О царствовании Огуз-хана» своего
сочинения Абу-л-Гази Бахадур-хан описывает следующие события:
«Татарский народ в те времена обитал вблизи Джурджута. Джурджут –
большая страна (йурт); в ней много городов и селений; находится она к
14
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северу от Хатая. Индийцы и таджики ее называют Чин-Мачин. Огуз-хан
пошел и напал на татар. Татарский хан с многочисленным войском выступил
против него; они сразились. Огуз-хан внезапно напал и разбил его,
татарского хана, войско. В руки Огуз-ханова войска попало много добычи;
для ее погрузки не хватило вьючного скота. Был там один хороший искусный
человек; поразмыслив, он построил арбу и, погрузил на них добычу,
возвратились домой. Арбу назвали канк. До этого не было ни ее самой т. е.
арбы, ни ее названия; ее назвали канк потому, что во время движения она
производит звук канк. Человека, построившего ее, прозвали Канклы. Весь
иль Канклы – потомки того человека. Огуз-хан в продолжении семидесяти
двух лет воевал с монголами и татарами, хотя они одной с ним кости. На
семьдесят третьем году он подчинил их всех себе...» [Кононов, 1958, с. 42–
43].
Небезинтересно будет здесь узнать, что сочинение Хивинского хана
Абу-л-Гази Бахадур-хана «Родословное древо туркмен» было переведено
А.Г. Туманским (1861–1920) на русский язык и впервые издано в Ашхабаде в
1897 году [См.: Биобиблиографический.., 1974, с. 273–274], то есть ровно 20
лет раньше до появления в печати каракалпакского предания о Чингис-хане,
кстати, тоже в Ашхабаде. Следует также констатировать, что данное
сочинение Абу-л-Гази Бахадур-хана является своеобразным сводным
текстом разных списков и устных вариантов «Огузнаме» – сборника
исторических легенд и преданий о туркменских династиях и племенах,
начиная с их родоначальника Огуз-хана.
Возвращаясь непосредственно к изучаемой теме, отметим, что
приведенный выше рассказ из «Родословного древа туркмен» имеет
общность с каракалпакским преданием о Чингис-хане: и здесь, и там
описивается случай, как для правителя мастерили арбу. По этому случаю,
самого мастера, а в последующем его потомков звали канглы (канклы) или
канлы (ханлы). В этой связи напрашивается уточнение: когда же именно
царствовал Огуз-хан?
Вслед за Н.Я. Бичуриным (1777–1853), который перевел и издал на
русском языке древние китайские летописи [Бичурин, 1950], многие
современные ученые склонны считать Огуз-хана одним и тем же лицом с
Мао-дуном (Модэ, Метэ), упомянутом неоднократно в этих документах в
качестве правителя хуннов – грозных соседей китайцев [Соегов, 2009, с. 241–
247]. Из китайских источников явствует, что Мао-дун (то есть Огуз-хан) сел
на престол в 209 году и, царствовав 35 лет, умер в 174 году до н.э. [Söyegov,
2008, с. 52–53].
Таким образом, временная разница между эпохами Огуз-хана и
Чингис-хана составляет не менее 1300 лет. Примерно в ту эпоху, когда жил и
правил Мао-дун (то есть Огуз-хан) существовали на нижней и средней
15
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Сырдарье государство Канглы (Кангюй, около II века до н. э. – IV век н. э.) и
Кангюйская культура в древнем Хорезме (около IV века до н. э. – I век н. э.)
[См.: Канглы, 2010; Кангюйская.., 2010; Ушницкий, 2010].
Из всего изложенного вытекает вывод, что рассказ о канклы (канглы)
из «Родословного древа туркмен» имеет больше шанса на историческую
подоплёку, нежели рассказ о канлы (ханлы) из изучаемого нами предания.
Скорее всего первый, являясь более древним, переопределил появление
второго в период завоевания Чингис-ханом Хорезма или еще позднее время.
По-видимому, канглы долгое время имели в Хорезме огромный вес.
Неслучайно, великий Махмут аз-Замахшари (1075–1144) в своем труде
«Мукаддимет ул-Едеб» («Введение в культуру речи – языкознание»),
созданный по поручению хорезмшаха Атсыз ибн Мухаммеда для его
дворцовой библиотеки, включил языковые факты не только огузов-туркмен и
кипчаков, но пользовался материалами языка канглы, а Шемседдин ибн Кайс
ар-Рази cоздал специальное сочинение под названием «Тюркский словарь на
языке канглы» («Тибйан Лугат ат-Тюрки ала лисан ал-Канглы») и преподнес
его хорезмшаху Джелаледдину Менгбурны (? –1231) [См.: Международная..,
2004, с. 162; Неджмеддин.., 2008, с. 289–290]. По сообщению того же Абу-лГази Бахадур-хана, во времена пребывания туркменского героя Угюрджикалпа со своим илем в Крыму народ канглы еще проживал в местностях Алакенк и Кара-каш, а хана его звали Кёк-тонлы [Кононов, 1958, с. 72].
Информатор И.А. Беляева, рассказывая ему предание о Чингис-хане,
как бы наделил антроэтноним кыят некоторым отрицательным смыслом:
«Один подал жалобу с какой-то фальшью-хитростью (хыял-кыял-билен).
Чингиз-хан сразу сметил в чем дело. Этому человеку он тотчас-же сказал: “А
ведь ты хитрый (кыят)”! Вот так и произошло название рода “кыят”…». Хотя
рассказчик связывает слово кыят с лексемой хыял-кыял, но это не
препятствует наведению исследователя на мысль: нет ли тут связи с древним
Кият (фантастическое животное, мифическое чудовище) из текста списка
«Огузнаме», выполненного в XV веке на древнеуйгурском алфавите
(Национальная библиотека, Париж). Несмотря на все это, И.А. Беляев в
своем единственном примечании считал необходимым специально
оговорить, что род кыят наряду с родом канлы пользуется особым
авторитетом у каракалпаков, ибо эти два рода, в лице своих
родоначальников, восходят к временам Чингиc-хана. В настоящее время
Интернет изобилует информацией о племени кыят (кият) любителей истории
и этнологии: одни считают кият монгольским племенем, а другие –
тюркским, из которого вышел сам Чингис-хан. Некоторые из них связаны с
эйфорией возвышения Чингис-хана как гениального полководца и мудрого
правителя, которая наблюдается в последние десятилетия в сознании
16
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отдельных лиц. Но могут заслужить внимание серьезных исследователей
лишь те высказывания, которые имеют какое-либо научное обоснование.
Изучение вопросов историчности фольклорных произведений в целом
и исторических преданий, в особенности, давно стало важной и
перспективной научной проблемой. Внесение в научный обиход новых,
ранее не исследованных фактов по данной области поможет решению многих
актуальных вопросов, стоящих перед учеными-фольклористами и
историками. Если подходить с этих позиций к преданию о Чингис-хане, то,
кроме рассмотренных выше фактов, следует обратить внимание еще на его
«парные» герои – Алтан-хан и его младший брат, Тамаул и Шабан-кёр
(охотники), Бадантай и Биргутай (сыновья Шабан-кёра), Шайки-бий и
Майки-бий (приближенные царя), и, наконец, Кыят и Канлы, все они, своей
«парностью» находят какую-ту аналогию в истории наших народов.
Вспомним хотя бы правителей-братьев Бледу и Аттилу (Европейские хунны
– гунны), Бильге-кагана и Кёль-тегина (Древнетюркский каганат), Чагры бега
и Тогрул бега (Великие Сельджукиды), а также арслан-ханов и бугра-ханов
(Караханиды), которые олицетворяли, прежде всего, двухкрылость в
государственном управлении – основной элемент в жизни государства [См.:
эхом в
Соегов, 2012 (II),
с. 281–288]. Его далеким, оглушенным
туркменской классической литературе можно считать героический дестан
«Юсуп и Ахмет» Курбанали Магруфи (1734–1808), который назван именами
братьев-кузенов.
Что касается сундука, который с главным героем во внутри течет по
реке (море), то он является одним из атрибутов фольклора каракалпакского,
туркменского и других прибрежных народов, которые в течение многих
веков имели дело с большой водой (река Амударья и Аральское море).
Наряду с рассмотренным нами преданием данный атрибут присутствует в
любовном дестане «Зохре и Тахир» туркменского поэта-классика
Молланепеса, 200-летний юбилей которого торжественно, в международном
масштабе, отмечался в 2010 году.
Учитывая большую библиографическую редкость цитированных выше
«Протоколов…» и идя навстречу пожеланиям молодых исследователейфольклористов, мы заново воспроизвели полный текст каракалпакского
предания о Чингисхане в том же русском переводе И.А. Беляева, правда, с
соблюдением правил современной орфографии и учетом соответствующего
деления текста на абзацы в сборнике «Тюрко-монгольские народы
Центральной Азии: язык, этническая история и фольклор», который был
издан в 2012 году в г. Абакан (Республика Хакассия/РФ) [См.: Соегов, 2012
(I), с. 244–249].
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Заключение
На основе краткого анализа «Русско-туркменского словаря» (1913),
«Грамматики туркменского языка» (1915) и некоторых других работ, а также
освещая пройденный жизненный путь Ивана Александровича Беляева, мы
попытались характеризовать его как одного из первых русских
туркменоведов ХХ века, который вполне заслуживает занимать свое
достойное место в истории российской тюркологии с подробным
изложением его биобиблиографии, но, увы, не разработанной
исследователями до настоящего времени. Исходя из того, что выпускник
факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета 1905 года
А.Н. Самойлович родился 1880 году, а И.А. Беляев окончил тот же факультет
в 1903 году, можно предположить, что последний родился в 1882 году.
Согласно словам того же А.Н. Самойловича, он умер в 1920 году, т.е.
выходит, что И.А. Беляев прожил всего 38 лет. Надеемся, что сведения о нем
и его работах, приведенные в нашей статье, послужат в будущем полезным
подспорьем для дальнейших разработок по данному направлению на основе
анализа материалов о факультете восточных языков Санкт-Петербургского
университета, хранящихся в архивах, также архивных дел чиновников
администрации Закаспийской области, относящихся к первым десятилетиям
прошлого века.
Мы на конкретном материале русских переводов И.А. Беляева
коснулись также некоторых аспектов изучения каракалпакских исторических
сказаний и преданий, но далеко не исчерпали их. Несмотря на это,
рассмотренные нам вопросы позволяют прийти к определенным выводам,
основное содержание которых сводится к следующему: Без учета того, что
каждое значительное произведение устного народного творчества в своей
эволюции прошло сложные периоды окончательного становления, равно как
и без историко-сравнительного подхода к изучаемому фольклорному
явлению, трудно бывает объективно определить их научный статус. Это, вопервых. И, во-вторых, приведенные в статье материалы убедительно
показывают, что чем глубже мы изучим произведения родного фольклора,
тем смелее и увереннее будем ставить и решать как общетеоретические, так и
конкретные вопросы тюркской фольклористики.
В конце также отметим, что самые первые робкие шаги в истории
русскоязычной тюркологии в Туркменистане были сделаны еще в конце XIX
и в начале XX вв. в работах П.П. Шимкевича [Шимкевич, 1889], С.
Агабекова [Агабеков 1904] и некоторых других авторов [См. еще: Соегов,
2012 (III), с. 77–84], которые, в отличие от И.А. Беляева, занимались
исключительно вопросами туркменского языка и фольклора. С защитой в
1903 году студентом (будущим академиком АН СССР) А.Н. Самойловичем
своей дипломной работы под названием «Опыт лингвистического
18
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исследования текинского говора туркменского диалекта» [См.: Soyegov,
2013, c. 55–56]
начался новый, подлинно научный этап в истории
туркменоведения – составной части русской тюркологии, но это происходило
уже не в Ашхабаде, а в Санкт-Петербурге (Петроград, Ленинград).
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KAZAK AYDINLANMASINDA ABAY KUNANBAYEV DÜŞÜNCELERİNİN
ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DENEME

Dr. MUSTAFA HOPAÇ∗
ÖZ
Kazak halkının aydınlık çağını hazırlayanlardan biri olarak, filozof Abay’ı görüyoruz.
Abay aynı zamanda şair ve iyi bir araştırmacıdır. ‘’Doğu batı kaynaşması’’ kazak dünyasında
ilk defa onun tarafından dile getirildi. Abay’ın son 20 yılının idealisttik ürünleri onun
hayatında zirveyi oluşturur. Abay, döneminin özgün eserlerini inceledi. Kazak halkının
istikbaliyle ilgili önemli argümanlar ortaya koydu. Manifesto niteliğindeki bu görüşler, onu
kazak halkının bilgesi makamına ulaştırdı. Kunanbayev’in bilgi ve bilime olan hayranlığı
bütün eserlerinde göze çarpıyor. Bilim çok değerlidir. Ona göre eğitimciler, bilimi, sevgiyi,
bütün benlik ve gayretiyle talebelerine aktarmalıdır. Güzel ahlak, her insana gereklidir. İnsan
aklını kullanıp, güzel ahlak sahibi olmalıdır. 1995 senesi UNESCO tarafından Abay yılı
olarak kabul edildi. Abay İbrahim Kunanbayev, bilge bir hâkim olarak, edebiyat ve felsefe
tarihi açısından, derinlemesine araştırılması gereken değerli bir şahsiyettir. Biz de bu
araştırmamızda, Abay’ın dünya görüşünde etik, sevgi, eğitim, oluş ve bilim konularıyla sınırlı
bir gezinti yaptık.
Anahtar Sözcükler: Eğitim, Kazak, İdealist, Etik, Sevgi, Nesil, Bilim, Egoist

AN ESSAY ON THE EFFECT OF THOUGHTS BY ABAY KUNANBAYEV ON THE
KHAZAK ILLUMINATION
Abstrach
We regard Abay the philosopher as one of the preperators of the bright age of khazak
nation. Abay is not only a soldier but aslo a poet and a good researcher. “ the unition of east
and west” was first underlined in Khazak world by him. The idealistic outcomes of the
Abay’s last twenty years has maintained the summit of his life. The Abay l examined the
distinctive works of the age. He bore some arguementations about the future of his people. He
was regarded as the wise man of Khazak people, after his thoughts that were come up by him
that can be called manifests. The admiration of Kunanbayev to the information and science
flashes in every piece of work of him. Science holds the most important value. To him,
educators should transfer all the unique information about science, love with all their selfdetermination. Every human being requires morality. Humans should benefit from their mind
∗
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and possess acquire moral values. The year 1995 has been announced and accepted as the
“colonel year” by UNESCO. Abay İbrahim Kunanbayev, as a wise judge, is a unique
character who is worth to be examined and evaluated deeply in terms of literature and
philosophy literature. In this study, we just a had a trip on the basis of the topics morality,
love, education, existance and science in terms of his point of view.
Key Words : education, Khazak, idealistic, morality, love, generation, science, selfish

1-GİRİŞ
Kazak halkının aydınlık çağını hazırlayanlardan biri olarak, filozof Abay’ı görüyoruz.
Abay aynı zamanda şair ve iyi bir araştırmacıydı. Doğunun aydın düşünürleri Nizami, Fuzuli,
Sadi, Firdevs, Cami gibi değerlerin eserleriyle tanışıp analizlerde bulundu. Abay Kazakistan’
ın Semey ilinde bir Rus okulunda eğitime başladı, kısa zamanda Rus dilinin inceliklerine
hakim oldu. Rus, doğu ve batı edebiyatlarını inceleyen Abay, eklektik düşünceleriyle de göze
çarpıyor. “Abay inançlı inançsız ayrımı yapmadan insanları seviyordu”1
‘’Doğu batı kaynaşması’’ kazak dünyasında ilk defa onun tarafından dile getirildi.
Babası Kunanbay Abay’ı kasabada alıkoyup çiftlik işleriyle meşgul etmeye çalışsa da Abay
kasabanın akil adamı olmayı başarır, ileri gelenlerle bir konsey oluşturur. Abay(1873-1878)
de en karmaşık sosyal problemleri çözen aydın kişi olarak belirlendi. Bu dönemde Abay,
toplumsal meselelerin analizi ve çözüm yollarının tespiti yanında, Rus dili ve medeniyet tarihi
konularında araştırmalar yaptı.
İdealist bir düşür olan Abay Kunanbayev, özgürlükleri elinden alınmış kazak halkının
özgürlüklerinin yeniden kazanılması adına planları vardı. Zamanı gelince bu planlarını
uygulamak istiyordu. Abay çıkarmaları ve kara sözleri incelendiğinde, Abay’ın öngörüleri
yazıya döküldüğü görülmektedir. Kara sözlerde anlatılan olaylar, gelecekteki nesillerin
yetiştirilmesi adına önemli bir misyonun temsilciliğini yerine getirdi. Abay, çıkarmalarında
genel görüşlerinin yanında bazı siyasi ve ekonomik konulara değinmiştir. Abay döneminin
çalkantılı olayları, Abayla birlikte halkı da etkisi altına aldı. Zamanın Rus politikaları, kazak
kültürünün, örf ve adetlerinin, yok edilmesi amacına bina edildiğinden, kazaklar büyük
sıkıntılar, zulümler ve işkencelerle karşılaştılar. Beslenme problemleriyle ve hastalıkla baş
başa bırakılmış kazak milleti, büyük bunalımlar atlattı. Halkın gıdaları, yok edilirken, çeşitli
nükleer denemelerle Semey halkı radyasyona maruz bırakıldı. Yeni nesillerde ortaya çıkan
kanserlerin mimarları dönemin baskıcı ve militarist yöneticileriydi. Bütün işkencelere ve
özgürlük ihlallerine rağmen kazak aydınları, yok olmanın eşiğine getirilmiş bir halkı, yeniden
tarih sahnesinde yeşertmeyi başardılar. Kazak halkı, halk olma idealini gerçekleştirme adına
yapılan çalışmaları ve canlarını verme uğruna yapılan fedakârlıkları unutmamak için, eğitim
kurumlarında gerekli çalışmaları titizlikle takip etmektedirler.
Abay 70 yaşında, Rus dili ve edebiyatına ait eserlerin araştırılmasıyla ilgili idealini
gerçekleştirmek amacıyla Semey iline gelen Rus demokratlarından H.N Dolgopolov, B.C.
Grospen ile tanıştı. Diğer taraftan Rus edebiyatının aydınları Puşkin, Gogol, Tolstoy,
Saltıkov, Dostoyevski ve batının ünlü alman idealisti, Hegel’in eserleriyle tanışır, diğer
taraftan birçok dünya klasiklerini analiz etti. Erken dönem batı edebiyatında metin analizleri
yaptı. Bütün bunlar Abay’ın düşünce dünyasının şekillerini oluşturan temellerdi. Abay’ın
1

K.salgaravlu, Tanım Basamakları, Önimder Matbası, Almaata,1993,s.17
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özgün eserlerinin oluşması 80. yaşında gerçekleşiyor. (1882-86) yıllarındaki şiir formatındaki
yazıları toplumları harekete geçirici nitelikte edebi ve zengin içerikliydi. Bu Abay’ın erken
dönemde gelen fikir beslenmesinin ortaya çıkardığı bir sonuçtu. Abay’ın son 20 yılının
idealisttik ürünleri onun hayatında zirveyi oluşturur. İdeal bir insanın halkın gönlünde hep
yaşayacağına inanıp ”ölse ölür tabiat adam ölmez”2 diyordu. Abay’ın Manifesto niteliğindeki
bu görüşleri onu kazak halkının “filozof aydını” makamına ulaştırdı. Abay’ın bu dönem
eserlerinin önemli bir özelliği de kazak halkının ileri dönemlerdeki özgürlük mücadelelerine
ışık tutan, aydın fikirleri ihtiva etmesiydi. Kazak cüzlerinin(kabile) adavetini ortadan kaldıran
nitelikli bir kişiydi. Abay‘ın bencillerle mücadelesi, kendini bilmez nadanlarla fikir güreşleri
toplumdaki güven ve motivasyonu artırdı. Fakat bu çetin ve bunaltıcı yolda ümitsizliğe
kapılmadı. Halkına hep ümit aşıladı, istikbal vaadinde bulundu.
Abay Kunanbayev’ in gaye-i hayali, şahsi çıkarları değil, belki kazak halkının
kaderindeki güzellikleri yeşertip, kazak halkına bir medeniyet sıçraması yaşatmaktı. Bu
dönemde kazak toplumu çok ağır sınavlardan geçiyordu. Bütün yaşamsal koşulların
zorlaştırıldığı bir dünyaya gelen filozof, beni kınamayın zira binlerce problemle tek başıma
savaştım diyordu. O, post modern anlayışın karşısındaydı. Sürekli yenilenme, oluş onun temel
prensibidir. Bütün ümidini genç ve dinamik nesle bağlayan filozof aynı zamanda toplumsal
hareketin baş elamanı mesabesinde görevini ifa etti. Orta Asya Türki cumhuriyetlerindeki
bağımsızlık hareketleri ve Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla başlayan toplumsal
olaylar, Abay’ın geleceğe ait öngörülerinin tutarlılığını gösteriyor. Kazak halkının geleceği ile
ilgili kehanette bulunmak isteyenlerin kazak gençlerindeki irade zenginliğine bakması gerekir
dercesine, güven tazeledi ve eserlerinde bunu yansıttı.
Abay Kunanbayev, kazak gençliğine erken yaşlarda düşünsel yüklemeler yaptı. Şuur
ve irade zenginliği yükledi. Gençleri, bilimsel fikirleriyle besledi. Kazak halkında aydınlanma
hareketleri yeni değildir. Bu olgu erken dönem kazak kültüründe göze çarpıyor. Hatta
kazaklar bunu, genetik toplumsal kuramları olarak dillendirmektedirler. Abay paradigmasında
temel kural, statükonun bertaraf edilmesi ve yerine modernleşmenin oturtulmasıdır. İnsanın
ve insanların oluşturduğu toplumun, devletler arenasındaki saygınlığı, haysiyetini bir kısım
şartlara bağlar; ”Üç şey insanı haysiyetli yapar; iyiliği ödev bilmek, aydın bir akıl, sevgi dolu
bir yürek.”3 Öncellikle insan, insanlar için yapacakları güzellikleri kendine “ödev” bilmelidir.
Diğer taraftan aklını, zamanın bilimleriyle yenileyip aydınlatmalıdır. Son olarak ta bilmek
için sevmek gerekir anlayışını, kafa ve gönle yerleştirmelidir. İçe doğru derinlik bilginin
kaynakları arasındadır.” İnsan sezgilerinin kaynağı iç derinliğidir.4 Aklın ışığını yürekle
irtibatlandırarak” Yürekte hayrat olmasa, uyuyan fikirler harekete geçmez.5”diyor. Akıl ve
yürek aydınlığını elde eden insanın yapması gereken yaşamın sorgulanmasıdır. Sokrates’in” “
Sorgulanmayan hayat yaşamaya değmez”6 ifadesini yansıtan “Bilge kişilere benzemek
istersen hayatını sorgula.”7 Aforizmi, Abay’ın önemli kaidelerinden biridir.

2

Abdil Melik Nisanbayev, Abay’ın dünya tanımı ve felsefesi, ilim, Almaata,1995,s16
K.Ömiraliyev, Abay Aforizmi, Almaata-Kazakistan,1993, s.17
4
.Ömiraliyev, Abay Aforizmi, Almaata-Kazakistan,1993, s.24
5
Age,23
6
Niyazi Berkes, Sokrates’in müdafaası -Eflatun , ,MEB yayınları, İstanbul 1998, s.20
7
Ömiraliyev, Abay Aforizmi, Almaata-Kazakistan,1993, s.13
3
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1.1.ETİK ÜZERİNE
Abay’ın ahlak anlayışı ölçülü yaşamak üzerine tesis edilmiştir. Her şeyin başında
denge unsuru vardır. Tabiatta her şey, bu takdirin sonucu tezahür ediyor. İnsanın bütün
azalarında bu ölçüyü görebildiğimiz gibi tabiatta cari her bir kanun, belirli bir düzen ve
ölçüyle var ediliyor. “Bütün eşya bir ölçüyle var edilmiş. Ölçüyü aşan, bir işe yaramaz. Yeme
içmede de öyle.”8 Parmaklarımızdaki düzen, belli kalıp ve ayarda yaratılmış. İç
organlarımızda matematiksel oran, aynı şekilde evrenin her yerinde kendini gösterir. Kalbin,
midenin, kemiklerin yapısı bir tasarım gerektiriyor. İnsan, ahlaki düzeni ve kuralları koruma
adına yeme içmeleri dâhil her davranışını kontrol ederek sergilemelidir.” Gereksiz yere gülme
insanı sarhoş eder. Sarhoşlukla insan hata işlemeye devam eder. Sarhoşluk akıl gözünü kör
eder.”9 insan gücü yettiğince çalışma ahlakına sahip olmalı tembellik ve dilencilik
istenmeyen davranış kalıplarıdır.” Dilencilik sıfatı insana yakışmıyor.”10 insan kazanımlarını
ahlaki meşruiyet içinde yerine getirmelidir. Haram kazanç evrensel ahlak yasalarına da
aykırıdır. Haramla beslenen bir bedenden toplumsal hayata olumlu katkı beklenmez. “Er ya
da geç haram kazançtan zarar görmeyen kalmaz.”11 Harama alışmış birey, devletin her
kademesinde de bu kötü alışkanlığını sürdürmesi muhtemeldir.” Kendini beğenmiş kibirliye
değer verme.”12 İnsanın sürekli kendinden bahsetmesi kendini övmesi akli dengesizlik olarak
addedilir. Tevazu sahibi olma ise akli kontrolün sağlandığının işaretidir. Yaratıcı, tevazu
sahibini yükseltir, kibirli olanları da alçaltır. Kendini beğenmiş kibirliler aslında hiçbir şey
olamayan, bireylerdir. Kendi başına buyruk bu bireyler, rehabilite edilemezlerse sürekli
Çevrelerine zarar verirler.” Kibirli ve kendini beğenmiş kişi, yalandan da kaçamaz.”
“13yalanlarının ortaya çıkması, insanı hırçınlaştırarak ahlaksızlığa sevk eder. Göz dönmesi
tabirinin kullanıldığı bu durum karşısında insanın sükûneti zordur ama imkânsız değildir.
Birlik ve beraberlik dayanışmanın ön koşulu dur. Bütün insanlık âlemi, hayatının
vazgeçilmesi olarak bu ahlaki kaidelere göre hareket eder. Düzensizlik ve anarşi çıkaran
pendelerin bu ahlak yapısından nasipleri yoktur. Yalnız kendisi için çalışanın hep kendine
çalışan canlıdan farkı yoktur diyen Abay, Tanrının sevgili bendesi olmayı da insanlık için
emek harcamaya bağlıyor. “Sadece kendini düşünen bencil, kendi için otlayan canlılar
gibidir. İnsanlık için çalışırsan yaratıcının sevgili bir dostu olursun.”14 İnsanın kendisini
başkalarına karşı, üstün gösterme çabası bir tür aşağılık duygusundan kaynaklanır. İnsan ne
ise, o olmalıdır. Kendini olduğundan fazla göstermek, insanın nurunu söndürür.”15 ahlaksız
toplumlar uzun süre varlığını devam ettiremezler. Toplum bireylerin bileşkesi olduğuna göre
bireyler tek tek ahlaki yapıyı özümsemelilerdir. Bunun için devletin yanında tek tek aileler ve
çevre kendi yapısını tehlikeye sokmamak için ahlak yasalarının benimsenmesine yardımcı
olmalılar.” İnsanlar kendi zamanlarının içinde yaşadıkları toplumun çocuklarıdır, bu yüzden
kötü davranışlar edinmesinde herkesin bir payı vardır.”16 Her fert içinde yaşadığı
toplumunun ahlak değerleri neyse onlardan etkilenir iyi ve kötü davranış kalıplarını
8
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yaşadığımız çevreden kaparız. Kabul etmekten kaçınsak bile bilinçaltımız bunlarla
beslenmiştir. Başkalarına karşı yaptığımız haksızlıklar, atalet ve miskinliklerimiz de toplum
tarafından yadırganır. Nadandık, zulüm ve tembellik insanı hor ve hakir yapar”.17 İnsanın
hakiki değeri nadanlıkta (cehalet)değil, insani karakterlere sahip olmasındadır. Makam ve
mansıp sahibi olunduğunda da ahlak kuralları ihlal edilmemelidir.
Birilerine göre mansıp, sanki övünülecek, büyük bir meziyet gibi algılanır, büyük bir
atak yapma algısı oluşturur. Oysa bir tür akıl hastalığını çağrıştıran makam mansıp hırsı
insana, başkalarına tepeden bakma cesaretini verir. Makam, mansıba ulaşma adına her yolu
mubah sayıp, insanları aldatan, ahlak yasalarına aykırı davranışta bulunuyordur. İnsan rütbeyi,
mansıbı araç olarak kullanması gerekirken onu bir amaç haline getirirse, sosyal felaket
tohumları atılmaya başlamış demektir. Mansıp tuzağına kapılmış birilerinden halkların da
beklentisi yoktur. Mansıp tuzağına kapılanın ahlaki değerlere saygısı yoktur. Etik
kurallarından habersiz olan ve saygısızca davranışlarda bulunan kişiler aslında acınacak
durumda olanlardır.” Kötü ahlaklı olana gülme, ona acı.”18 birlikte yaşamanın başkalarına
tahammül edebilmenin şartı paylaşma kültürünü oluşturmaktır. Ben tok olayım başkalarının
açlığı ve sefaleti beni alakadar etmez mantığı doğru bir mantık olamaz.” İnsanı azdıran
işsizlik ve fazla tokluktur.”19 Bütün ahlaki değerlerimizi çocuklarımıza da aktarıyoruz.
Çocuklar etik edinimlerini bizden ve çevrelerinden tevarüs ediyorlar. “Çocuğun iyi ahlaklısı
değerli, kötüsü musibettir.20 diyen Abay, çocuklarımıza kötü alışkanlıklar kazandırarak
insanlığın başına musibet etmememiz gerektiğini vurguluyor.
1.2.HAYATIN ANLAMI VE OLUŞ
Abay, hayatın anlamını çok iyi anlamış olacak ki, ömrünün tamamını milletine
adamış. Kant’ın, öyle hareket et ki davranışların başkaları tarafından örnek alınsın prensibi de
aynı idealin yansımasıdır. İnsan dünyaya bir defe gelir hayat bir defa yaşanılan bir olgudur.
Yapılması gereken hedefi yakalamak ve örnek bir hayat tarzını milletine sunmaktır. Kubbede
bırakılacak hoş sedanın anlamlı da bu olsa gerek.
“Ömür ve dünya denilen akıp giden su dur. İnsan ömrü bir dakika gibi gelir geçer.
Kaderde geri dönüş yoktur. Zaman her gün ömrü çalıyor. Durmadan hareket ediyor ve asla
geri dönmüyor. Gönül aydınlığın olmazsa, görme ve bilme yetilerin çalışmazsa, Uzun ömrün
hiçbir anlamı olmaz.”21
Antik dönem filozoflarından, Herakleitos’ un “insan bir ırmakta iki kez
yıkanamaz”22 deyiminden kastettiği, ne “su” dur ne de yıkanmaktır. Herakleitos, hayatın akıp
gittiğini zamanın geriye evrilmediğini, hayatın her anından ders çıkararak yaşanması
gerektiğini anlatıyor. Abay deyimlerinde de, aynı gerçekliklerin ortaya serildiğine şahit
oluyoruz. Su gibi akan ömür sermayesinin değeri bilinmezse, insan zarardadır. Abay da aynı
konuya değinerek evren ve içindeki her varlığın değişime tabi olduğunu anlatıyor. “oluş,
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devinim her yerde devam ediyor. Değişmeyen tek varlık yaratıcıdır. Genç yaşlanıyor doğan
da ölüyor.”23 dünya ve insan oluşa tabidir.
“ İnsan bugün insan yarın topraktır. Ölmek için doğduğunu unutma,
Dünya ve insan bir kalıpta durmuyor. Sürekli değişiyor”.24
Oluştaki diyalektik akış, tez antitez sentez şeklinde devam ediyor. Herakleitos’un
deyimiyle, gece -gündüz, soğuk –sıcak, iyi-kötü, arasındaki zıtların çarpışması yeni
oluşumları ortaya çıkarıyor. İnsan bütün bu oluşumlara bakıp kendini ve çevresini
yenilemelidir. Yenilenmeyenlerin, kendini geliştirmeyenlerin elendiği bir dünyada yaşıyoruz.
“Zaman geçtikçe kurallar ve kaideler de yenilenmelidir.”25 diyen Abay, kazak halkını
yepyeni bir dünya için hazırladı.
1.3.BİLİM ÜZERİNE
Kunanbayev’in, bilgi ve bilime olan hayranlığı bütün eserlerinde göze çarpıyor.
Bilim olmadan dünyanın anlamsızlığına inanıyor.” Bilimsiz dünya yok hükmündedir.”26
paskalın, bilmek için sevmek gerekir. Anlayışı Abay’da da kaşımıza çıkıyor.” İlim ve istek
sevgiden doğar.”27 diyor. Bilgi konusunda elde edilen verilerin pragmatik yönüne değinerek
”Bilgenin sözleri, öğrencilere yol gösterici nitelikte olmalıdır.28 ifadesinde bulunuyor. Bunun
karşısında algılayıcı durumunda bulunan öğrencilere de ders verir nitelikte şu ifadeyi
kullanıyor.” Sözün değerini bilmeyene söz anlatma.”29 Hikmetli sözlerin değerinin
anlaşılması birazda muhatabın algısına bağlıdır. Cevherin değerini yine sarrafları bilir
kaidesince, değeri anlaşılmayan sözlerin sarf edilmesi boşunadır. Atların önüne, ot yerine
mücevher dökülmesi ne kadar abes ise nadan olana hikmetli söz o kadar abestir.” Gönülde
ışık yoksa nadan bir şey bilemez”30 Nadan olan kişi gününü gün eden, halkına faydası
dokunmayan, sadece kendini düşünen cahil kişidir. Beyni, halkının özgürlüğü için fikir
üretene gelince o kişi, gerçek bir hâkim, hikmet sahibi ulu şahıstır. Bencil olanın beyninden
süzülen her şey bencillik kokar. Söz gücünün inkılaplarda, ihtilallerde, sosyal bunalım
dönemlerinde ne tür etkilere sahip olduğunu biliyoruz. Adam ve pende ayrımını sık sık
kullanan düşünürümüz bu sözde de insanın, nadanlık ve pendelikten kurtulmasının
yollarından birinin, insan beyniyle ilintili olduğunu ve dolayısıyla da beyinden süzülüp
gelenlerin kontrol altına alınması gerektiğini vurgular. Pende olmaya özen kişinin ise,
vurdumduymaz bir karakter yapısına sahip olduğu belirtilir. İnsana bilimine göre değer biçilir.
İnsanın derinliği bilgi içselliği ile de ilgilidir. Bunun dışındaki değerlendirmeler, hata payını
artıracağından nazarı dikkate alınmamalıdır. İnsanı insanlıktan çıkaran, bozan, durumlardan
değerlendirmelerden sakınmak gerekir. Kılavuzu karga olanın burnu necasetten ari değildir.
İnsanın sekülerleştiği günümüzde, güven duygusu bozuldu. İnsan seçici olmak durumundadır.
İnsan kısa olan ömür sermayesini dikkatli ve iktisatlı kullanmalı, en kestirme yoldan faydalı
23
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olan sonuçlara ulaştıran fikirleri elde etmeli. Faydalı bilginin gerçek bir güç kaynağı olduğunu
burada bir daha zikredelim. Düşünürümüz, Bilginin kaynağı ve değeriyle ilgili
değerlendirmelerinde rasyonalist düşünürlerden farklı değerlendirmelerde bulunuyor.
Rasyonalistlere göre bilgi (apriori) doğuştandır. Oysa Abay “İnsan doğuştan bilgiyle gelseydi,
herkes öğrenmeden âlim olurdu.3117 diyerek deney ve gözlem bilgisinin güvenirliğine dikkat
çekiyor. Bilim toplumun çıkarlarına hizmet etmeli” Bilim öğrenmeye, çıkar düşüncesiyle
başlanmaz.32 şahsi çıkarlar ancak bencilliğimizi besler.
1.4 EĞİTİM ÜZERİNE
Nesillerin eğitimi konusunda, son derece titiz ve nezaket sahibi olan şair Abay
gençlere seslenirken; sevgili başkanlarım diye hitap ediyor. Gençleri önce motive edip” Az
veya çok takdir ifade eden sözler, öğrenmeyi artırır.”33 diyerek bilgileriyle aydınlatıyor.
Yüzeysel bilginin anlamsızlığına değinerek” İnsan bilgisi, eşyanın mahiyetini ve hakikatini
öğrenmeye yönelik olmalıdır. İnsan hafızası, ilginç olayları silinmeyecek şekilde kaydeder
.”34Diyor.
Abay a göre “İnsanın şahsiyet kazanmasında, akıl ilim aile çevre rol oynar.”35
Doğumla birlikte insanoğlu yetiştiği ortamın etki alanındadır. Sürekli alı durumundaki birey
anne baba ve çevreden modellemeler yapmaya başlar. Anne ve baba, bu modeller içinde ilk
sırayı alır. Daha sonra mahalle ve okul arkadaşları kişilik yapısının beslenmesinde etkili
olurlar. Varlık algısının oluşmasıyla birlikte fert artık hür iradesinin istekleriyle dünyasını
kurmaya başlar. İlk dönemlerdeki modellemeler temel taşları gibidir. Binanın sağlamlığı bu
ilk dönem denilen, yaş dilimine denk düşer. Kazakların, ”etme- bulma” anlamını içeren
anonim birçok sözü buna işaret eder. Sosyal etki alanında gelişen bireylerin çevresel
faktörlerden biçimlenmeleri süreklidir. Sosyal çevre içeriğinde ise insanlarla birlikte iklim
şartları, hayvanlar, bitkiler, vs. algılanır. Sert iklim, buna göre sert karakter biçimleri doğurur.
Zincirleme reaksiyon halinde bu süreç, devam eder. En çetin işlerden birinin insan eğitimi
olduğu, hatta en uygun şartlarda bile bunun zorluklarla ancak gerçekleştirilebildiği pedagoglar
tarafından sürekli olarak ifade edilmektedir. Hal böyle olunca, şartların oluşturulması
aşamasında ne derece titiz ve dikkatli olunması gerektiği aşikârdır. Her şeyin her şeyle ilintili
olduğu kaidesince, eğitimin gerçekleşmesi de bütün varlık sferinin dikkate alınmasıyla
gerçekleşir. “Yol ve sohbet arkadaşlığı çok yücedir.36 Bütün olumsuz durumlarla karşılaşan
insan kendini yalnızlığa salan insandır. İnsan sosyal bir varlık olarak var edildiğinden, birlikte
yaşama zorunluluğu vardır. “Dostluğun eşdeğeri dostluktur”.37 Kazak deyimlerinde “yalnız
insan talihsizdir “ ifadesi ve yine “yalnız adam işe yaramaz bulaktan da sel olmaz” anonim
ifadeleri, sosyal hayata katılmanın sosyal paylaşımların ne derece elzem olduğunu anlatıyor.
Pende diye bilinen arazlın bugün yarın ne olacağım? Diye bir kaygıları yoktur. Eğitilmediği
sürece insan, hayvani duyguları yönündeki sertliklerine davranış ve duygularına karşı
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koyamayacaktır. İnsanı insan yapan tinsel duyguların işlerlik kazanması yine fertlerin tek tek
eğitilmelerinden geçiyor.
Bütün varoluş alanı içindeki zorluklar, insan için kendini geliştirebileceği hazır ortam
olarak ele alınırsa insanın da, insan hayatının da anlamlılığı tezahür eder. Zorluklarla güreşme
diye tabir edilen bu durum bütün canlılarda ortak alandır. Kelebeğin kas gelişimini ortaya
çıkaran, zorluklarla yaptığı yaşamsal savaştır. Sonuç itibariyle ister insan, ister diğer canlılar
olsun bu yaşam savaşından genellikle galip çıkarlar. Başlangıçtaki çirkinlikler hiç
yaşanmamış gibi bir algıya dönüşür. Zorluklarla ve olumsuz tepkilerle karşılaşan eğiticiler
sabır göstermezlerse sürekli şikâyetlerle topluma da zarar verirler. Abay’ın dünya görüşünde
pes etmek yoktur. “Ben eğer hâkim olsam, insan karakteri düzeltilemez diyenin dilinin
kesilmesine hükmederdim.38
Abaya göre insan karakteri, iki kategoride ele alınır birincisi Başkaları için yaşayan “Tulga”
ikincisi “Bencil” tiplerdir,
Abay iki tip karakterden bahsediyor.
TULGA: Cömert, yardımcı, iyi niyetli, idealist
BENCİL: Kibirli, kıskanç, kaygısız

Abay yaşadığı dönemin şartlarında tespit ettiği karakterler hiç şüphesiz günümüzde,
çok farklı türler de eklenmiş, haliyle kabarık bir karakterler topluluğu ortaya çıkmıştır.
Karakter kazanılabilen yönüyle, insanın kontrolünde olan bir yapıdır. İnsan öncelikle kendine
saygıyı öğrenirse başkaları da ona saygı gösterir. Kendine saygısı olmayanın başkalarından
saygı beklemesi abestir. İnsan başkaları hakkında beslediği iyi niyetle, ayrı bir değerlilik
kazanır. Kazaklarda anonim bir söz var “ başkaları için kazdığın çukura bir gün kendin
düşersin” doğruluktan sapmanın neticesi, hüsrandır.
Terbiye her insana gerekli olduğundan, insan aklını kullanıp edebine sahip çıkmalıdır.
İnsan her doğruyu, her yerde söylemekle mükellef olmadığından, dikkatli olmalıdır. Ahmak
insana, “ahmak” demek doğru olsa da sonuçta kırılacak olan insan kalbidir.
İnsan kendi hayatıyla birlikte gelecek nesillerinin hayatlarıyla da ilgili çalışmalarda
bulunduğu sürece insan olma özelliğini korumuş sayılmaktadır. İki günümüzden biri, bize ait
olan günümüz diğeri de nesillerimizin, geleceğimizin günüdür. Nesiller bu günkü şartlara
göre değil gelecek zaman dilimlerine göre yetiştirilmelidir. Gelecek zaman dilimlerine göre
yetişmenin yolu aklı bilimle aydınlatmaktan geçiyor.
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1.5.ARKADAŞLIK VE SEVGİ
“İnsan olana insanların hepsi dosttur. İnsan birbirine dost ve yoldaş, kardeştir.”39
İnsan felsefesi açısından, insanın insanlarla ve toplumla olan ilişkileri içinde, alış- verişler,
sırdaşlıklar, arkadaşlıklar, yardımlaşmalar vs. sosyal kurallara göre şekillenir. Dostu olmayan
insanlarla mesafeli iletişimde bulunmak en azından insanın kendisini ve sırlarını koruması
adına önemlidir. Ancak genellemeler hatılı olduğundan, insanın yapısına göre
davranıldığında, bazen arkadaşlık kuramayan insanlara yardımcı olunduğunda, sağlam
dostluklar kurulabilmektedir. Dostu çok olan, iletişim sıkıntısı olmayanlara gelince onların
hayatı rahat ve sıkıntısız geçer. Bu tür insanların yalnızlık çekmeleri de düşünülemez. İnsan
hayatında, kaygılı ve kaygısız tipler var. Kaygılı insan tiplerinde, hayatın anlam kazanması
adına çabalamalar, başkalarına yardım etme gayretleri dominanttır. Bu tip insanlar toplumda
faydalı kategorisinde mütalaa edilirler. Sosyal hayatta kardeşlik ve yardımlaşmanın sigortası
bu tiplerdir. Kaygısız, -vurdumduymaz- tiplere gelince bunlar, hiçbir şekilde hayatın
canlanmasını istemeyen statik tiplerdir. Kaygısız tiplerin sosyal hayata verecekleri bir artı
değerleri söz konusu değildir. Kaygısızın karnı doyunca, başka bir şey istemez. Gününü gün
etse ona yeter. Hayatları günü birlikle sınırlıdır ve yarınların onlar için hiçbir anlam ve önemi
yoktur. Bu yüzden gamsız insanlardan uzak durmak, insanı onların gafletinden korur. Bazı
insanlar hayattaki değişmelere, zamanın yeniklerine karşı ayak uyduramıyor, sebebi bu
insanların sanası, sezimi, idrakleri bu hızlı değişimi kavramaya müsait değil. Hayatın getirdiği
sıkıntılarla güreşmeye güçleri yetmez. Sıkıntılar karşısında da kızgınlık göstermek ve
saldırgan davranışlar sergilemek boş bir uğraştan başka bir şey değildir.
“Dostu olmayanla ilişkilerinde dikkatli ol dostu olanlarla hediyeleş
Dostlarına dostluk göstermen borcundur, düşmanına da adil davran.
Kötü arkadaş gölge gibi seni takip eder kaçar da kurtulamazsın.”40
Hayatın güzelliği, güzel arkadaşların varlığıyla devam eder. İnsan tek başına bir hiçtir.
Çevresi değerler yönüyle zengin insanlar topluğuyla, örülü fertler bahtiyardır ve güzel hayat
sürerler. “İnsan, insan içinde yetişir ve hayat sürer” anonim ifadesinde anlatıldığı gibi, insan
kendine Enis, yoldaş, dost ve arkadaşlar edinirse hayatın tadı çıkar. Arkadaşlıkların gelişmesi
ve temadisi, hata payları dikkate alınırsa sonuç verir, değilse dostluklar biter. İnsanın sırlarını
paylaşabileceği canı gibi aziz tuttuğu dostları olduğu gibi, her şeyini paylaşamayacağı
dosaları da vardır. Dostlarda da seçici olmak gerekiyor. Zor zamanlarda, insana yardımcı
olmayan, imkânı bol dostların, dostluklarını gözden geçirmek gerekiyor.” Servetine bakıp
dost olanların gözleri hep maldadır.41Diyor düşünürümüz.
Seni seveni sevmen borçtur. Aşığın dili, dilsiz dil. Gözle gör ama gönülle bil. Karşılık
görmeyen âşık duldur. Sevgisiz dünya yaşanabilir değildir.” Sevgisiz dünya boş.”42 Dünyanın
anlamı, hayatın anlamının anlamı, sevgi kanunlarıyla hayat bulur.” İnsanın görevi sevmek,

39

Ömiraliyev, Abay Aforizmi, Almaata-Kazakistan,1993, s.6
Abay İbrahim Kunanbayev, Kara sözler, El yayınları, Almaata,1993,s.78
41
Ömiraliyev, Abay Aforizmi, Almaata-Kazakistan,1993, s.24
42
Age, s.9-11
40
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sezmek ve düşünerek konuşmaktır.”43 yaratıcı insanı sevgi mayasıyla yarattı. Abaya göre,
hayatın içeriği, anlamı sevgidir. Sevmeden, yaşamaya çalışmak anlamsız bir çabadır.
Sevgi, doğduğu vatana, köyüne, halkına, yere- göğe, tabiata, insanlara, var olan her
nesneye karşı gösterilmelidir. Sevgi ve muhabbetin olmadığı yerde varlık gayesine uygun
hareket etmekte zorlanır. İnsan vücudunun padişahı yürektir.”44
İnsan dünyaya geldikten sonra talim terbiye ve bilim almaya başlar. Hayatı
boyunca öğrendiklerini tecrübe dosyasında biriktirir. Yeri gelince kullanır. İnsan kendinden
öncekilerin tecrübelerini de tarayıp, gerekli olanı alır olmayanı bırakır. İnsan terbiye ve
bilgileri sırasıyla; Anne- baba mahalle arkadaşları, anaokulu, ilköğretim, orta öğretim,
yükseköğretim diye devam eder. İnsanın eğitiminde, eğitimcilerin yeri, ayrı bir değer
oluşturur çünkü eğitimci insan hayatının mühendisidir. Öğreticiler, bilimini, sevgisini, bütün
benlik ve gayretiyle talebelerine aktarır. Öğrencisi olmayan, bilgisini aktaramayan eğitimci
talihsizdir. Eğitimci, bilimini, tecrübesini, spontanlığını, aktivitesini, çevreyle iletişimini ne
kadar kaliteli hale getirirse, hayatı o kadar rahat geçer. “Gücün yettiğince insana iyilik
görevindir.45 Başkaları için yaşama duygusunu kaybedenin kendisi de aslında kaybetmiş
sayılır. Yaşatma duygusunun yerini bencilce yaşama duygusu doldurunca, halkının felaketi
kapıdadır. Milleti için yaşayan yiğitler devlete ait olan değerleri namusları gibi korur.
Toplumsal birliktelik olgusunun ifadesi kazaklarda ”halkla birlikte olman, tek başına yol kat
etmenden daha hayırlıdır” Şeklindedir. Bireysel davranışlar pek benimsenmez kazak halkında
zira insanlardan bir insan olmanın yolu toplumsal entegreden geçer. Asıl maksat toplum için
yaşamaktır. İnsanın kendi toplumu yararına çalışması onun dünya barışı adına çalışmasına
engel değildir. Er kişi diye tabir edilen “azamat” model insanın yerinde kullanılır. İnsanın,
insanla, toplumla, olan iletişim değerlerinin korunması adına yapılan girişimler, insanın
içeriğinde mündemiç tanınma, bilinme, görünme duygularını da meşru dairede tatmin eder.”
Bakabilirsen eğer, yüreğinin hazinelerle dolu olduğunu görürsün.”46 Aksi durumda, baskı
altına alınan bu duygular tatmin edilmez ise insanın içinde vahşi canavarlar haline gelir.
2.SONUÇ YERİNE
1995 senesi UNESCO tarafından Abay yılı olarak kabul edildi. Abay İbrahim
Kunanbayev, bilge bir hâkim olarak, edebiyat ve felsefe tarihi açısından derinlemesine
araştırılması gereken değerli şair ve düşünürdür. Kazak halkı kültürel faaliyetlerinde
düğünlerinde Abayla olan manevi bağlarını devam ettirmektedir. Bütün illerde Abaya ait
hatıraların yaşatılması ve genç nesle aktarılması adına çalışmalar devam etmektedir. İnsanlar
arası iletişim kurallarıyla ilgili dâhiyane deyimleri, başlı başına birer dünya hazinesidir.
Örneğin kızgınlık anıyla ilgili “Daha sonraları tekrar dönüp geleceğin kapıyı hızla çarpıp
gitme.”47 diyerek insanı mutsuzluğa sevk eden pişmanlık halinden kurtarmaya çalışır. Çeşitli
kızgınlık, hiddet dönemlerimizde yaşadığımız bu durumu Abay’ın bu orijinal tespitiyle
önleyebiliriz. Yine” Yavaş yürüyüp dikkatli basarsan emeklerin boşa gitmez.”48 deyimiyle
43

Age, s.25
Age, s.23
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Ömiraliyev, Abay Aforizmi, Almaata-Kazakistan,1993, s.24 s9
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47
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taşkınlıklarımıza çare oluyor. Gayri ciddi davranış sergileyenlerden gelecek sıkıntılara karşı
da” Ciddiyetsiz ve kaygısızdan uzak, ciddiyet sahiplerine yakın ol. 49Diyor, Abaya göre insan
sürekli kendini geliştirmeli ve yenilemelidir.” İnsan sürekli olarak yeteneklerini geliştirmezse
zamanla körelir, zira yetenek ben gidiyorum demez.”50 İfadelerinde insanın hareket için
yaratıldığı, hareketsizlik halinin bir tür bozulma ve yok olma olduğu anlatılıyor. Günümüzde
kazak halkının, hızla sosyal ve ekonomik alanda gelişmesi ve ilerlemesi dünya toplumları
adına da bir kazançtır. Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in öncülük ettiği “2030” planlaması ve bu
gün işlerliğini hızla sürdürmesi Türk dünyası adına önem arz ediyor. Biz bu araştırmamızda,
Türk dünyasına bilge kişiliğiyle ışık saçmış, Abayı tekrar hatırlatmak istedik. Manevi
şahsiyetini saygıyla anıyoruz.
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ÇEVİRİ SOSYOLOJİSİ VE ÇEVİRİ ALANINDA SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLARIN
ÇEVİRİBİLİMDE PARADİGMA DEĞİŞİMİNE ETKİSİ

Arş. Gör. Sevinç Kabukcik∗
Öz
Çeviri sosyolojisi çeviri kuramında yeni bir alandır. Çeviri sosyolojisinin çeviriyle ilgili
yaptığı araştırmalar, çevirinin genel doğasına yönelik olup, bugüne kadar yapılmamış
araştırmalardır. Çeviri sosyolojisi, çevirinin daha önceki kuramsal yaklaşımlarında olduğu
gibi metin ve çevirmenin somut çeviri eylemiyle sınırlı bir kuramsal bakış yerine, çeviriye
daha bütünsel ve toplumsal bakabilen bir yaklaşım getirir. Çeviri sosyolojisi, çevirinin
toplumsal boyutundaki yerini ve etkisini çeviri araştırmasına dahil eder. Çevirinin
yapılmasında izlenen yöntemler kadar, çevirilerin ve çevirmenlerin toplumsal yapı ve
toplumsal işleyişe etkisi çeviribilimin araştırma alanına dahil edilir.
Çeviribilimin dilsel bir bakış açısından sosyolojik bir bakış açısına geçiş süreci, uzun yıllar
süren disiplinlerarası araştırmaların sonucunda gerçekleşmiştir. Çeviribilim kendi doğasını
disiplinlerarası bir bakışla gözlemleyebilmiştir. Çeviribilim önceleri dilbilimsel anlamda
metinler, kültürel düzeyde fikirler, bilişsel düzeyde çevirmenlerin karar verme süreçleri olarak
incelenmiştir. Çeviri sosyolojisi çeviri araştırmalarına; çeviri piyasası, yayınevlerinin
çevirideki rolü, çeviri görevini çevirmene verenler, çevirmenin sosyal statüsü ve rolü,
çevirmenin profesyonel uzmanlığı ve çevirinin sosyal pratiği konularını da dahil etmiştir.
Çeviri sosyolojisine göre tüm çeviriler hem eylem hem de ürün olarak sosyal bağlam
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içerisinde yer almaktadırlar. Hangi alanda yapılırsa yapılsın çeviriler, sosyal sistem içerisinde
yer alan bir birey olan çevirmen tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda çeviri bir
yandan bireysel ve öznel bir süreçtir; diğer yandan çeviri ve çevirmenin seçimini, çevirinin
üretimini ve dağılımını etkileyen sosyal süreçler, çevirilerin sonuçları açısından sosyal bir
süreçtir.
Anahtar Kelime: Çeviri sosyolojisi, Pierre Bourdieu, Habitus, Niklas Luhmann, Sistem
kuramı.
THE EFFECT OF SOCIOLOGICAL APPROACHES IN THE FIELD OF
TRANSLATION AND TRANSLATION SOCIOLOGY ON PARADIGM SHIFT IN
TRANSLATION
Abstract
The sociology of translation is a new area in the theory of translation. Questions asked by the
sociology of translation about translation are new questions directed at the nature of
translation that have not been asked until now. The sociology of translation, as in the previous
theoretical approaches, is not an area covering only a text and the translator’s concrete act of
translation. It brings an approach to translation that observes translation in a much more
holistic and social way. The sociology of translation includes the social position and impact of
the translation in the translation research. It examines both methods of translation that are
used in translating and the impact of translations and translators on the social structure and
social functioning.
The transition process of translation studies from a linguistic point of view to a sociological
point of view is a result of many years of research. Translation Studies managed to observe its
own nature with an interdisciplinary view. In the field of translation linguistic texts, ideas on
cultural level, decision-making processes of translators on a cognitive level have been
examined. Translation market, the role of publishers in translation, persons who give the
translation job to the translator, social status and role of the translator, professional expertise
of the translator and the social practice of translation are included in the field of translation
research.
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All translations take part in a social context both as an action and as a product. No matter in
which field translations are rendered, all translations are carried out by a translator who is an
individual translator in a social system. Within this context translation is a process of
individual and subjective. Likewise all translations are a part of the social theories that affect
the selection, production and distribution of translations.
Keywords: Translationsociology, Pierre Bourdieu, Habitus, Niklas Luhmann, System
Theorie.
Giriş
Çeviribilim 60 lı ve 70 li yıllarda uzunca bir süre dilbilimi takip ettikten sonra, 80li yıllarda
“kültürel dönüşüm”ü (cultural turn) (Basnett, Lefevere, 1990:1) gerçekleştirmesi, çeviri
olgusunun bilimsel tartışması için belirleyici olmuştur. Çeviri kültürel dönüşümden sonra
yalnızca bir kültürlerarası olgu değil, daha çok bir toplumdaki sosyal alan aracılığıyla
belirlenen bir olgu olmuştur. Sosyal perspektif kültürel bakışlarda –daha çok sezdirimsel
olarak- dile getirilmekle birlikte, ancak 90’lı yıllardan itibaren kültür odaklı kuramların
açıklayıcı bakışıyla kültür odaklı çalışmalar çoğalmıştır. Viaggio, „çevirmenlerin çeviriyi
gerçekleştirmesini sağlayan sosyal ilişkiler“i çeviribilimsel araştırmalar için temel alırken
Hermans

“çeviri

yalnızca

kültürel

değil,

aynı

zamanda

sosyal

aktivite

olarak

gözlemlenmelidir“ der (Hermans 1996: 40). Dilbilimsel alan, yazılı ve sözlü formlar olarak
metinlere odaklanmıştı. Dilbilimsel bakış açısının araştırması, kaynak ve erek metin
arasındaki ilişki, erek dilde kaynak metne paralel bir metin ve onun çevirisini konu almıştı.
Dilbilimsel bakış metnin eşdeğerlik, doğallık ve görünürlük gibi yapılarıyla ilgilenmiş ve
farklı metin türleriyle ilgili evrensel ve genel özellikler bulma imkanını araştırmıştı. Çevirinin
kültürel boyutunda ise, merkezi konumda metin yerine artık düşünceler bulunur. Çeviri, farklı
repertuarlar ya da çoğul sistemler arasındaki kültürel öğelerin aktarımıdır. Çeviri alanında
kültür odaklı kuramların merkezi bakış açılarını ideoloji sorunları, kültürel özdeşlik ve algı,
değerler, merkez ve çevre, güç ve etik oluşturur. Bilişsel alandaki araştırmalar, çevirmenin
duyu ve tutumları gibi bazı bireysel etkenleri hesaba katan, çevirmenin beynindeki karar
verme süreçleri ile ilgilenirler (Krşl. Chesterman 2007:173).
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Çevirinin diller arasında değil kültürler arasında bir yerinin olduğu ilk defa 1945 yılında E.
Nida tarafından iddia edilmiştir. Burada Nida çeviri sorunlarının çözümünde çeviri
aracılığıyla kültürlerin dikkate alındığı bir bakışın sonucu olarak çeviri sorunlarının
çözümünü önerir. Kültür odaklı yaklaşımların başarılı bir hikayesi çeviribilimde ancak 40 yıl
sonra A. Lefevere and S. Basnett tarafından çeviribilime katılır (Bassnett 1998:123; Wolf,
2006: 9).
1980 yılında çeviri alanında kültürel paradigma değişimi yaşanırken aynı zamanda (Bkz.
Basnett ve Lefevere 1990) dilbilim ve kültürel yaklaşımlar arasında bir karşıtlık ortaya çıktı.
Daha sonra 1990 ların sonlarında kültürel paradigma yerini bilişsel paradigmaya bırakır. Bu
yeni yöneliş çeviriyi bir ürün değil bir süreç olarak ele alan bir yaklaşımı merkez alır. Bilişsel
paradigmanın süreç odaklı yaklaşımıyla çevirinin sosyal boyutu çeviri araştırmalarının
merkezine gelir. Çeviribilim artan bir ölçüde disiplinlerarası boyut kazanmış ve bunun
sonucunda çeviri alanı kendi içinde alt alanlara ayrılmıştır. Bu alanlar arasında ortak bir ilişki
ise henüz kurulamamış ve alt alanlararası geçiş henüz sağlanamamıştır. Yeni çeviribilimsel
paradigmanın araştırması eski paradigmada olduğu gibi art süremli değil eş süremli bir
araştırmadır (Chesterman 2007:173).
Normlar çeviribilime Even-Zohar’ın çoğuldizge kuramının Toury tarafından alımlanmasıyla
girer, fakat bunlar sosyolojide ana nosyonlardır (see e.g. Giddens 1997). Fakat bunlar, çeviri
eylemini içeren, gözlemlenebilir sosyal davranışları gösterirler (Chesterman 2007:178).
G. Toury (1995) sosyal öznenin analizi için normlar yapılanmasıyla öznenin davranışının
düzenlenmesi olarak anlaşılmaktadır. Toury daha çok insan aracılığıyla çevirmenin,
profesyonel bağlamının gerektirdiği soruları öne alır. Çeviri kuramının profesyonel
sorunlarından biri çevirmenler ve patronlar arasındaki güç ilişkileridir (Lefevere 1992),
kültürler arasındaki asimetrik ilişkiler üzerinden çeviri normlarının sosyal etkisi sorunları
(Venuti), ya da sosyal “mediation” özelliği olarak tüm iletişim ve çevirmenin sosyolinguistik
identitesini yapılandırma olarak (Peeters 1999). Bunlardan hiç biri şu ana kadar çevirmenin
sosyolojisinin bir ortodoksisini şekillendiremediler (Pym, 2006: 3).
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Çeviri Alanında Normlar Ve Sosyolojik Yaklaşımın Gelişimi
Betimleyici çeviribilim, çevirinin tarihsel ve kültürel boyutlarını vurgular. Betimleyici
çeviribilimin araştırma amacı, tarihte ve toplumda çevirilerin nasıl işlediğini açıklamaktır.
Betimleyici bakış açısında, çevirinin cereyan ettiği metinsel bir bakış açısından ve sosyo
kültürel bağlamından hareket eden süreç vurgulanır: “çevirinin öncelikle sosyal rolü,
toplumda yerine getirdiği işlev, kendi pratikçilerinin veya da üreticilerinin aktivitesini
açıklamak için çeviri olarak ele alınır”. Toury bu rolü normlar yardımıyla “çeviri aktivitesini
sosyal ilişkisinin hesaba katılmasına bir teşebbüs” olarak “anahtar konsepti” şeklinde
anlamayı dener. Toury, çeviri politikası tarafından belirlenen, hangi metinlerin çevrilip
hangilerinin çevrilmeyeceğini belirleyen, diğer yandan, çevirinin hangi dilden yapıldığını, ya
da yapılmadığını kapsayan çeviriyle direk bir ilişki türü olarak normları “süreç öncesi normlar
(preliminary norms) olarak nitelendirir. İşlemsel normlar (operatif normlar) olarak, metnin
makro alanına ait normları ise “metindilbilim normları” olarak formüle eder (Krşl, Toury,
1995: 58).
Toury’ye göre normların ortaya çıkışı, göstergesel-kültürel yapı olarak betimlenebilecek
sistematik ilişkide gerçekleşir. System kavramı, betimleyici çeviribilimde kullanıldığı şekliyle
Rus formalistleri tarafından ortaya atılır ve Itamar Even- Zohar (1978) tarafından edebi çeviri
için çeviri alanına adapte edilmiştir. Edebiyat ve çeviriler, eserlerin farklı pozisyonlar
üstlendiği ve birbiriyle ilişki içinde bulunduğu bir “çoğuldizge” içinde araştırılır (Kaindl
1999: 126).
Normları sosyal birimler olarak kabul ettiğimizde, Toury’nin yaklaşımı çevirinin sosyolojik
bakışı için yeterli gelmez. Çünkü çeviri metinlerin seçiminde dilsel şekillendirmeye varana
kadar belli kurallılıklar gerekebilir, fakat niçin belli normsal çeviri kararlarının verildiği ve
belli normların hangi nedenlerle kullanıldığı, norm konseptiyle açıklanamaz. Belli değerler,
örneğin, edebiyat açısından sosyal koşulların değişimlerine tabidir. Oysa normları, o anda
hakim olan sosyal ilişkiler de etkilemektedir. Normların sosyal yönü, Toury’nin organize
olmuş bir sisteme indirgediği gibi olmayıp, tek tek sosyal sistem ve alanların birbirlerine
entegre olarak gözlenmesi gereken bir sosyal genel yapının bir parçası olmak zorundadırlar.
Hermans’ın dediği gibi, “normlar yaklaşımının teorik ve yöntemsel sezdirimleri geliştirilme
5
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gereksinimi duyarlar”. Hermans böyle bir yaklaşımı, “sosyal çevre”nin geniş bir şekilde
yerleştirilerek dahil edilmesinde bulur. Sosyal çevrenin entegrasyonu için kültür odaklı çeviri
bilimsel yaklaşım 1970 li yılların sonlarında Toury tarafından çeviribilime normlar konsepti
olarak getirilmiştir. Normların işlevi insan davranışında sosyo kültürel sınırlamanın çeşitli
tipleri olarak işlev görürler. Toury normları, “aktüel davranış örneklerinin kendilerine göre
şekillendiği kriterler” olarak tanımlar. Daha sonra Toury bu tanımını geliştirerek “farklı
davranış türlerine izin veren durumlarda, farklı koşullarda biri yerine bir diğerine karar
vermeyi sağlayan seçim olarak (Toury, 1995: 55) tanımlar.
Toury’nin betimleyici çeviribilim modeli, bir erek odaklı yaklaşım olarak, bireysel aktörler
yerine kollektif şemalar ve yapıları önceler. Metinlerin kendi söylemleri ve bağlı olduğu
sosyo kültürel ve politik konteksinde araştırılmasına izin verir (Meylaerts 2008:92).
Çeviri Eylemi Ve Skopos Kuramlarının Sosyolojik Yaklaşımları
Reiss/Vermeer (1984) tarafından geliştirilen skopos kuramı ve Holz-Maentaeri (1984)
tarafından ortaya atılan „çeviri eylemi“ kuramı sosyolojik bir bakış açısı sunarlar.
Reiss/Vermeer’in kuramında çevirinin sosyolojik yönü kültür kavramı ve çeviri sürecinde rol
oynayan aktörlerle sınırlıdır. Çevirmen sosyol bir eylem yapısında bir uzman olarak eylemde
bulunan uzman bir aktördür. Holz-Maenttaeri’nin çeviri eylemi kuramında çevirmen,
Reiss/Vermeer’in kuramına benzer olarak bir kültür yapısı ve sosyal organizasyon içinde
kendi uzmanlık eylemini gerçekleştiren bir uzmandır. Holz-Maenttaeri’nin kuramında
çevirmenin eyleminin sosyal yönü eylemde bulunanlarla ve çeviride işbirliği yapanlarla
sınırlıdır.
Hem çeviri eylemi kuramında, hem de skopos kuramında evirinin amacı, tüm çeviri
kararlarının bir dizi insan tarafından birlikte verilen kararlar olarak çevirinin önceliği olduğu
kabul edilir. Holz-Maenttaeri’nin kuramında amaçlar bir üst amaçta toplanarak sosyalleşirken,
çeviri bir açık uçlu sistem olarak sosyal bir işleve sahiptir. Holz-Maenttaeri’nin
„Soziotranslatologie“ (sosyalçeviribilim) olarak tanımlanan kuramında çeviri sürecine katılan
kişiler arasında cereyan eden işbirliği süreçleriyle betimlenir (Risku 1998: 90) (Kaindl 1999:
124).
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Reiss/Vermeer ve Holz-Maenttaeri kendi araştırma ilgisinin ağırlık noktası olarak çeviri
eylemleri sırasında, öncelikle sosyol yapılardan kaynaklanan, çevirmenin içinde hareket ettiği
ve sınırlandığı profesyonel alanda ortaya çıkan kültür farlılıklarını ele alırlar. Çevirmenlerin
de bir toplumun ürünü olduğu ve böyle toplumun ürünü olarak yine bir toplumun bir parçası
olduğu gerçeği Holz-Maenttaeri ve Reiss/Vermeer’in çalışmalarında arka plana itilir.
Holz-Maenttaeri ve Reiss/Vermeer’in bakış açısı şüphesiz çevirinin sosyolojik boyutunu
aydınlatabilmek için bir dizi bağlantı noktasına işaret eder, çevirinin sosyal ağının tüm
boyutlarını kavrayabilecek açık sosyolojik açıklama eksiktir (Kaindl 1999: 125).
Birbirini tamamlayan yaklaşımlar olarak görülebilecek, alman dilinde yazılmış iki temel
yaklaşım vardır. Vermeer ve Holz-Maenttaeri farklı yollarla, kendine özgü sosyal aidiyet ile
birlikte çevirmene iletişim sürecinde aktif bir rol oynama alanı sunar (Holz-Maenttaerinin
teriminde uzmanlık faaliyeti, ya da Vermeer’de çevirmenlerin tarihsel roller ve müşteriyle
başarılı bir ilişki kapasitesi). Bu yaklaşımlar empirik anlamda güçlü bir şekilde sosyolojik
yaklaşım olmamakla birlikte, metinlerden çok sosyal ilişkilerin çözümlemesiyle kesin bir
ilgileri vardır (Pym 2006:3).
Çeviri Sosyolojisi İçin Genel Yaklaşımlar
Sosyolojik araştırmalar konu olarak çeviri piyasasını, basın endüstrisinde oynadığı rolü ve
diğer patronlar ya da ajanlar, çevirmenin sosyal statüsü ve rolleri ve çevirmenin uzmanlığını
(mesleğini), sosyal pratik olarak çeviriyi ve Toury (1995:249) nin adlandırmasıyla “çeviri
olayını” dikkate alırlar. Bu çeviri için, alıcı talebiyle başlamak olarak tanımlanabilir ve farklı
düzeylerde diğer ajanlar tarafından alımlanmasıyla biter (Mossop, 2000:2001). Sosyolojik
bakış en çok insanlar ve onların gözlemlenebilir eylemleriyle ilgilidir. Sosyolojik araştırmalar
çeviri eğitimi alanına daha yeni ulaşmıştır (bkz. Lefevere 1992; Hermans 1999; Wolf 2002)
(Chesterman 2007:173-174).
Toury’nin çeviri eylemi gibi süreç modelleri, bilişsel bir zeminde önerilir. Bunlar çeviriyi
“black boxtan” bir “input” ve “output” olarak görürler ve karar verme süreçlerinde çeşitli
önerilen modeller tarafından ortaya atılır. Süreç modelleri böylece sosyolojik alan için
önerilir, çeşitli aşamalarda gözlemlenebilir çeviri süreçleriyle alıcı tarafından alımlanan,
7
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hazırlanan, taslaklanıp revize edilen, sonuçta ödeme yapılan özel bir türüdür (bilişsel çeviri).
(Chesterman, 2007:174).
Sosyolojik ve bilişsel alan arasındaki alanı kültürel alanla örtüştürebiliriz, o zaman söz konusu
olan habitus’tur. Bourdieu’nün ajanların profesyonel eğilim ve davranışlar için pratiğin verili
alanıyla önerdiği terim habitustur. Simeoni’e göre çevirmenin habitusu “kişisel sosyal ve
kültürel tarihin bir sonucu” dur (Simeoni 1998: 32). Habitus bireysel deneyler ve sosyal
dünya arasında aracılık eder. Habitus bir sosyal pratiğin yapısı içinde bir “telkin” olarak elde
edilir. (Inghilleri 2005: 70).
Çeviribilim ve Fransız kültürel sosyolojisinin her iki araştırması da edebi çeviriyle
sınırlandırılmıştır. Yakın zamanlarda, yeni araştırmalar yeni çevirilerin büyük sahasının altına
alınmıştır (Bielsa and Bassnett 2009; Cortés Zaborras and Hernández Guerrero 2005),
lokalizasyon (Pym 2004) ve etnografi (Sturge 2007) çünkü globalizasyon konteksinde
çevirinin önemli rolü farkedilmiştir. Bu yazılar, çeviri sosyolojisinin büyük alanında detayda
düşünürler: edebi çeviri olarak başlayan çeviri ve yeni çeviri, disiplinler arası alanda hızlı
gelişen alan olarak çeviri. Sonuçta çevirinin sosyolojik bakışlarının çeviriye dahil olması ve
çeviri bilimin talep edilmesi (Mialet 2010:156-157).
Bourdieu’nün Habitus, Alan Ve Sermaye Kuramlarının Etkisiyle Çeviri Alanında
“Pratiğin Kuramı” Ve “Çevirmen Habitusu”
Son yıllarda habitus nosyonunu betimleyici çeviribilim alanına entegre etmeye çalışan bir çok
yaklaşım görülmektedir (Simeoni 1998; Sela-Sheffy 2005; Inghilleri 2003, 2005; Meylaerts
2006). Habitus’un Aristoteles’e kadar geri giden bir kategori olmasına ragmen (bkz. Simeoni
1998), çeviri ekolünde bu terim Pierre Bordieu’nün (1972) etkinin kuramı ve stratejilerin
kuramı arasında bir diyalektiğin motoru olarak dizayn ettiği habitus kavramına dayanır.
Habitus, öznenin içselleştirdiği sosyal sistem yapılarının yer değiştirme şekillerini tanımlar.
Sosyal yapı ve ajanın, farklı şekillerde bireysel ve kolektif deneyimler arasındaki etkileşimleri
yaşam boyu devam eder. Sosyal pozisyonu, bireysel ve kolektif geçmişinin etkisiyle, her
kültürel aktör öğrendiklerini sosyal kimlik olarak gelişimine katar: dünyanın ve bireyin
pozisyonunun kesin bir temsillemesi olarak sürece katar (Meylaerts 2008:93).
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Yakın tarihlerde çeviribilimsel tartışmaya farklı sosyolojik yaklaşımlar dahil edilmiştir. Çeviri
alanında bir sosyal yaklaşım, sosyal pratik olarak düşünülmeli, bu yüzden aktörlerin
toplumsal kategorisini hesaba katmalıdır (Sapiro 2008:154). Burada özellikle fransız
sosyoloğu Pierre Bourdieu’nün çalışmalarına farklı şekillerde dayanılmıştır. Simeoni (1998)
Bourdieu’nün Habitus konsepti yardımıyla çeviri pratiklere araştırması için bir proje
geliştirmiştir. Shelly (1992) alman dilinde yazılmış 18. Yüzyıl sonlarındaki alman
edebiyatının kanonlaşmasını Bourdieu’nün konseptine dayalı olarak sistematik olarak
araştırmıştır. Gouanvic (1994) ve (1997) Bourdieu’nün konseptini, fransız edebiyatı
çevirilerinde kaynak ve erek metin arasında 1945-1960 yılları arasındaki bir araştırma için
kullanmıştır. Gouanvic, Bourdieu tarafından geliştirilen alan kuramına dayanmıştır (Kaindl
1999: 128).
Çeviri sosyolojisi çeviride kaliteyi çeviri araştırmasının merkezine oturtan bir nosyona geri
dönüştür. Sosyolojik bir bakış bize, metinsel, bilişsel ve kültürel bakış açılarını birbirine
bağlayan sihirli bir köprü yapılandırmaya izin vermektedir. Bu köprü kurma, görecelik
nosyonunu içerir. Çeviri pratiği, söylem, habitus, çeviri normu, çeviri görevi ve çeviri
stratejilerinden oluşur.
Bourdieu’nün basın alanındaki yaklaşımı makro, mezo ve mikro düzlemlerde kendini gösterir.
Makro düzlemde, farklı diller arasında bir dilden öbür dile bir çeviri değil, çevirinin ekonomi,
politika ve kültürel güç ilişkilerinin ülkeler ya da dilsel komüniteler arasındaki ilişkisi olarak
çeviri türlerini araştırmaktır. Mezo düzlemde, yayıncı stratejileri, farklı uluslardaki diller ve
yayın alanları arasındaki benzerliklere dayalı olarak ilgili alanda (alman pazarı, Fransız
pazarı, İngiliz pazarı gibi, ulusal ya da uluslar arası Pazar). Mikro düzlemde ise bir kitap ve
onun tek bir yazarının yatırımı, yayıncı ve özel bağlantıların (ekonomik, politik ve ya da
kültürel) bu yayını alımlamasında ve ithalatındaki etkisi dikkatli bir şekilde incelenir (Sapiro
2008: 163-164).
Habitus, sosyalizasyon sürecinde kazanılan devamlı bir konum değiştirme sistemi olarak,
nesnel dış yapılar ve onların işlev türlerini içselleştirme anlamındadır. Bu anlamda Bourdieu,
belli davranış şekillerinin öğrenilmesinin kendi yardımıyla açıklanabileceği, birey ve toplum
arasındaki bağlantı yapılarını betimlemektedir. Bireyin sosyalleşmesi, bir toplumun
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normlarını, değerlerini ve inanç içeriklerini benimsemesini şart koşar. Bu sosyalleşme, bireyin
belli ve sosyal pratikte tekrarlanarak içselleştirilen ve kişiliğinin sabit kısmına dönüşmesiyle
oluşur. Habitus dilsel davranıştan, sosyal itibardan, örneğin daha çok hangi içeceği
içeceğinden ya da popmüzik ya da başka bir müzik türü mü dinleyeceğinden tutun, aşk
filmleri mi ya da macera filmeleri mi seyredeğinden, komedi, dram, şiir vs. Seyrettiğine
kadar, tüm sosyal eylem alanlarını kapsamaktadır (Bourdieu 1985, 1993, 2001, 2006).
Habitus, edinilmiş deneyimlerin bir toplamı olarak birincil ve ikincil yönler içerir. Birincil
habitus, bireyin çocukluğudan beri anne baba ve ailesi tarafından bir insan olarak edindiği ilk
deneyimleridir. Ikinci habitus, daha sonra ortaya çıkan, kişiliğinde daha az kalıcı ve değişmez
olarak yerleşen, okluda, meslek hayatında vs. Kazanılan davranışlardır. Hayat boyunca
edinilen ve içselleştirilen habitus formları birbirini etkiler ve devamlı olarak yeni tecrübeler
yapıldıkça yenisi tarafından yeniden yapılanan bir iç kişilik yapısını temsil eden bir tür
habitus şeklinde birbirini etkilerler (Bourdieu 1985,1993, 2001,2006).
Çevirinin „sosyal düzenlenen aktivite“ olduğundan yola çıkarsak (Hermans, 1997: 10), uygun
Habitus’un nasıl ortaya çıkacağı sorusu sorulmalıdır. Çevirinin pratiği türleri şüphesiz birincil
habitus’a girmeyip, daha geniş anlamda eğitim sırasında kazanıldığı için ikinci tür habitusa
girer. En önemli rolü burada çeviri eğitimi yönelişleri belirlerler (yani kuramsal ve yöntemsel
yaklaşımları) (Kaindl 1999: 132).
Çevirinin sosyal aktörler tarafından öğrenilen bir tür yazı olduğu gerçeğinden yola
çıkıldığında Simeoni, bir çeviri habitusunun varlığından söz eden bir varsayım ortaya atar.
Çevirinin bir yazı şekli olarak bu temelde çevirmenin özel bir habitus geliştirme şekli
olduğunu söyler (Simeoni 1998: 19). Bir çeviri Habitus’u Simeoni’nin de söylediği gibi, diğer
pratik formlarına göre dışardan çok da fazla etkilenmeyen „bir koşullara göre ortak üretim“
dir (Simeoni 1998: 31).
Bu durum, belli yapılarla bugüne kadar belli bir çeviri alanının henüz olmaması gerçeğiyle
ilgilidir. Örneğin, edebiyat alanı bağımsız bir sosyal alan olarak gözlemlenebilirken, ne tek
tek aktörlerin pozisyonları açısından, ne de bir alanda oyuna etkiler olarak ortaya çıkan
değerler açısından kendine özgü bir birlik olarak tanımlanamaz. Bu durum devam ettiği
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sürece, çevirinin güncel üretiminin farklı habitusların yapılandırdığı bir sonuç ya da çevirinin
yer aldığı alanlarda rol oynayan özel habitusların oynaması kaçınılmazdır (Simeoni 1998: 19).
Bir alan, kendi yapılarıyla Habitus’u etkiler ve belirler ve aynı şeklide de Habitus alanın
pratiklerini etkiler. Böylece Habitus ile Alan arasındakı ilişki karşılıklılık ilişkisi olarak ve
birbirlerini tamamlayıcı ilişki olarak tanımlanabilir. Hermans’a göre çeviri açısından bunun
anlamı, çevirilerin kendi yapısında hem toplum tarafından aktarılan normlar ve hem de
çevirilerin yapıldığı alan tarafından belirlendiğidir. Çevirmen bu şekilde toplumsal yapıda
kendi çeviri davranışıyla kendi ilgili pozisyonu nedeniyle hareket eden aktördür (Kaindl 1999:
134).
Habitus hem toplumsal hem de tarihsel olarak belirlenmiştir ve algılama şeması, düşünce
şeması ve eylem şemasıyla şekillenir. Algılama şeması günlük algılamaları düzenler, düşünce
şeması aktörün içinde yaşadığı, anladığı ve yorumladığı dünyaya yardımcı olur ve eylem
şeması aktörün pratik eylemini dile getirir. Tüm üç bakış açısı birlikte etki ederken, bunlar
açıkça değil sezdirimsel olarak rol oynarlar. Sosyal eylem ve buna bağlı olarak çeviri, „sens
pratique“ (pratik anlamdan) üretilen, pratik anlamı tarafından düzenlenen, anlamlı olarak
bakılan ve gerekle olarak görünen bir eylemdir (Bourdieu 1985, 2001).
Böyle bir bakış açısıyla çeviriler bir neden sonuç ilişkisinin sonucu olarak anlaşılabilirler.
Çeviriler daha çok alana özgü yapıların ve belli habitus formlarının değişken rol oynamasının
(karşılıklı etkileşiminin) sonucudurlar. Bir eylemsel işlevsel eylem odaklı çözümleme için
bunun anlamı, bir eylem amacının saptanması ve onun gerçekleşmesi çeviriye katılan eylem
taşıyıcılar arasındaki bir bilinçli kalküle edilen karşılıklı etkileşimin sonucu olarak
görülemeyip, daha çok bilinçsiz ve sosyalizasyon aracılığıyla az ya da çok belli pratikler için
güçlü olarak içselleştirilmiş dispozisyonların sonucudur. Simeoni’nin önerdiği gibi Habitus‘u
gelecekteki çeviri araştırmaları için merkez noktası yapacaksak, o zaman çevirmen belli
habitus formlarının taşıyıcısı olarak çevirilerin çözümlenmesinde ana etken olacaktır. Buraya
N. Luhmann da dahil edilip, gözlemci olarak çevirmenin sistem ayırmasında sistem çevre
bilgisi ve iletişim yetisinin belirleyiciliğinin, yani çevirmenin sistemle kurduğu ilişkinin
belirleyici olduğu, bunun anlamı da çevirmenin yine çeviri süreçlerinde ve çevirinin
yapılanmasında belirleyici olduğu söylenebilir. Yani çevirmen bu bilgilere ve sistemin
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ayrıştırma bilincine ve bilgisine ve bu yapısal özelliklere ne kadar sahipse o kadar başarılı bir
çeviri olur.
Bu durum elbette birçok alanda bir dizi zorlukları beraberinde getirecektir, Venuti’nin
adlandırdığı şekliyle çevirmenin görünmezliğiyle alakalı olarak, çevirmeni tanımaksızın
çevirinin nihai şeklinin görülmesinin üçüncü kişi tarafından belirlenmesi gibi. Simeoni (1998:
31) bu nedenle, çeviri habitusu araştırmalarında çeviriye katılan kişilerle ilgili önemli
verilerin sosyal çözümlemesi için elde olacak metinlerle sınırlı bir çeviri habitusu
araştırmasını önerir (Kaindl 1999: 135).
Alanlar, alan içinde geçerli olan ve bilinçli ya da bilinçsiz olarak ilgili eylemlerin ve pratik
formların aktörleri etkilediği belli oyun kurallarıyla belirlenmiştir. Burada söz konusu olan
oyuna etki eden ve Bourdieu’nün „sermaye“ kavramıyla anlaşılabiliecek belli etkiler
(etkilemeler, ödüller) söz konusudur. Sermaye burada ekonomi kuramı anlamında değil, daha
çok kendine has bir mantığa sahip farklı sermaye formlarının farklı düzeyi olarak söz
konusudur (Bourdieu 2001).
Ekonomik sermaye, parayla ilgili değerleri ortaya koyar. Kültürel sermaye kültürel yetiler ve
kültürel bilgiden –tek başına olmasa da- oluşur. Kültürel sermaye Bourdieu’ye göre, vücuda
dayalı ve bireyin habitusunun bir yapısıdır. Bunun yanında kültürel sermayenin nesnel
durumu vardır; kitap, sanat eseri vs. şeklinde. Sosyal sermaye bir sosyal gruba ait olma ve bu
suretle zamanla bu sosyal çevre içinde bir sosyal ağ olarak işleyen ilişkilerin yapılandığı bir
aidiyete dayanır. Sembolik sermaye ise, fakat bir kişinin ya da bir grubun kendi işlevleri için
toplumsal tanınmanın şekli olarak bir tür kredi olarak da, ister sanatçı, ister politikacı, ister
bilim adamı olarak kazandığı prestifi ve ünü olarak görülebilir (Bourdieu 2001).
İşlevsel çeviri bilimde bu sosyolojik boyut bu zamana kadar özellikle çeviri eylemi bakışıyla
sınırlı kaldı ve bir çevirinin amacı eylem yapısında rol oynayan kişiler arasındaki bir bilinçli
karşılıklı etkileşimin bir sonucu olarak görüldü. Betimleyici çeviribilim yaklaşımında da
çevirinin sosyal boyutu fazlaca vurgulanmayıp, edebi çoğul dizgedeki içsel mekanizmalara
indirgenir. Bourdieu tarafından tanımlanan alan, habitus ve sermaye kavramları yardımıyla
çevirinin kendi bütünsel sosyal boyutu kavranıp araştırılabilir. Çeviri böylece, yalnızca
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çeviriye katılanlan aktörlerin eylemi olarak değil, sosyal alan kavramının sürece dahil
olmasıyla daha geniş bir bakış açısıyla gözlenebilir.
N. Luhmann’ın Toplumsal Sistem Kuramının Çeviribilime Etkisi Ve Sistem Olarak
Çeviri
İşlevsel çeviriden söz ettiğimizde bir sistem içinde işlevden söz etmiş oluruz. Sonuçta işlev
kavramı T. Parsons’ın sistem kavramının tam özü ve işleyişitir. İşlevsel çeviribilimciler, işlev
kavramıyla çevirinin işleyininin sistematik olduğunu ve kültür ve toplum sistemine uygun
çeviriyi kastederken sistematik kuram oldular. Oysa onların anlaşılmaları çevirinin
bireyselliğine yaptığı vurguydu, kendileri de bunu kabul ettiler. Oysa tersi, işlevsel olmak ve
sistem içinde sistem olmak bireyselliğin tam tersi olmalıdır. Bu yüzden Hermans kendi içinde
tutarlı bir kuram savunabildiği için kendini açıkça sistemci olarak nitelendirebilir. Even
Zohar’ın kuramının çoğul dizge kuramı olduğunu unutmayalım. Yani çeviribilim yeni sistem
kuramı bakış açısıyla ortaya çıkmakla birlikte zaten sistemci olmayı yapısalcı dilbilimsel
ekolden beri hiç bırakmamıştır. Luhmann’ın sistem kuramı, çevirinin toplumsal boyutu ve
çeviri sistemi açısından önemli bir kuramsal dayanak olmuştur. Çevirinin makro kuramını
oluşturmada Luhmann’ın sistem kuramının geçmişteki etkisi Vermeer (1984, 2006), Hermans
(1998) ve diğer çeviribilimcilerle birlikte çeviri alanına taşınmış olup, günümüzde özellikle
Tyulenev’in çalışmalarıyla devam etmekte ve gelecekte yine çeviribilimin toplumsal ve
sosyolojik boyutu için Pierre Bourdieu’nün yaklaşımıyla birlikte ana kuramlar olmaya devam
edecek görünmektedir. Çünkü henüz çeviri alanında sistem kuramıyla ilgili yeterince çalışma
yapılamayıp, çevirinin toplumsal sistem olarak incelenmesi henüz yeterince yapılamamıştır.
Lefevere’ye göre, sistem temelli araştırmalar işlenen sorunu göstermede ve takip etmede bir
çözüm yolu olabilirler. Bunun için sistemik yaklaşım uygun bir yaklaşımdır, yani diğer
alanlardan uygulamalı kuramları birleştirerek bir yaklaşımı mümkün kılar. (Kuhn,
1970:185/1976:196). Sistem kavramı modern edebiyat kuramında rus formalizmine kadar
geri gider. Marksist, iletişim bilimsel ve alımlama estetiği yaklaşımları sistem temelli
edebiyat bilim için katkı sağlamışlardır. Yakın zamanlarda Claudio Guillen, Itamar EvenZohar, Felix Vodicka, Ronald Tanaka und Siegfried, J. Schmidt sistemik yaklaşımları takdim
etmişlerdir (Lefevere, 2009: 71).
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Lefevere, sistemden söz ettiğimizde, eşdeğer birbirleriyle karşılıklı değiştirilebilir bir ilişki
içinde bulunan öğelerin belli bir ortak özelliklerle birarada bulunan bütün ve sisteme ait
olarak görülmeyen diğer unsurlardan ayrılabilen özelliklerden söz ettiğimizi söyler.
Sistemin dışında olana biz çevre diyoruz. Çevrenin sistemi etkilemesi söz konusudur: bir kişi
bir dersliğe girerek „yangın var“ diye bağırırsa, bu durum (sınıf) sistemin hemen bozulmasına
yol açar. Çevre sisteme gerekli finansal araçlara sahip olabilir ve bu yolla sistemin çözülüşünü
sağlayabilir. Tersi olarak sistem aracılığıyla çevrenin de çözülmesi mümkündür. Ders
durumuyla ilgili söylediklerimiz, öğrenci ve öğretmenlerin kendi çevresinden dolayı algılama
ya da eylem tarzlarını değiştirirler. Böylece bizim sistemimiz açık bir sistemdir, yani, kendi
çevresiyle ilişki içinde bulunan bir sistemdir (Lefevere, 2009: 71-72)
Sistem kavramını mümkün olduğunca çok az kullanılan bir çerçevede, yani „gevşek organize
olmuş ve geniş anlamda dogmatik olmayan, sistem yaklaşımı ya da sistem araştırması olarak
kullanacağım. " (Mattessich 1978: 282) Lefevere, bir sistem ya da sistemler burada sözü
edilen şekilde hiçbir zaman mevcut olmayıp, “Sistem” kavramının hiçbir şekilde ontolojik bir
gerçekliğe sahip olmayan, heuristik bir yapı için kullanılmakta olduğunu belirtir. Sistem
kavramıyla Lefevere’nin kastettiği, çok kompleks bir fenomeni (yani edebiyat için yazıyı,
okumayı ve yeniden yazmayı) açıklayabilmek için bir modeldir (Lefevere 2009:73).
Luhmann’ın sistem kuramından yola çıkarak çeviriye baktığımızda ortaya çıkan sistem
çeviriyle ilgili olan ya da öyle varsayılan iletişimleri içermektedir, diğer bir deyişle çeviriler
ve söylevler çeviri hakkındadır. Fakat iletişimler gördüğümüz kadarıyla olaylardır. Bunun
anlamı çeviri sistemi yazılı veya sözlü metinlerden daha çok çeviri olarak görülen sayısız
iletişim eylemlerinden oluşmaktadır (Hermans, 2007:66).
Sistemin özelliği işlevinden kaynaklanmaktadır. Sistemin birliği farklı olma özelliği,
işlevinden, sistemin kendine atadığı rolden oluşmaktadır. Hermans’a göre çeviri sisteminin
işlevi toplumsal iletişim yelpazesini genişletmeye yöneliktir ama tipik olarak doğal diller
arasında gerçekleşmektedir. Bu sistem bu işlevi iletişimleri üreterek gerçekleştirir ve aynı
zamanda doğal dillerin anlaşılabilme bariyerini de çevreler. Çeviri sisteminin işlevi toplumun
iletişim alanını genişletmek, tipik doğal dilleri aşmaktır (Luhmann 1998).
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Sosyal sistem kuramında çevirmenler diğer insanlar gibi sistemin bir parçası değillerdir,
çünkü onlar akıl ve vücutlardan oluşmaktadır. Ne akıl ne de vucüt sosyal değildir.
Luhmann’ın sistem kuramında akıllar fizik sistemine ve vucütlar biyolojik sisteme dahil
edilmektedir (Luhmann 1998).
Yapmış olduğumuz iletişimdir. Sosyali soyal kılan şeyin ne olduğunu düşündüğümüzde şu
sonuca varırız, sosyal kişilerin içinde değil, kişiler arasında gerçekleştiği sonucuna varırız.
Luhmann bu yüzden sosyal sistemleri iletişimlerden meydana gelen sosyal sistemler olarak
tanımlamaktadır. İletişim düşünen beyinleri, üretebilen zihinleri ve işlev gören bedenleri
gerekli kılar ve iletişimin sosyal doğası kişiler arasındaki çevrede veya dünyada
gerçekleştiğinde açığa çıkmaktadır. Katılımcı bedenler ve zihinler kendi başına sosyal
değildir. İletişimsel değiş – tokuş bir iletişim durumunun diğer bir iletişim durumuna
bağlandığında ve bu bağlantıların zaman içerisinde bir zincir oluştuğunda sosyal kavramın ne
olduğu sorusu açığa çıkmaktadır (Luhmann 1998).
İleti, bilgi ve anlamanın bir arada olması sağlayan anahtar kelimedir. İleti burada iletişim
eylemi için kullanılmaktadır ve aynı zamanda iletişimin edimsel yönüdür. Bilgi, iletinin ne
hakkında olduğu ile ilgilidir. İletişim eylemi dışında varolan şeylere atıfta bulunur. Anlama,
ileti ve bilgi arasındaki farklılıkların gözlemlenmesi anlamına gelir (Luhmann 1998:72-73).
Luhmann’a göre, her sistemin kendi kodları vardır ve bu kodlarla iletişim sağlanır. Sistemin
işleyişini sağlayan onun kodlarıdır (Luhmann 1991, 1998). Bu durumu çeviriye
aktardığımızda, çeviri alanı yine kendi kodlarıyla konuşurken, her metin kendi kültürünün
kodlarıyla çalışır ve başka bir kültüre aktarılırken yine alıcı açısından yukardaki maddede
açıklandığı gibi, ileti anlamında, alıcının algılaması açısından kendi kodlarıyla algılanır ve
kedi sistemi içinde kodlanırken, bu iletişim sisteminin kodlarıyla anlaşılır ve üretilir. Bu
maddeyi çeviri süreci ve aktarımı açısından yorumalamka gerekirken, yukardaki maddede
çevirinin bir transfer olmadığının kabul edilmesi cümlesini de unutmamak gerekir. Yani çeviri
bir transfer değildir dedi yukarda, yani böyle bir transfer olamaz, çünkü alıcı bilgiyi değil,
bilgiden seçtiği iletiyi anlar ve yorumlar ve bu şekilde transfer etmiş olmaz. Bu anlamda
Vermeer ve diğer çeviribilimcilerin çevirinin bir transfer ve kültür transferi olduğu yönündeki
görüşlerinin Luhmann’ın kuramına göre yanlış olduğu söylenebilir. Yani çeviri hiçbir
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durumda transferin değil, çevirmenin seçtiği iletinin transferidir. Bu anlamda Luhmann’ın
sistem kuramının formüle ettiği çevirinin kaynak metindeki bilgi sunusunun bir devamı olarak
ikinci bir bilgi sunusu olduğu şeklindeki görüşüne bir karşı paradigmadır. Çevirinin bir bilgi
aktarımı olduğu genel kabulü de böylece yıkılmış ve çevirmenin ayırdığı iletinin aktarımı
olduğu şeklindeki Nida’nın görüşüne benzer bir görüş önce çıkmıştır. Çeviride kültür
transferini de aynı şekilde yorumlayarak, çevirinin bir kültür aktarımı değil, bir kültürün
filitrelenerek aktarılması olduğu söylenebilir.
Burada Luhmann’ın sistem kuramı açısından, diğer kültürün kodlarıyla iletişim, farklı bir
kapalı sistemin kendi iç iletişimi olarak bir diğer sistemden farklıdır ve yine bu anlamda HolzMaenttaeri’in Gefüge dediği açık uçlu sistem kuramını çürütmektedir. Çeviri Maenttaeri’nin
kuramında olduğu gibi açık uçlu bir sistem (Gefüge) yerine, iki kapalı sistemin
karşılaşmasıdır. Yukarıdaki yorumları ekleyerek, burada sistem kuramı ve çeviri sosyolojisi
bakış açılarıyla hem metinle sınırlı bir kuram genişletilmiş olup, Vermeer’in en geniş kuramı
olan Informationsangebot kuramı ve Maenttaerinin çeviri eylemi kuramının ana kavramı olan
açık sistem sistem (Gefüge) kuramıyla yeni bir paradigmanın ortaya çıktığını görebiliriz.
Özellikle çeviri eylemi, skopos kuramı ve işlevsel çeviri kendi içinde çelişen kuramlar olarak
birey ve sistem açısından, ve eylemle sistem zıtlığı açısından hem Holz-Maenttaeri hem de
Vermeer’in kuramları kendi içinde çelişkisini gösterirler. Bu çelişkiyi yukarda belirttiğim gibi
sistem kuramı açısından kapalı sistem kuramıyla çevirinin bir açık uçlu kültür transferi
olduğunu çürüten Luhmann ve buna dayalı olarak Hermans, diğer yandan ise Bourdieu’nün
kuramı ve tüm felsefe tarihinin zıtlıklarını çelişki olarak taşımaları dolayısıyla kuramsal bir
tutarlılık hatası yaptıkları anlaşılmaktadır.
Luhmann’ın sistem kuramının, “autopoiesis” (1991, 1998) kavramıyla kendine dönüşlü
süreçlerden söz ettiğini düşündüğümüzde, bir çeviri sistemi de bu anlamda kendine
dönüşlüdür. Ve bu da transferi ve açık sistemi tamamen yok eder. Kültürler dışarıdan çeviri
yoluyla aldığı yeni iletiyle, kendi kapalı yapısını dönüştürür kendine dönüştürürler. Ya da
başka bir deyişle kültürler çeviri yoluyla aldıkları bilgileri kendi sistem özelliklerine
dönüştürdüklerinde ayakta durabilirler. Yoksa başka kültürlere dönüşürler. Yani kültürlerin
kendi kendini düzenleyerek sürdürebilmesi (autopoiesisi), başka kültürlerle de birleşseler
kendi kültürlerini dönüştürmediği ve sistemin iletişim kodlarıyla kullanmadığı bir çeviri
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algılaması olur. Kültür transferi olarak yapılan çeviri aktarımları, çeviri kuramı açısından
çeviri eyleminin normal durumu değil, çevirinin anormal ve ideolojik durumu olarak,
çevirilerin normal geçişleri değil, çevirilerin kültürlere olumsuz etkileri olabilirler. Kültür
aktarımı olarak en yanlış olan tanımın, bir başka sistemin taşınması olarak, yerli sistemin
düzenini (autopoiesis) dışarıdan aldığı şeyi kendi sisteminin kodlarına çevirerek kendini
yeniden üretme yerine, kodlarını bozma ve sistemini yok etme anlamına geleceği için yanlış
bir varsayımdır. Çeviri sistemleri için açık sistemler denilemez, çünkü çeviri süreçleri iki
toplumsal sistem arasında bir etkileşim olduğundan, Luhmann’ın kuramında tanımlanan iki
sistemin kapalı bir etkileşim içinde olması söz konusudur. Luhmann’ odaklı çeviribilim, çeviri
sistemi için açık sistem kuramını çevirinin toplumsal boyutu için varsaymaz (Hermans,
2007:64-65).
Sonuç
Luhmann ve Bourdieü’nün kuramlarıyla çeviribilim metinsel dar alanından çıkarak,
çevirmenin kararlarını toplumsal bir genişlikte ve çeviri sistemini diğer toplumsal sistemlerle
eşdeğer bir bütün olarak görme imkanını bulmuştur. Çeviri alanında salt metin ve dil merkezli
yaklaşımlardan çevirmen merkezli ve çeviri süreci merkezli yaklaşımlara geçişin çevirilerin
etkileri ve sonuçlarını açıklamada yeterli olmadığı görülmüştür. Tüm toplumsal alanlarda
yapılan araştırma ve çalışmaların alanların oluşum ve gelişimine yaptığı katkılar çeviribilim
tarafından oldukça geç keşfedilmiştir. Çeviribilim disiplinlerarası çalışmalarla, gereksinim
duyduğu bütünsel bakış açısını sosyoloji kuramlarıyla bulabilmiştir. Bu anlamda çeviri
pratiğinin kuramsallaştırılması, çevirmen davranışlarının pratiği ve çeviri alanının yapısını
gözlemleme anlamında Pierre Bourdieü’nün kuramı ve çevirinin toplumsal bir sitem olarak
işleyişini ve yapısını gözlemlemede Niklas Luhmann’ın toplumsal sistem kuramının çeviriye
önemli bir paradigma değişimi yaşatmakta olduğu açıktır. Bu bakış açılarıyla çeviribilim,
şimdiye kadar geliştirilen tüm kuramlarını yeniden gözden geçirerek, genel kuramını yeniden
oluşturma yolunda ilerlemektedir. Bu aşamada çeviribilimde geliştirilmiş kuramların yeni
paradigmada kendine özgü işleyişte yer buldukları ve bugüne kadar geliştirilen kuramların her
birinin çeviri süreciyle ilgili sorunlara farklı bakış açısıyla bütünün parçası haline geldikleri
görülmektedir. Bu anlamda genel bir toplumsal sistem ve alan olarak çevirinin genel
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kuramının bütünsel bir bakışla gerçekleşebileceği, birbirine zıt ve birbirini dışlayan kuramsal
bakışların çevirinin bütünsel gerçekliğini anlamada eksik kalacakları bir gerçektir.
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TÜRK GİYİM KÜLTÜRÜNDE PANTOLONUN GELİŞİMİ VE DÜNYA GİYİM
KÜLTÜRÜNE ETKİSİ

Fatma AYHAN*
ÖZ
Maddi kültürün bir öğesi olarak giyim, bir milletin kültürünü gelenek ve göreneklerini
yaşam biçimini simgeleyen ve tanıtan en önemli unsurlardan biridir. İlk zamanlarda dış
etkenlere karşı koruma güdüsüyle başlayan giyinme ihtiyacı, toplumların uygarlık düzeyi ve
yaşam koşulları ile farklılığı belirginleşmiştir.
Yüzyıllar boyunca zengin giyim kuşam kültürüyle batı toplumlarının ilgisine maruz
kalan Türk giyim kuşam geleneksel giyiminin önemli bir parçası olan şalvar pantolon
kültürüyle Avrupalı modacılar tarafından fark edilmesine esin kaynağı olarak değişik model
ve kesimle unisex giyimde modern çizgilerle yansımasına da etken olmuştur.
Bu çalışmadaki amacım; Orta Asya’dan Hunlarla Avrupa’ya gelen Türk giyim
kültüründe pantolonun gelişimini ve dünya giyim kültürüne yansımaları tarihsel boyutu ile
anlatılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Hun, Türk, pantolon
THE DEVELOPMENT OF TROUSERS IN TURKISH CLOTHING CULTURE AND
THEIR EFFECT ON WORLD CLOTHING CULTURE
ABSTRACT
As on item of material culture, clothing is one of the most important element that
symbolizes and presents a nations culture traditions the need for clothing that come out with
the instinct of protection became noticed with the societies civilization level and living
conditions Şalvar, that is exposed to the interest of western societies and that is a important
part of Turkish traditional clothing had on impact an European fashion designers with
different models.
My aim in this study is to try to explain the development of trousers that came to
Europe with the Huns from Middle Asia and their reflections on world clothing culture.
Key words: Middle Asia, Hun, Turk, trousers
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1. GİRİŞ
İnsanın toplumsal yaşantısının bir ürünü olan kültür zaman süreci içerisinde ortaya
çıkardığı ürünler ve kalıntıları ile aynı zamanda tarihe kaynak olma özelliğini de taşımaktadır.
Maddi kültürün bir öğesi olarak giyim, bir milletin milli kültürünü gelenek ve
göreneklerini, yaşam biçimini simgeleyen ve tanıtan en önemli unsurlardan biridir. Tüketimin
en görünür biçimlerinden biri olan giyim, kimliğin kurulmasında önemli rol oynar.
Giyim tercihleri, insanların hem belli bir zaman dilimine uygun görünüşlere ilişkin
güçlü normları, hem de olağanüstü bir seçenek zenginliğini barındıran kültürün belirli bir
biçimini kendi amaçları doğrultusunda nasıl yorumladıklarını gösteren eşsiz bir alandır
(Crane, 2000).
Bir ulusun kültürü, geçmişinden özümlenerek gelen, maddi ve manevi değerlerin
zaman içerisinde kendisine has duygu, düşünce, ifade ediş tarzı ile ortaya çıkmaktadır.
Dünya uluslarının farklı kültür yapıları vardır; bunlar arasında Türk ulusunun özgün,
köklü, zengin milli kültürü büyük önem taşır. Bu kültür Türklüğün doğuşu ile başlamış,
zamanla gelişerek binlerce yıl Türk toplumlarını millet olarak ayakta tutmuş, onlara Türklük
özelliğini vermiştir.
Büyük uygarlıkların merkezi olan Orta Asya tarihi zenginliklerin yanı sıra giyim
kuşam değerleriyle de Türk milletinin ince zevkini göstermektedir. Giyim kuşam Türk
toplumunda geleneksel değerleri yansıtan önemli bir olgudur.
Kültür varlıkları içerisinde önemli bir yeri olduğunu düşündüğümüz geleneksel
giysilerimiz bir bütün olarak kültür ürünüdür ve doğrudan doğruya insanla ilgili olduğundan,
insanın yaşama biçimini belirten göstergelerden biridir. İnsanlar ya bulundukları uygarlık
seviyelerine göre giyimler oluşturmuşlar ya da bulundukları örf, adet, yaşam koşullarına göre
giysilerini şekillendirmişlerdir (Ayhan, 1999).
Türk kültürünü meydana getiren önemli değerlerden birisi de şüphesiz giyim kuşam
kültürüdür.
Kurulduğu ilk yüzyıllarda göçer bir toplum olan Türk milletinde, at binmek yaşamın
en önemli aktivitesi olduğu için giyimlerinin de at binmeye, avlanmaya, günlük tarım işlerini
kolaylıkla yapabilmesine yardımcı olacak şekillerde biçimlendiği ve günümüze izlerinin az ya
da çok değişerek taşındığı görülmektedir (Arslaner, 2007).
Çalışmada halen giysi modasında önemli bir yere sahip olan pantolonun, Türk giyim
kültüründen dünya giyim kültürüne etkisi, gelişimi ve farklı tasarımları anlatılmaya
çalışılacaktır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Araştırmanın materyalini konu ile ilgili kaynakların taranmasından elde edilen bilgiler
ve resimler teşkil etmektedir.
2.2. Yöntem
Araştırmada tarama ve saha çalışma yöntemi izlenmiştir. Bu amaçla geleneksel Türk
giysileriyle ilgili literatür ve görsel kaynak taraması yapılmış, Londra Central Saint Matrins
College of Art and Design School, Royal Collage gibi çeşitli moda okulları ile Asya ve
Avrupa müzelerinde araştırmalar yapılmıştır. Bilgi ve resimler amaç doğrultusunda
düzenlenerek araştırmanın ilgili bölümlerinde sunulmuştur. Çalışma incelenerek günün
trendine uygun pantolon tasarım örnekleri de verilecektir.
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3. BULGULAR
Tarih boyunca Türkler ata binen hatta hayatı at üzerinde geçiren insanlardı. Onlar için
çalılara, taşlara, soğuğa ve uzun at yolculuklarına dayanıklı giysiler gerekliydi. Türkler de,
Araplar ve Çinlilerde olduğu gibi ata entari ile binemezlerdi. Bu nedenle, ata binmede
karşılaşabilecekleri sürtünme ve bacaklarda yara açılması gibi tehlikelerden korunmak için
kalın pantolon ve çizme giymek zorunda kalmışlardır. Uzun at yolculuklarına çıkacak olan
kişiler özellikle deri pantolonlar kullanmışlardır (Ögel, 1991). Çok soğuk havalarda kürk
pantolonlar giymişlerdir. Bugün hala Türklerin eski anayurdu olan Moğolistan’ın Orhun
bölgesinde kışın soğuklarda kürklü pantolonlar giyilmektedir (Ayhan, 2000).
Pantolon, belden aşağısına giyilen ve bacakları saran diz altından ayak bileğine kadar
farklı boyda yapılabilen kadın ve erkeklerin rahatlıkla kullanabildiği bir alt giysi çeşididir
(Ayhan, 2000).
Başka bir tanımla pantolon, belden ayak bileklerine uzanan ve her bacağı ayrı ayrı
saracak biçimde iki parçadan oluşan bir giysidir (Ana Britannica, 17-20.s.).
Türklerin üzerine kaftan giymelerinden dolayı pantolonlar pek çok kaynakta iç giyim
olarak ele alınmıştır (Ögel, 1978).
M.Ö. 1. yüzyıl başlarında Rusya’da Baykal gölü kıyısında Urga’da ve Noyun Ulu’da
Hunlara ait elde edilen buluntularda insan başlıkları ve pantolonlar bulunmuştur. M.S. II. ve
IV. yüzyılda ilk Hun Türklerine ait kadın ve erkek mumyalarının üzerinde ipek kumaşlar ve
deri pantolonlar bulunmuştur (Ögel, 1978).
Kaşgarlı Mahmut tarafından 11. yüzyılda yazılan Divan-ı lügat-it Türk adlı eser 8.
yüzyıldan kalma Göktürk yazıtları, eski Uygur duvar resimleri ve Macar II. Rasonyi’nin
“Tarihte Türklük” adlı eseri pantolon, çizme, cepken, yelek, kemer, üç etek, ceket ve gömlek
gibi giyim eşyalarının ilk kez Türkler tarafından giyildiğini ve Orta Asya’dan dünyaya
yayıldığını göstermektedir (Gülensoy, 2001).
Şalvar ve pantolon “savaşçı kavimler”de kişilerin ata binmek için geliştirdikleri bir
giysi çeşidi olarak “Hunlar” tarafından bulunmuştur (Ögel, 1991). Rahat ata binmek için
Bizans, Roma ve Çinliler entari giyerlerken, Türkler “üm” adını verdikleri günümüzde
süvarilerin kullandığı, paçaları dar, üstü biraz daha geniş olan pantolonu kullanmışlardır (Zık,
2002).
Çin’de atlı birliklerin kurulmaya başlanması ile pantolon giyme zorunluluğu ortaya
çıkmıştır.
Türklerin komşusu olan Moğollarda pantolon giyilmiştir (Ayhan 2002). Uygurlar da
binek tipi şalvar giyerlerdi (Şekil 1). At üzerinde uzun bir yolculuğa çıkmak isteyen Kazaklar
“şalbar” dedikleri geniş bir seyahat pantolonu giyerlerdi. Kazakların giydikleri pantolonları
kaftanların bütün eteklerini içine alacak kadar geniştir. Bu pantolonlar yumuşak deriden
yapılmış ve sarıya boyanmıştır. Zengin kesimde bu deri pantolonlar örgülerle dış yüzeyden
süslenmiştir. Ziraatçi olan Tarancı Türkleri de ketenden yapılmış ince ve geniş şalvarlar
giyerlerdi. Demir çağına ait Türk mezarlarındaki bulgularda daha çok “paçaları dar”
pantolonlara rastlanmıştır. Bu pantolonlarda ayrıca “paça bağları” da görülmüştür. Orhun
kurganlarından çıkan bu pantolon örnekleri Şekil 2’de görülmektedir (Ayhan, 2000).
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Şekil 1. Uygur ve Orta Asya Çin tipi geniş binek şalvarı

Şekil 2. Kurganlardan çıkan ilk Türk pantolonu, Moğolistan (Ön ve Arka)
Hunlardan sonra Göktürklerde elbisenin altına pantolon giymişlerdir. Pantolonlar
kürklerle süslüdür. Türk tarihinde toplumsal yaşam ve özellikle çeşitli dönem giyimleriyle
ilgili bilgiye çok az rastlanmaktadır.
Türklerle ilgili belge bulmak ve bulunanları sınıflandırmak oldukça güçtür. Türkler
yüzyıllar boyunca tarih yapmış bir millet olmasına rağmen tarih yazan bir millet olmamıştır
(Eray, 2000).
Orta Asya step ulusu olarak Türklerin Batı dünyasına taşıyıp benimsettikleri pantolon
adını alan altlıklar yalnız Türk giyim tarihi açısından değil, dünya giyim tarihi açısından da
olağanüstü öneme sahiptir.
Giyim tarihi ve kültürü ile ilgili tüm yayınlarda klişe bir ifade şeklinde pantolonun 4.
yüzyılda Doğu’dan gelen “Barbarlar” tarafından Avrupa’ya yayıldığı ifadesi yer almaktadır.
Topçuoğlu’nun da belirttiği gibi “işlevsel, akılcı ve ergonomik bir giysi olan (at binmek için
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özellikle) pantolon ya da şalvar giyen kavimlerin “barbar” olarak nitelendirilmesi akılcılığı
ilke edinen Avrupa modernleşmesinin çelişkilerinden biridir.
Türk toplumu yüzyıllar boyu zengin bir giyim kültürüne sahip olmuş, bu zenginlik
giyim biçimlerinde olduğu kadar giyim eşyalarında da kendini göstermiştir. Anadolu’nun
birçok uygarlığın merkezi olması, uzun tarihsel geçmişi, Orta Asya’nın etkisi, tarih boyunca
çok geniş topraklara yayılarak oradaki kültürlerden de etkilenmesi giyim çeşitliliğinde ve
zenginliğinde büyük rol oynamıştır.
Çeşitli uygarlıkların beşiği olan Anadolu tarihi zenginliklerin yanı sıra giyim kuşam
değerleriyle de Türk milletinin ince zevkini göstermektedir. Giyim kuşam Türk toplumunda
geleneksel değeri yansıtan önemli bir bulgudur. Türk insanının giyimi duygu, düşünce, istek,
temenni ve yaşam tarzını da temsil eden niteliktedir (Ayhan, 1998). Ülkemizin günümüz
moda ve giysi alanındaki başarısı hiç şüphesiz bir tesadüf değildir. Asya ve Mezopotamya’nın
dünya kültür ve giyim tarihinin ilk kaynağı olduğu şüphe götürmez bir gerçektir.
Anadolu’nun tarih sürecinde çok renkli bir giysi hazinesine sahip olduğu da tartışılmaz bir
gerçektir. Bu nedenle Türk giyimi dünya giyim tarihinde önemli bir yere sahiptir.
Ülkemizdeki giyim kuşam kültürü, çeşitli ulusları oldukça fazla etkilemiştir. Türklerin
Anadolu’ya yerleşmesinden sonra, Osmanlı devletinin kuruluşunda, Fatih dönemine dek Türk
giyimine ilişkin yeterli güvenilir bilgi elde edilememiştir. Fatih döneminden sonraki Türk
giyimi ise İstanbul’a gelen yabancı gezgin ve ressamların eserlerinden, yine minyatürlerden
öğrenilmektedir (Komşuoğlu ve diğerleri, 1985).
Osmanlı İmparatorluğunun yükseliş döneminde özgün Osmanlı giyim kuşamında
birçok örnekler Avrupa’da çeşitli moda akımlarının doğmasına neden olmuştur. Geçen zaman
içerisinde pantolona en çok ilgi gösteren kesim askerler olmuştur. Savaşlarda devamlılığını
sağlamıştır.
Günümüz giyiminde en fazla tercih edilen pantolon giyimi yüzyıllara göre birçok
değişiklik göstermiştir. 19. yüzyıla kadar erkek giyimi olan pantolon 21. yüzyıla girerken
bayanların da tercihli giysileri haline gelmiştir (Öztürk, 2000).
Türkiye’de pantolon yaygın olarak 19. yüzyıldaki batılaşma hareketleriyle beraber
ilkin batı yanlısı çevrelerde giyilmeye başlandı. II. Mahmut döneminde yapılan giyim
düzenlemelerinde askerlerin pantolon giymeleri öngörülmüştür. Abdülmecit döneminde
devlet memurlarının da pantolon giymesi zorunlu tutuldu. Bazı çevrelerde uzun süre
yadırganan bir giyim öğesi olan pantolon 19. yüzyılın ikinci yarısında özellikle büyük
kentlerde yaygınlaştı. Bununla birlikte Anadolu’da pantolon yerine şalvar, çakşır vb.
kullanılıyordu.
Türklerde kadın ve erkek halk giyimi Avrupa’da olduğu gibi çok farklılık
göstermemiştir. O dönemlerde aynı tarz giyindikleri görülmektedir. Türklerde giyilen
pantolon çeşitleri farklı isimlerde olup genel olarak aynı biçimdedir. Bunlar potur, çakşır ve
don’dur. Yöresel farklılıkları bulunmaktadır.
3.1. Potur
Erkekler tarafından vücudun belden aşağı kısmında giyilen kalça bölgesi oldukça
dökümlü, ayak bileği ile diz arasındaki mesafesi sıkı görünümlü giyimdir. Potur adını kırma
ve buruşuk anlamındaki pot isminden almıştır. Poturun özelliği; belden dökümlü inen giyimin
dizden aşağı teni sarması ve paça kısımlarının önünde arkasında birer yırtmaç görünümlü
poletçik bulunmaktadır. Poturun paçası dikişli bir tozlu görünümdedir ve genellikle cepken
altına giyilmiştir. Çoğunlukla Rumeli bölgesinde tercih edilen bir giyimdir (Şekil 3) (Koçu,
1969).
5

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Şekil 3. Anadolu’da giyilen potur
3.2. Çakşır
Bazı bölgelerde “Karadan” ve “Zıbka” adıyla anılır. Çakşırın iki çeşidi vardır. Her iki
çeşidi de yaşları 45’in altında olan genç erkekler ve özellikle koşarlı hizmet erleri, asker
ocaklarında neferler, çuvuşlar, resmi kuruluşlarda hizmetliler ve hizmet çeşitlerine göre çeşitli
isim alan uşaklar giymiştir. Çakşır belden uçkurluğuna geçirilmiş bir uçkur ile bele
yerleştirilir. Diz kapağından aşağısı baldırı örten kısmı birden daralır. Bazı durumlarda
çakşırın paçasına ince ve yumuşak deriden bir mes dikilerek eklenir. Çakşırla birlikte mestte
giyilir. Diz çakşırı ise yeniçeriler tarafından giyilmiştir. Diz kapağının üstünde biten dizden
aşağısı çıplak kalan bir giyimdir. Bazı durumlarda diz kapağı altından ayak bileğine kadar
tozluk geçirilmiş ve örtülmüştür (Şekil 4) (Koçu, 1969).

6

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Şekil 4. Türklerde giyilen diz çakşırı
3.3. Don
İç donu ve tuman ismiyle de anılmıştır. Vücudu belden aşağı topuklara kadar örten ve
bacaklar için iki parçası bulunan bir giyimdir. Erkek ve kadın için giyilenlerin kesimi aynı
olmuştur. Bürümcük, Trabzon bezi, kaba bez kullanılmıştır. Zamanımızda yaşlı kesimin
muhafazakarları, köylerde yaşayanların bir bölümü bu tarz giyimi halen sürdürmektedir.
Paçalara bağcık yerine ilik-düğme yapılanları, uçkur yerine de belden düğme ile tutturulanları
veya uçkur kısmına lastik geçirilmiş olanları, yarım asırlık birer geçmişi olan türlerdir. Diz
çakşırı giymeye mecbur olanların iç donları da yine beli uçkurlu ve ağ kesimi boldur. Fakat
boyu diz kapağının üzerindedir. Diz kapağının üstünde kalan kısa erkek donları I. Dünya
Savaşından sonra yayılmıştır. Saraylı kesimin iç donları bürümcük kumaştan kesilmiş ve
üzerine “çintemani” denilen bir nakış yapılmıştır (Şekil 5).
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Şekil 5. Türk erkeklerinin giydiği iç donu
Çintemani 16. yüzyıldan başlayarak Türk kumaşları ve giyim eşyalarının üzerine
işlenmiştir. Bu da tasvirlerinde güneş ve ayı temsil eden bir daire resmedilir ve Budist
aleminde bu daireye “taman” ismiyle bir kutsiyet verilir. Tamandan alınarak Türk
kumaşlarında özellikle Osmanlı sarayında çok kullanılmış olan nakış motifinin esası, ikisi
altta ve birisi üstte üç daireden oluşur. Her daire iç kenarlarında birleşmiş iç içe iki veya üç
daireden oluşur. Dairelerin kenarları iki veya üç hilal motif şeklindedir. İslamiyet’e
Budizm’den gelmiş bir inanca göre daireler simgesel bir şans elemanı olarak görülmüş ve
kazaya belaya karşı koruyucu olduğuna inanılmıştır. Bu sebeple özellikle erkek iç donlarına,
gömlek ve çamaşır bohçaları üzerine işlenmiştir (Şekil 6) (Koçu, 1969).

Şekil 6. Çintemani desenli don
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3.4. Türk Giyiminde Şalvar
Vücudun belden aşağı kısmını örten bacaklara geçirildikten sonra bir uçkurla bele
bağlanan geniş ağlı, dökümlü bir görünüme sahip bir giyimdir (Meydan Larousse, c.9.).
Tarihi verilere göre şalvarın ilk çıkış yeri İran’dır. Abbasiler siyah, Fatimiler beyaz şalvar
giymiştir. İran’ın ipek, Mısır’ın beyaz keten şalvarı değerli sayılmıştır. Savaşlarda kullanışlı
olması sebebiyle şalvar giyilmiştir. Ayrıca şalvar Hilat’ın en önemli bölümüdür. Fütüvvet
kuruluşlarında şalvar bir üniforma ve şeref elbisesidir. Şalvar giydirme görevi de çok az
kişiye tanınırdı (Büyük Larousse, c.11.). Hilafetten başlayıp, Osmanlı İmparatorluğunun son
dönemlerine kadar kadın ve erkeklerde giyecek olan kişinin tabakasına göre değişik biçim ve
özelliklerde giyimi sürdü. Şalvar günümüzde özellikle Anadolu’da daha çok kadınlar
tarafından giyiler ve geleneksel giyimde önemli bir yere sahiptir. Çeşitli biçimde ve boylarda
olan şalvarın 90 kadar çeşidi belirlenmiştir (Meydan Larousse, c.9.). Biçki bakımından da 4
türe sahiptir. Bu türler bölgelere göre, paçalı, paçasız (kuyruklu-kuyruksuz), yarı açık; apışlı
ve açık apışlı gibi isimlerle günümüzde halen yaygın olarak kırsal kesimde giyilirler.
Türklerde, geleneksel giyim biçiminde önemli bir yere sahip olan şalvarın izlerini
resim ve yazıtlardan görmek mümkündür. Şalvar olarak adlandırılan hem erkek hem de
kadınların belden aşağı giydiği bol ağlı geniş giysinin ve daha dar olan ve pantolonu andıran
çakşırların özellikle Osmanlı Devletinin kuruluşundan sonra daha da yaygınlaştığı hatta
Osmanlı Döneminde ilk olarak II. Sultan Mahmut’un yaptığı kıyafet inkılabından sonra belli
sosyal sınıflarda yavaş yavaş şalvarın yerini almaya başlayan pantolonların bile yine de
özellikle Anadolu ve kırsal kesimlerde şalvara olan bağlılığın yerini almadığı ve halen
günümüzde özellikle Anadolu’da geleneksel giyimin bir parçası olarak kullanıldığı
bilinmektedir (Tezcan, 2007).
19. yüzyılın başında, alt tabakadan paşazadelere kadar İstanbul delikanlıları arasında
şalvar paçalarını sıvayarak arkaları basık pabuçlarla çıplak ayaklı gezmek yaygın bir moda
halini almış, bu ilginç koda da 1826’da Yeniçeriliğin kaldırılmasına kadar devam etmiştir
(Koçu, 1996).
Cumhuriyet dönemi ile birlikte modernleşme çabalarının kılık kıyafet inkılabı ile daha
da etkin hale gelmesi bu geleneksel giysinin şehirden Anadolu’ya kaymasına ve kırsal
bölgelere mal olmasına neden olmuştur.
Yüzyıllar boyunca zengin giyim kültürüyle batı toplumlarının ilgisine maruz kalan
ülkemiz, geleneksel giyimin önemli bir parçası olan şalvar Avrupalı modacılar tarafından da
fark edilmesine ve moda çizgilerine esin kaynağı olarak farklı biçimlerde hem erkek hem de
kadın giysilerine modern çizgilerle yansımasına etken olmuştur. Pantolon tüm dünyada farklı
tasarımlarla yerini almıştır (Şekil 7). Üniseks olarak giyilen vazgeçilemeyen bir alt giysi
çeşidi olarak da varlığını sürdürmektedir.
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Şekil 7. Fatma Ayhan arşivi
3.5. Şalvardan Pantolona Geçiş
Orta Asya’dan beri “şalvar” değişik biçim ve özelliklerde kadın ve erkekler tarafından
kullanılmıştır. Osmanlının ilk dönemlerinde askerlerin resmi bir giyimi olmadığından şalvar
giymeyi sürdürdüler. Yapılan savaşlarda, karşı cephenin etkisiyle giyimlerde değişiklikler
olmuştur. Askerlerin giydiği şalvarın yerini pantolon almıştır. Pantolonun Avrupalı anlamda
bize geçmesini sağlayan askeri giyimlerde yapılan değişikliklerdir. XVII. yüzyılda Avrupa ile
başlayan ilişkiler XIX. yüzyılda yoğunlaşmış gerek kadın, gerekse erkek giyiminde Avrupa
etkisi belirginleşmiştir. Avrupa etkisi belirginleşmiştir. Avrupa kesimi olan setire (setre)
ceketler pantolon ve yelekle birlikte II. Mahmut devrinde önce askerler için benimsendi.
- Subay ve sancaktar çavuşları; ipek işlemeli çuha sıkma.
- Erat, dize kadar soyak sıkma.
- Cephaneci ocağında ve bölükbaşılar potur.
- Yüzbaşı ve teğmenler çuha potur.
- Deniz sınıfı subaylar, pantolon ve diğer subaylar kahverengi pantolon
giymişlerdir (T.S. Kuvvetleri Kıyafet Tarihi, c.III, s. 1088). II. Mahmut Avrupalı
giyim olan pantolonu ilk olarak askere giydirmiş, sivil memurları serbest bırakmıştır. Fakat
Kırım harbi başlayınca Abdülmecit bütün küçük memurları setre-pantolon giymeye mecbur
etmiştir. Memurlardan sonra orta halli aileler ve gençler de setre pantolon giymeye
başlamışlardır (Koçu, 1968). Mahmut Şevket Paşanın “Teşkilat ve Kıyafet-i Askeriye” adlı
kitabında 1909’da belirlenen askeri pantolonlarda, külot pantolonla ya çizme giyilmiş ya da
dolak sarılmıştır. Pantolonların dış dikişine ince kırmızı bir zıh yerleştirilmiştir. Topçularla
10

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

süvarilerde bu zıh 5 cm, Paşa pantolonlarında ise yan dikişin iki yanı da 5 cm iki şerit halinde
kırmızı çuhadır (Sevin, 1990).
Günümüzde pantolon Türkiye’de belden aşağı giyilen tek giysidir. Şalvar, çakşır,
potur geleneksel ve folklorik giyimler içindeki yerini korumaktadır. Anadolu köylüsünün
benimsediği pantolon kesimi de diz kapağından sıkı bir şekilde baldır kısmını sarar ve ayak
bileğindeki yırtmaçla, paçalarda düğümlenip kapanan külot pantolonlardır. Paçası düz veya
dubleli külot kesim, Golf kesim, Çarliston Bluejean, çuval kesim gibi çeşitli isimlerle moda
olma özelliğini korumuştur.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Avrupa pantolonu ilk kez 18. yüzyılda yani Türklerden bin yıl sonra giymeye, İtalyan
komedyen Pantolone aracılığı ile başlamıştır.
Bütün bu kaynaklara rağmen pantolonun adını İtalyan komedyen Pantolone’den aldığı
bilinmektedir (Meydan Larousse, 9146.s.)
Erkekler tarafından kullanılan pantolon, günümüzde giyimin önemli parçalarındandır.
Modanın gelişimi ile pantolon erkeklerde olduğu kadar kadınlar için de giyimin vazgeçilmez
parçalarından olmuştur. Pantolonun 1920’li yıllardan itibaren Fransa’da kadın giyimi içinde
yer alması ile ön plana çıkması önce tepkilere neden olmuştur. Kadının sosyal ve çalışma
alanına girmesi ile kullanışlılık, pratiklik ve rahatlık açısından giderek tercih edilen bir giysi
olmuştur. Kadınların pantolon kullanmasıyla birlikte çizgi ve modellerde farklı tarzlar
geliştirilerek kullanım çeşitliliği artmıştır (Ayhan, 2010).
Dünyaca ünlü moda okullarında Türk şalvar pantolon ve giysileri tema olarak
verilirken, atıf yapılmaması Türklere ait giysi olduğu belirtilmemesi de oldukça ironidir (Şekil
8).
• Orta Asya bozkır ulusu olarak Türklerin ataları olan Hunların batı dünyasına
taşıyıp benimsettikleri sonradan pantolon adını alan altlıklar yalnız Türkler
açısından değil dünya giyim tarihi ve kültürü açısından da önemli bir yere sahip
olduğunu moda ve giyim tarihi notlarıyla anlatılmalıdır.
• Geleneksel Türk giyiminin tüm parçaları (pantolon, ceket, cepken, yelek, üç etek,
başlık, kemer, çizme vb.) tek tek incelenerek çağdaş yorumlarla dünyaya
tanıtılmalıdır.
Çok zengin bir koleksiyona sahip olan geleneksel Türk giyiminin korunması, tarihinin
dünyaya anlatılması için;
• Türk birliği kapsamında Türk halk giysilerinin derlemelerinin yapılması
• Geleneksel Türk giyim müzesi kurulması
• Giyim konusunda araştırmalara teşvik edilmesi ve destek sağlanması
• Hazır giyim ve Haute Couture’in Türk modasını geliştirecek yönde modernize
çalışmalarına yönelmesi ve bu tür teşviklerin ödüllendirilmesi gerekmektedir.
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Şekil 8. Central, Saint Matrins College of Art and Design School, 2004 (Fatma Ayhan arşivi)

12

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

KAYNAKÇA
Ana Britannica, cilt 3, s.17-20.
ARSLANER, Çiğdem (2007) http://www.hbektas.gazi.edu.tr/dergi/kearmagan/ araslaner.htm367k.
AYHAN, Fatma (1998) Cumhuriyetimizin 75. yılında dünden bugüne Tarsus sempozyumu,
Tarsus, s. 83. Berdan Tarih ve Kültür Varlıkları Koruma Vakfı, Tarsus.
AYHAN, Fatma (1999) “Türk Giyim Tarihi”, Ders notları.
AYHAN, Fatma (2000) “Moğolistandaki Orhun Anıtları”, Araştırma notları.
AYHAN, Fatma (2002) “Moğolistan, Ulaanbaatar, Milli Tarih Müzesi”, Araştırma notları.
Büyük Larousse, c.11.
CRANE, Diana (2000) “Fashion and its social acendas class, gender and identitiy in
clothing”, The University of Chicago Press.
ERAY, Fatma (2000) “Türk toplumlarında pantolonun gelişiminin incelenmesine tarihsel bir
bakış”, Konfeksiyon Teknik, Mart, s. 69.
GÜLENSOY, Tuncay (2001).
KOÇU, Reşat Ekrem (1969) “Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü”, Güncel Yayıncılık,
18.
KOMŞUOĞLU ve diğerleri (1986) “Resim II. Moda Resmi ve Giyim Tarihi”, Ankara.
Meydan Larousse, c.9, s. 9146.
ÖGEL, Bahaeddin (1978) “Türk Kültür Tarihine Giriş”, Ankara.
ÖGEL, Bahaeddin (1991) “Türk Kültür Tarihine Giriş”, Ankara.
ÖZTÜRK, (2000)
SEVİN, N. (1990) “Onüç Asırlık Türk Kıyafet Tarihine Bir Bakış”.
TEZCAN,
Mahmut
(2007)
www.1001.kitap.com/Bilim/Mahmut_Tezcan/
turk_ailesi_antropolojisi/aile08_giyim.html.43k.
Türk Silahlı Kuvvetleri. “Kıyafet Tarihi”, c. III, s. 1088.
ZIK, Hatice (2002) “Giysi Tasarımı, Pantolon 1”, İstanbul: Yapa Yayınları, s. 14.

13

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

BİREYCİL-TOPLUMCUL ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGISI İLE BİLGİ YÖNETİMİ
ETKİNLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ALGILANAN ÖRGÜT DESTEĞİNİN
ARACILIK ETKİSİ: TÜRKİYEDE BİR ÜNİVERSİTEDE ARAŞTIRMA

Dr.Merve Koçoğlu1
ÖZ
Bu çalışma, Türkiyede bir üniversitede çalışan araştırma görevlilerinin örgütlerine
yönelik bireycil-toplumcul örgüt algılayışlarının üniversite içerisinde bilgi yönetimi
etkinliğinde algılanan örgüt desteğinin aracı değişken rolüne yönelik ilişkiyi ortaya koymayı
amaçlamıştır. Araştırma sonuçları araştırma görevlilerinin örgütlerine yönelik toplumcul örgüt
algıları ile bilgi yönetimi etkinliği arasındaki ilişkide algılanan örgüt desteğinin tam aracı
değişken rolü olduğunu ve araştırma görevlilerinin demografik özellikleri ile algılanan örgüt
desteği ve bilgi yönetimi etkinliği arasında anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Bireycil ve Toplumcul Örgüt Kültürü, Algılanan Örgüt Desteği,
Bilgi Yönetimi Etkinliği.
KNOWLEDGE MANAGEMENT EFFECTIVENESS IN INDIVIDUAL AND
COLLECTIVIST ORGANIZATION THE MEDIATING ROLE OF PERCEIVED
ORGANIZATIONAL SUPPORT: AS AN EXAMPLE OF A UNIVERSITY IN
TURKEY
ABSTRACT
In this study, concept of knowledge management in collectivist-individualist culture
and the mediating role of perceived organizational support are discussed. This study includes
a research concluded by research assistants who work one of the universities in Turkey. The
results show that perceived organizational support is fully mediated effects on the relationship
between employees’ perception of collectivist organization and knowledge management
effectiveness. Additionally, results reveal significant differences in relationship with
demographic characteristics

and perceived

organizational

support

and knowledge

management effectiveness.
Key Words: Individual and Collectivist Organizational Culture, Perceived
Organizational Support, Knowledge Management Effectiveness.
1
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GİRİŞ
Günümüzde örgütlerin en önemli sermayelerinin başında insan kaynağı gelmektedir.
Rekabetçi avantaj örgütlerin sahip oldukları insan gücüyle doğru orantılıyken, bu rekabetçi
gücü birbirinden farklı kılan ise çalışanların sahip oldukları bilgilerdir. Bilgi, örgütsel
öğrenme aracılığıyla örgüt içerisinde bilginin oluşturulması, paylaşılması ve kullanımını
etkiler. Örgüt içerisinde bilginin paylaşılabilmesinde örgüt içerisinde paylaşılan değerlerin bir
başka ifadeyle, örgüt kültürünün önemi büyüktür. Hofstede (1983) örgüt kültürünü bireycil ve
toplumcul olmak üzere iki farklı açıdan incelemiştir. Bireycil örgüt kültüründe kişilerin kendi
başarıları, toplumcul örgüt kültüründe ise grubun başarısının ön plandadır. Toplumcul örgüt
kültürü, işbirlikçiliği, grup çalışmasını teşvik ettiğinden bilgi, toplumcul örgütlerde etkin ve
verimli bir şekilde yönetilebilecek, bir başka ifadeyle paylaşılabilecek ve kullanılabilecektir.
Bunun tam tersi bireycil kültürlerde ise çalışanlar bilgiyi kendi kontrolleri altında tutmak
isteyecek ve başkalarının başarısına vesile olmamak adına paylaşmak istemeyeceklerdir.
Bilginin örgüt içerisinde paylaşımında kullanımında örgüt kültürünün yanı sıra, çalışanların
örgütlerinden almış oldukları destek, örgütlerin çalışanlarına değer vermesi, ilgilenmesi,
onların iyilik ve memnuniyetlerini önemsemesi ve başarılarından gurur duymaları da bir
başka etkendir. Örgüt kültürünün, örgüt desteğinin oluşmasında katkısı büyüktür. Dolayısıyla
gerek örgüt kültürü gerekse örgüt desteği örgüt içerisinde pozitif ve paylaşımcı atmosferin
oluşturulmasında büyük rol oynamaktadır. Bu ise örgüt içerisinde bilginin paylaşımını ve
kullanımını olumlu yönde etkilemektedir.
1. Literatür Taraması
1. 1.Kültür Kavramı
Kültür, “bir toplumun davranışını şekillendiren, her topluma ayrı bir çevre olma
özelliğini kazandıran ve her topluma kendi şeklini veren kural ve sorumlulukların meydana
getirdiği bir bütündür. Hofstede kültürü, bir insan grubunu diğer insan gruplarından ayıran
düşünce programlarının toplamıdır” diye tanımlamıştır (Mutlu, 2005:201). Kültürel boyutlarla
ilgili yapılan akademik çalışmalardan en yaygın olarak yararlanılan psikolog Geert Hofstede
(1980) tarafından yapılandır. Birçok araştırmacı kültürel boyutları ölçmek için Hofstede
ölçeğinden yararlanmışlardır (Schaffer, 2003:179).
Hofstede 40 farklı ülkede çalışan IBM çalışanları üzerinde yapmış olduğu
araştırmasında kültürel farklılıklar dört boyutta ele almıştır. Bu boyutlar, aşağıda da
2
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belirtileceği üzere belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi, baskın değerler ve bireyciltoplumculuktur.

Belirsizlikten kaçınma boyutu; toplumların, kişilerin ya da örgütlerin

belirsizliğe tolere edebilme ve risk alma isteklerine göre farklılaşmasıdır. Güç mesafesi
boyutu, bir topluluğun bireyleri ve örgütlerinde gücün eşit olmayan bir biçimde dağılımı ile
ilgilidir. Düşük güç mesafesi herkesin eşit haklara sahip ve gücün eşit olarak dağıtıldığı,
yüksek güç mesafesinde ise ayırımcılık hakimdir. Baskın değerler boyutunda Hofstede
kültürleri dişi ve erkek olmak üzere ikiye ayırmıştır. Erkek egemen toplumlarda kadınların ve
erkeklerin rolleri ayrıntılı ve net bir şekilde belirlenmiştir ve erkek egemenliği hakimdir. Dişi
kültürde ise kadın ve erkek arasında eşitlik vurgulanmıştır. Hofstede tarafından belirlenen son
boyut ise bireycilik ve toplumculuktur. Kişiler ve gruplararası ilişkilerde kullanılan değerlerle
ilişkilidir. Toplumcul kültürlerde gruplar bireylerden çok daha önemli iken bireycil
kültürlerde kişisel istekler daha ön plandadır. Japon kültüründe toplumcul; Amerikan
kültüründe ise bireycil değerler ön plana çıkmaktadır (Jennifer ve Gareth, 1996:542-543).
Çalışmamızda bireycil ve toplumcul örgüt kültürü ele alınmaktadır. Öncelikli olarak,
şirket ya da örgüt kültürü, “belli bir örgüt ya da organizasyonun belirli davranışları, ifade ve
uygulama şekilleridir” (Yeşil, 2009:114). Örgüt kültürü, örgütleri anlayabilmek için tüm
örgütü kapsayan bir çatı gibidir ve örgüt kültürü, örgüt içerisinde grupların bireycil-toplumcul
olduğunu açıkladığı gibi örgüt kültürü aynı zamanda devamlılık arz eden karmaşık bir süreçtir
(Ainsworth ve Cox, 2003:1463-1465).
Hofstede, bireycil-toplumcul kültür boyutunu tanımlarken bireycil kültürden kastı en
basit anlamıyla bireysellik iken toplumcul kültürden kastı ise işbirlikçilikdir. (Palocsay ve
White, 2004: 389). Bireycil kültüre sahip kişiler örgüt çıkarlarını ikinci sıraya koyarak, kendi
kariyerleri doğrultusunda kararlar alırlar ve örgütü yönetirler. Toplumcul örgütlerde ise örgüt
çıkarları birinci sırada yer alır ve kişi kendi ihtiyaçlarını, kararlarını alırken öncelikli olarak
örgütü önplanda tutar (Moorhead ve Griffin, 1995:501). Bireyciller, kendi kişisel
gelişimlerine, yaşamlarının kalitesine ve kazanacakları ödüllere odaklanırken, toplumcullarda
grubun başarısı herşeyin üstündedir ve gruba bağlılık oldukça yüksektir (Kemmelmeier, vd.,
2009:67; Rudy ve Grusec, 2001:203).
Bir örgüt ya da kurumda birecil kültür ön planda ise özgürce karar verme, bağımsızlık
ve kişisel başarı, öne çıkmaktadır. Bu kişilerin örgüt içerisinde diğer grup üyeleriyle iletişime
girme nedenleri ise kişisel çıkarlar ve beklentileridir. Buna karşılık, toplumcul örgüt
3

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

kültüründe grup üyeleri arasında kuvvetli bağ mevcuttur. Kişilerin çalışmış oldukları
örgütlerine sadakati yüksektir ve kişiler örgütleri tarafından ailesiymiş gibi sahiplenmek
isterler (Bilgin ve Demirer, 2009:199-200; Priem ve Shaffer, 2001:203).
Bireycil ve toplumcul örgütlerde örgüt yapısıyla ilgili farklılıklar yaşanmaktadır.
Bireycil örgütlerde kişilerin sorumlulukları, görev tanımları, rütbeleri kesin ve net bir şekilde
tanımlanmıştır. Toplumcul örgütler ise, grup odaklıdır, görevler işbirlikçi anlayışı içerisinde
grup, takım ve bölüm bazında paylaşılır (Gibson, 2009:63). Bireycil örgütlerde kişiler arası
diyaloglarda “ben” ifadesi geçer, ben şöyle düşünüyorum, bence böyle olmalı gibi oysa ki
toplumcul örgütlerde acaba diğerleri, diğer grup üyeleri, takım arkadaşları, yöneticiler ne
düşünür diye düşünürler (Harris, 1994:310).
1.2. Bilgi Yönetimi
Günümüzde örgütlerin sahip olduğu en önemli güçlerden biri bilgidir ve örgütler bu
bilgiler sayesinde rekabetçi avantajı yakalarlar. Bu nedenle bilgi, örgütler için en anlamlı
kaynaklardan biridir (Chen & Lin, 2004:137). Bilgi,

karar verme veya problem çözme

amacıyla enformasyonun organize edilmesi ve kullanılmasıdır (Uzun ve Durna, 2008:33)
Bilgi teknoloji sistemleri, elektronik veritabanları, şebeke sistemleri sayesinde bilgi,
tanımlanıp, oluşturulabilir, paylaşılır, depolanır ve dağıtılır (Huang ve Huang, 2012:93).
Bilgi yönetimi, örgüt içerisinde var olan bilgiyi örgüt işleyişi ile entegre eden yönetim
stratejileridir (Hung, vd. 2005:165). Bilgi yönetimi, hem yöneticilerin stratejik kararlar
verebilmesi hem de örgüte değer sağlayabilecek uygulamalar için bilginin toplanması,
sınıflandırılması, analiz edilmesi ve dağıtımının sağlanmasıdır (Hume ve Hume, 2008:129).
ilgi yönetiminin etkinliği, bilginin paylaşımı ve kullanımı olmak üzere iki şekilde
ölçümlenmektedir (Chen ve Huang, 2007:108). Bilgi paylaşımı, bilginin gerek örgüt ve örgüt
içerisinde tüm çalışanlar ve departmanlar arasında gerekse örgüt dışında örgütün tüm diğer iş
ortaklarıyla (tedarikçi, müşteri, devlet, sivil toplum örgütler, basın vb.)

paylaşılması,

oluşturulması ve yeniden değerlendirmesidir (Charterina ve Landeta, 2013:201).
Bilginin kullanımı ise, örgüt içerisinde bilginin doğru yerde, doğru zamanda
kullanımıdır. Bilginin etkin kullanımı değer yaratılmada önemli unsurdur. Bilginin kullanımı,
örgüt içerisinde sorunların çözümünü sağladığı gibi örgüt içerisinde tüm departmanların
kordineli ve işbirlikçi çalışmasını sağlar (Mubaideen, 2012:153-154).
4
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Bilginin paylaşımında ve kullanılmasında kişilerin rolü büyüktür, aksi takdirde
bilginin paylaşılması güçtür. Bir başka ifade ile kişiler ya da gruplar olmadan bilgi
paylaşılamaz. Bilgi kişiler arasında paylaşılacağı gibi, kişiler ve gruplar, gruplar ve gruplar,
departmalar ile departmanlar arasında hatta örgüt dışında da paylaşılabilmektedir. Bilginin bu
çok yönlü paylaşımı örgütsel etkinliği arttırmaktadır (Ahmadi, vd., 2012:818-819).
Bilgi yönetimi sayesinde bilgi, kişiler ve departmanlar arasında iletildiğinden etkinlik
ve verimlilik artar ve bunun sonucunda örgütler rekabet avantajı kazanır (Moffett, McAdam
& Parkinson: 237-239). Dolayısıyla, küreselleşen dünyada rekabet üstünlüğü sağlayabilmek
için örgütler kurum içi bilgi üretimi, depolanması, erişimi, paylaşımı ve kullanımına önem
göstermelidirler (Janz ve Parasarnphanic, 2003:352).
1.3. Örgüt Desteği
Örgüt desteği Blau’nun (1964) sosyal etkileşim teorisine dayanmaktadır. Blau’ya göre
çalışanlar örgütlerinin onlara vereceği ödüller doğrultusunda performans gösterirler. Örgüt
desteği çalışanların gerek yöneticileri gerekse örgütleri ile etkileşimini etkiler ve örgütün
çalışanlarına sadakatini gösterir (Arboleda, 2010:9; Muse, 2007:517-518).
Eisenberger vd. tarafından örgüt desteği, örgütün çalışanlarına göstermiş oldukları
çaba ve mutluluklarını önemsemesi ve çalışanların çalıştıkları kuruma yönelik genel
inançlarıdır (Eisenberger ve ark. 1986:501). Aynı zamanda, çalışanların sosyo-duygusal
ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Çalışanlar, örgütlerin onlarla ilgilenişiyle ilgili genel bir bakış
açısına sahiplerdir. Örgüt desteği örgütlerin çalışanlarına ne kadar katkı sağladığı ve onlara ne
kadar değer verip ilgilendiklerini gösterirler (Eisenberger vd. 2002:565). Örgütün
çalışanlarına yardım etmesi ve de çalışanlarına eğitim gibi kendilerini geliştirebilme olanağı
vermesi çalışanlar tarafından örgüt desteği olarak algılanır. Örgüt desteği algısı yüksek olan
çalışanların, örgüte olumlu katkıları sağlamaları beklenmektedir. (Eisenberger ve ark. 1986,
501).
Örgütünden destek aldığına inan çalışan örgütünün destekleyici örgüt olduğunu
düşünür. Destekleyici örgüt, örgüt çalışanlarının refahı ve ihtiyaçlarına odaklanan örgüttür ve
de çalışanlarının örgüte katkısının farkındadır. (Andres ve Kacmar, 2001:349).
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Algılanan örgüt desteğini etkileyen unsurlar arasında yönetici desteği, örgütsel ödüller,
adalet, çalışma koşulları yer almaktadır (DcConinck ve Johnson, 2009:336; Eisenberger vd.,
2004:208; Liu, 2009:308; Eisenberger, Rhoades, 2001:699).
Algılanan örgüt desteği, çalışanların, çalıştıkları örgütün değerlerine sahip çıkma
arzularını arttırdığı gibi örgüte olumlu katkı sağlar (Eisenberger vd. 2002:565).

Aynı

zamanda örgütün hedeflerine ulaşmasında çalışanların ekstra davranışlar sergilemesini ve
performans artışını sağlar (Ali, vd., 2010:188; Eisenberger ve Shanock, 2006:689; Ghani ve
Hussin, 2009:123). Örgüt desteği, örgüt içerisinde değişim ve yenilikçiliğe ihtiyaç olduğunda
ve bunun gerçekleştirilmesinde büyük rol oynadığı gibi (Erdoğan, vd., 2004:307) bilgi
teknolojileri kullanımında büyük katkısı vardır (Ramus, 2001:87). Örgüt desteği, çalışanlar ve
yöneticiler

arasında

bilginin

paylaşımını

etkilediğinden,

bilginin

paylaşımında

ve

kullanılmasında algılanan örgüt desteğinin rolü büyüktür (Lin, 2007:26-28).
2.ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ VE SONUÇLARI
2.1.Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, araştırma görevlilerinin çalıştıkları üniversitelerine yönelik
bireycil-toplumcul kültür algılarının örgütlerinden almış oldukları destek aracılığı ile
üniversite içerisinde bilgi yönetimi etkinliği arasındaki ilişkileri ve de araştırma görevlilerinin
demografik özellikleri ile algılamış oldukları bireycil toplumcul örgüt kültürü, örgüt desteği
ve bilgi yönetimi etkinliği algıları arasında farklılıkları ortaya koymaktır.
2.2.Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları
Araştırmanın ana kütlesini, Türkiyede bir üniversitede çalışan araştırma görevlileri
oluşturmaktadır. Araştırmanın üniversitesinde yapılmasının nedeni, araştırma görevlilerinin
çalıştıkları üniversitenin kültürünü bireycil ya da toplumcul olarak algılayışlarının bilgi
yönetimi etkinliği ile ilişkisinin saptanmak istenmesidir. Nisan 2013 tarihi itibariyle
üniversitenin internet sitesine bakılarak üniversitede toplamda 191 araştırma görevlisi çalıştığı
bilgisi edinilmiştir. Anakütle üzerinden örnek kütle hesabına göre 191 örnek büyüklüğü % 95
güven sınırları içerisinde ve %5 anlamlılık düzeyinde 128 olduğu hesaplanmıştır. Bu
bağlamda 191 anket dağıtılmıştır. Geri dönen anket sayısı 132 olup cevaplama oranı yaklaşık
%70’dir.
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2.3.Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada, araştırma görevlilerinin çalıştıkları üniversitenin kültürlerine yönelik
bireycil-toplumcul örgüt kültürü algıları, algılamış oldukları örgüt desteği ve bilgi
yönetiminin etkinliği olmak üzere üç değişken grubu bulunmaktadır. Araştırma görevlilerinin
üniversitelerine yönelik bireycil-toplumcul kültür algıları ile bilgi yönetiminin etkinliği
arasındaki ilişkide örgüt desteğinin aracılık etkisi olabileceği görüşüne dayanarak araştırma
modeli Şekil-1 de görüldüğü üzere kurulmuştur.
Şekil 1: Araştırma Modeli
Örgüt
Desteği
Toplumcul
Örgüt Kültürü

BİLGİ
YÖNETİMİ
ETKİNLİĞİ

2.4.Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket

yönteminden

yararlanılmıştır.

Araştırmaya yönelik kapsamlı bir yazın taramasından sonra yazında geçerliliği ve
güvenilirliği farklı çalışmalarla test edilmiş ölçekler kullanılmıştır. Anket formunda,
cevaplayıcıların demografik özelliklerini belirleme amaçlı (yaş, eğitim durumu, çalıştıkları
fakülte, çalışma hayatlarında ve üniversitede kıdemleri) ve araştırma değişkenlerine ilişkin
ifadeler bulunmaktadır.
Bağımsız Değişken
Bireycil-toplumcul örgüt kültürü ölçeği, Erez ve Early tarafından geliştirilen
çalışanların örgütlerine yönelik bireycil-toplumcul örgüt kültürü algılarını ölçmeye yönelik 7
ifadeden oluşan ölçek ile ölçümlenmiştir. Orjinal kaynakta ölçek yer almadığından
araştırmacıyla elektronik posta aracılığı ile iletişime girilerek ölçeğe erişilmiştir. Ölçekte yer
alan 4 ifade toplumcul örgüt; 3 ifade ise bireycil örgüt kültürüne ilişkin ifadeleri içermektedir.
Bağımlı Değişken
Bilginin örgüt içerisinde etkinliği: bilginin paylaşımını ve kullanımını ölçmeye
yönelik geliştirilen 5 ifadeden oluşan ölçek ile ölçümlenmiştir. Ölçeğin orjinaline
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erişilemediğinden Chen ve Huang’ın çalışmasında yer alan ölçekden yararlanılmıştır (Chen ve
Huang, 2007:115).
Aracı Değişken:
Algılanan örgüt desteği ölçeği, Eisenberger, Huntington, Hutchison, Sowa tarafından
geliştirilen ölçeğin en fazla faktör yükü olan 8 ifadeli kısaltılmış versiyonu kullanılmıştır
(Eisenberger v.d., 1986:502).
Söz konusu ifadeler 5'li likert ölçeği ile ölçeklendirilmiştir.
2.5.Araştırmanın Bulguları
2.5.1.Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri
Cevaplayıcıların demografik özelliklerine ilişkin yüzde dağılımları şu şekildedir;
Verilen cevaplara göre katılımcıların % 28,7’si 22-25, %32,5’i 26-29, %25,7’si 30-33,
%13,1’i ise 34 yaş ve üstündedir. Katılımcıların eğitim durumuna bakıldığında, %43, 9’unun
doktora, %40, 2’sinin yüksek lisans öğrencisi, %10,6’sının yüksek lisans mezunu ve
%5,3’ünün doktorasını almış oldukları görülmektedir. Cevaplayıcıların %70’i sosyal bilimler
alanında çalıştıklarını belirtmişlerdir. %39,5’i 1-3 yıl, %28,1’i 4-6 yıl, %21,8’i 7-10 yıl ve
%10,6’sı 11 yıldan fazla süredir çalışma hayatında bulunduklarını ifade etmişlerdir.
Katılımcıların söz konusu üniversitede çalışma süreleri ise %48,5’i 1-2 yıl, %31.1’i 3-4 yıl,
%14.4’ü 5-7 yıl ve %6’si ise 8 ve üzeri yıldır çalıştıklarını belirtmişlerdir.
2.5.2. Araştırmada Kullanılan Ölçeklere Yönelik Güvenilirlik ve Geçerlilik
Analizleri
Bireycil-toplumcul kültür yönelimi algıları ölçeğine uygulanan Pearson madde toplam
korelasyon analizi sonucunda 2. ve 7. ifadelerin madde toplam korelasyon katsayısı 0.20’nin
altında kalması nedeniyle bu sorular analizden çıkarılmıştır. Dolayısıyla 7 ifadeden oluşan
ölçeğin madde sayısı 5’e düşmüştür. 8 ifadeden oluşan algılanan örgüt desteği ölçeğinin, 5
ifadeden oluşan bilgi yönetimi etkinliği ölçeklerinin madde toplam sayıları korunmuştur.
Araştırmada kullanılan ölçeğe varimax rotasyon yöntemi kullanılarak uygulanan temel
bileşenler faktör analizi uygulanmıştır. Tablo-1 de görüldüğü gibi, faktör analizi sonrasında, 3
faktörlü yapıda ifadeler ilgili faktörlerin altında yer almış, faktör yükleri nedeniyle ifade
atılmasına gerek kalmamıştır.
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Tablo-1: Değişkenler İçin Yapılan Faktör Analizi Sonuçları
Madde No
Algılanan Örgüt Desteği 2
Algılanan Örgüt Desteği 3
Algılanan Örgüt Desteği 6
Algılanan Örgüt Desteği 4
Algılanan Örgüt Desteği 7
Algılanan Örgüt Desteği 5
Algılanan Örgüt Desteği 1
Bilgi Yönetimi Etkinliği 2
Bilgi Yönetimi Etkinliği 3
Bilgi Yönetimi Etkinliği 1
Bilgi Yönetimi Etkinliği 4
Bilgi Yönetimi Etkinliği 5
Örgüt Kültürü 6
Örgüt Kültürü 3
Örgüt Kültürü 1
Örgüt Kültürü 4
Örgüt Kültürü 5
Açıklanan Varyans
Toplam Açıklanan Varyans

1

2

3

,867
,824
,822
,811
,760
,756
,752
,863
,786
,759
,736
,627

32,041

53,610
69,744

,804
,792
,754
,702
,681
69,744

Yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda, bireycil-toplumcul, algılanan örgüt desteği
ve bilgi yönetimi etkinliği ölçeklerinin sırasıyla güvenilirlik katsayıları, 0,72, 0.95 ve
0.89’dur.
2.5.3. Araştırmada Yer Alan Değişkenlere İlişkin Ortalama Değerler
Araştırma görevlilerinin üniversite kültürlerine yönelik bireycil-toplumcul örgüt
kültürü algıları, algılamış oldukları örgüt desteği ve bilgi yönetimi etkinliği değişkenlerine
yönelik ortalama değerler sırasıyla 3,39, 2,61, 2.92 olduğu Tablo-2’ de görülmektedir. Bu
çalışmada 5’li likert ölçeğinde ortalama değer 2.5 olarak kabul edilmiştir. Değişkenlerin
ortalama değerlerine bakıldığında, 3,29 ile araştırma görevlilerinin çalıştıkları üniversitenin
kültürünü toplumcul olarak algıladıklarını ifade edebiliriz Aynı zamanda, cevaplayıcıların
gerek üniversitelerinden almış oldukları örgüt desteği gerekse bilgi yönetimi etkinliği algıları
5’li likert ölçeğine göre 2,5 üzerinde olması, araştırma görevlilerinin ifadelere katılması
anlamına geldiğinden dolayı bahsi geçen algılarının orta düzeyde olduğu belirtilebilir.
Tablo-2: Değişkenlere İlişkin Ortalama Değerler

Toplumcul Örgüt Kültürü Ortalama
Algılanan Örgüt Desteği Ortalama
Bilgi Yönetimi Etkinliği Ortalama

Değişkenlere İlişkin
Ortalama Değerler
3,39
2,61
2,92

Standart
Sapma
0,97
1,20
1,09
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2.6.Hipotez Testleri
Bu araştırmada, araştırma görevlilerinin çalıştıkları üniversite kültürlerine yönelik
toplumcul örgüt algıları ile bilgi yönetimi etkinliği arasında ki ilişkide algılanan örgüt
desteğinin aracı değişken rolü olabileceği görüşünden hareketle araştırmanın hipotezi şöyle
kurulmuştur:
1.H1: Araştırma görevlilerinin toplumcul örgüt kültürü algıları ile bilgi yönetimi
etkinliği arasındaki ilişkide algılanan örgüt desteğinin aracı değişken etkisi vardır.
Aracı değişken analizi (Baron & Kenney 1986:1176) 1.H1 hipotez testi birinci
aşamasında araştırma görevlilerinin üniversite kültürüne yönelik toplumcul örgüt algıları ile
bilgi yönetimi etkinliği arasındaki etkiye bakılmıştır (Model 1). Analiz sonuçları ise Tablo3’de gösterilmektedir.
Tablo-3: Hipotez 1-Birinci Basamak Regresyon Analizi Sonuçları (Model 1)
Bağımlı Değişken: Bilgi Yönetimi Etkinliği
Bağımsız Değişken:
Toplumcul Örgüt Algısı
R=0,269;

Beta
0,269

DüzeltilmişR2=0,065;

t değeri
3,752

F değeri=9,847;

p değeri
0,000

p değeri=0,002

Tablo-3’de görüldüğü üzere, araştırma görevlilerinin üniversite kültürüne yönelik
toplumcul örgüt algıları ile bilgi yönetimi etkinliği arasında anlamlı bir etki söz konusudur
(p=0,000<0,05). Bilgi yönetimi etkinliğindeki değişiminin %6 (Düzeltilmiş R2)’i modele
dahil olan araştırma görevlilerinin üniversite kültürüne yönelik toplumcul örgüt algıları
değişkeni tarafından açıklandığı görülmektedir.
Hipotez testinin ikinci aşamasında ise araştırma görevlilerinin üniversite kültürüne
yönelik toplumcul örgüt algıları ile algılanan örgüt desteği algıları arasındaki etkiye
bakılmıştır (Model 2). Analiz sonuçları ise Tablo-4’de gösterilmektedir.
Tablo-4: Hipotez 1- İkinci Basamak Regresyon Analizi Sonuçları (Model 2)
Aracı Değişken: Algılanan Örgüt Desteği
Bağımlı Değişken:

Beta

t değeri

p değeri

Toplumcul Örgüt Algısı

0,292

3,421

0,001

R=0,292;

Düzeltilmiş R2=-0,078;

F değeri=11,705;

p değeri=0,001
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Tablo-4’de görüldüğü üzere, algılanan örgüt desteği ile araştırma görevlilerinin
üniversite kültürüne yönelik toplumcul örgüt algıları arasında anlamlı bir etki söz konusudur
(p=0,001<0,05). Aynı zamanda araştırma görevlilerinin algılanan örgüt desteğindeki
değişiminin %7 (Düzeltilmiş R2)’si modele dahil olan araştırma görevlilerin üniversite
kültürüne yönelik toplumcul örgüt algıları değişkeni tarafından açıklandığı görülmektedir.
Hipotez testinin üçüncü ve son aşamasında, araştırma görevlilerinin üniversite
kültürüne yönelik toplumcul örgüt algıları ve algılanan örgüt desteği algılarının birlikte bilgi
yönetimi etkinliği arasındaki etkiye bakılmıştır (Model 3). Yapılan analiz sonucu Tablo-5’de
gösterilmektedir.
Tablo-5: Hipotez 1- Üçüncü Basamak Regresyon Analizi Sonuçları (Model 3)
Bağımlı değişken: Bilgi Yönetimi Etkinliği
Bağımsız Değişkenler:

Beta

t değeri

p değeri

Toplumcul Örgüt Algısı
Örgüt Desteği

0,064
0,703

0,996
10,916

0,321
0,000

R=0,725;

Düzeltilmiş R2=0,518;

F değeri=69,116;

p değeri=0,000

Tablo-5’de görüldüğü üzere, araştırma görevlilerinin algılamış oldukları örgüt desteği
algıları ile bilgi yönetimi etkinliği arasındaki etki hala anlamını korumaktadır (p=0,000<0,05).
Model 1 deki çalışanların örgütlerine yönelik toplumcul örgüt algıları beta katsayısı 0,269
iken Model 3 de 0,064’e anlamsız bir biçimde düşmesi dolayısıyla toplumcul örgüt algısının
etkisiz kalması nedeniyle örgüt desteğinin tam aracılık etkisi söz konusudur ve 1.H1 hipotezi
kabul edilmiştir. Bu durumda araştırma görevlilerinin örgütlerine yönelik toplumcul örgüt
algıları ile bilgi yönetimi etkinliği arasındaki ilişkide algılanan örgüt desteğinin tam aracı
etkisi olduğu sonucu çıkartılabilir.
Aynı zamanda, araştırma görevlilerinin demografik özellikleri ile toplumcul örgüt,
algılanan örgüt desteği ve bilgi yönetimi etkinliği algıları arasında farklılığı araştırmaya
yönelik kurulan 2. 3. ve 4. hipotez testleri aşağıda yer almaktadır:
2.H1: Araştırma görevlilerinin demografik özellikleri ile örgütlerine yönelik toplumcul
örgüt algıları arasında farklılık vardır.
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Araştırma görevlilerinin demografik özellikler ile örgütlerine yönelik toplumcul örgüt
algıları arasında yapılan test sonuçlarına gore araştırma görevlilerinin demografik özellikleri
ile örgütlerine yönelik toplumcul örgüt algıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı
görülmüştür. Bu durumda 2.H1 hipotezi red edilmiş durumdadır.
3.H1: Araştırma görevlilerinin demografik özellikleri ile algılanan örgüt desteği
algıları arasında farklılık vardır.
Araştırma görevlilerinin demografik özellikler ile algılanan örgüt desteği algıları
arasında yapılan test sonuçlarına göre, araştırma görevlilerinin çalışma hayatında bulunma
süreleri ile algılamış oldukları örgüt desteği arasında farklılığın olduğu tespit edilmiştir.
Tablo-6’da görüldüğü üzere, sonuçlara bakıldığında 1-3 yılları ve 7-10 yılları arasında
çalışma hayatında bulunanların algılamış oldukları örgüt desteğinde farklılık tespit edilmiştir
(f istatistiğinin 3,595 ve p değerinin ise 0,003 olduğu görülmektedir. (p=0,003<0,05)).
Ortalamalara bakıldığında ise, 1-3 yılları arasında çalışanların algılanan örgüt desteği algıları
7-10 yılları arasında çalışanlara oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durumda 3.H1
hipotezi kısmı olarak da olsa kabul edilmiş durumdadır.
Tablo-6: Algılanan Örgüt Desteğinin Çalışma Hayatındaki Kıdeme Göre Farklılığının
Scheffe Testi Sonucu
Çalışma
Hayatındaki
Kıdem
Scheffe 1-3

4-6

7-10

11-üstü

Çalışma
Hayatında
Kıdem
4-6
7-10
11-üstü
1-3
7-10
11-üstü
1-3
4-6
11-üstü
1-3
4-6
7-10

Ortalama
Farkı

Standart
Hata

Anlamlılık
Düzeyi

,46459
,11812*
,69746
-,46459
-,58271
,23287
,11812*
,58271
-,81558
-,69746
-,23287
-,81558

,21728
,23414
,30419
,21728
,25056
,31700
,23414
,25056
,32878
,30419
,31700
,32878

,211
,003
,160
,211
,150
,910
,003
,150
,110
,160
,910
,110

*Ortalama Farklılığı Anlamlılık Düzeyi (p<0.005)

4.H1: Araştırma görevlilerinin demografik özellikleri ile bilgi yönetimi etkinliği
arasında farklılık vardır.
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Araştırma görevlilerinin demografik özellikler ile bilgi yönetimi etkinliği arasında
yapılan analizler sonucunda, araştırma görevlilerinin yaşları, çalışma hayatında bulunma
süreleri ve eğitim durumları ile bilgi yönetimi etkinliği arasında anlamlı bir farklılığın olduğu
tespit edilmiştir. Bu durumda 4.H1 hipotezi kısmı olarak da olsa kabul edilmiş durumdadır.
Tablo-7’de görüldüğü üzere, sonuçlara bakıldığında 22-25 yaş ile 34 yaş ve üstü
olanlarda bilgi yönetimi etkinliğinde farklılık görülmektedir (f istatistiğinin 4,981 ve p
değerinin ise 0,003 olduğu görülmektedir. (p=0,003<0,05) ). Ortalamalara bakıldığında ise,
22-25 yaş aralığında olanlar 34 ve üstü yaş aralığında olanlara oranla bilgiyi daha etkin
kullanıp paylaştıkları görülmektedir.
Tablo-7: Bilgi Yönetimi Etkinliğinin Yaşa Göre Farklılığının Scheffe Testi Sonucu
Çalışma
Hayatındaki
Kıdem
Scheffe 22-25

26-29

30-33

34-üstü

Çalışma
Hayatında
Kıdem
26-29
30-33
34-üstü
22-25
30-33
34-üstü
22-25
26-29
34-üstü
22-25
26-29
30-33

Ortalama
Farkı

Standart
Hata

Anlamlılık
Düzeyi

,41163
,42353
,97059*
-,41163
,01190
,55896
-,42353
-,01190
,54706
-,97059*
-,55896
-,54706

,19537
,20715
,25604
,19537
,20138
,25140
,20715
,20138
,26066
,25604
,25140
,26066

,223
,248
,003
,223
1,000
,182
,248
1,000
,226
,003
,182
,226

*Ortalama Farklılığı Anlamlılık Düzeyi (p<0.005)

Tablo-8’de görüldüğü üzere, araştırma sonuçları, 1-3 yıl ve 11 yıl ve üzeri çalışma
hayatında bulunanlar arasında bilgi yönetimi etkinliğinde farklılık görülmektedir (f
istatistiğinin 4,782 ve p değerinin ise 0,004 olduğu görülmektedir. (p=0,004<0,05) ).
Ortalamalara bakıldığında ise, 1-3 yılları arasında çalışanların bilgi yönetimi etkinliği 11 yıl
ve üzeri çalışanlara oranla daha yüksek olduğu görülmektedir.
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Tablo-8: Bilgi Yönetimi Etkinliğinin Çalışma Hayatındaki Kıdeme Göre Farklılığının
Scheffe Testi Sonucu
Çalışma
Hayatındaki
Kıdem
Scheffe 1-3

4-6

7-10

11-üstü

Çalışma
Hayatında
Kıdem
4-6
7-10
11-üstü
1-3
7-10
11-üstü
1-3
4-6
11-üstü
1-3
4-6
7-10

Ortalama
Farkı

Standart
Hata

Anlamlılık
Düzeyi

,30541
,03793
,70000*
-,30541
-,26747
,39459
-,03793
,26747
,66207
-,70000*
-,39459
-,66207

,19335
,20835
,27068
,19335
,22296
,28208
,20835
,22296
,29257
,27068
,28208
,29257

,479
,998
,004
,088
,697
,583
,998
,697
,169
,004
,583
,169

*Ortalama Farklılığı Anlamlılık Düzeyi (p<0.005)

Araştırma sonuçları, Tablo-9’da görüldüğü üzere, yüksek lisans öğrencileri ile doktora
öğrencileri arasında bilgi yönetimi etkinliğinde farklılığı ortaya koymaktadır. (f istatistiğinin
5,283 ve p değerinin ise 0,002 olduğu görülmektedir. (p=0,002<0,05)). Ortalamalara
bakıldığında ise yüksek lisans öğrencilerinin doktora öğrencilerine oranla bilgiyi daha etkin
paylaştığı ve kullandığı görülmektedir.
Tablo-9: Bilgi Yönetimi Etkinliğinin Eğitime Göre Farklılığının Scheffe Testi Sonucu
Çalışma Hayatındaki Kıdem
Scheffe Yüksek Lisan Öğrencisi (YLÖ)

Yüksek Lisans Mezunu (YLM)

Doktora Öğrencisi (DÖ)

Doktora Mezunu (DM)

Çalışma
Hayatında
Kıdem
YLM
DÖ
DM
YLÖ
DÖ
DM
YLÖ
YKM
DM
YLÖ
YLM
DÖ

Ortalama
Farkı

Standart
Hata

Anlamlılık
Düzeyi

,15957
,55563*
,98814*
-,15957
,39606
,82857
-,55563*
-,39606
,43251
-,98814*
-,82857
-,43251

,26285
,16622
,35177
,26285
,26047
,40492
,16622
,26047
,35000
,35177
,40492
,35000

,930
,002
,029
,930
,428
,177
,002
,428
,605
,029
,177
,605

*Ortalama Farklılığı Anlamlılık Düzeyi (p<0.005)
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma, araştırma görevlilerinin çalıştıkları üniversitelerine yönelik toplumcul
kültür algılarının örgütlerinden almış oldukları destek aracılığı ile üniversite içerisinde bilgi
yönetimi etkinliği arasındaki ilişkileri ve de araştırma görevlilerinin demografik özellikleri ile
algılamış oldukları örgüt desteği ve bilgi yönetimi etkinliği arasındaki farklılıkları
içermektedir.
Bu araştırma, araştırma görevlilerinin çalıştıkları üniversiteyi toplumcul olarak
algıladığı, aynı zamanda algılanan örgüt desteği ve bilgi yönetimi etkinliği algılarının yüksek
olmamakla birlikte ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre,
çalışanların örgütlerine yönelik toplumcul kültür algıları ile bilgi yönetimi etkinliği arasındaki
ilişkide algılanan örgüt desteğinin tam aracı değişken etkisi olduğu ve toplumcul kültüre sahip
örgütlerde çalışanların algılamış oldukları örgüt desteği arttıkça bilgi paylaşımının daha da
artacağı söylenebilir.
Bu çalışmanın bir diğer sonucu ise araştırma görevlilerinin yaşları, eğitim durumları,
çalışmış oldukları fakülte, çalışma hayatı ve üniversite kıdemleri ile çalışanların örgütlerine
yönelik toplumcul örgüt algıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığını ortaya çıkarmıştır.
Dolayısıyla örgüt kültürünün algılanmasında demografik değişkenlerin etkisinin olmadığını
söylemek mümkündür.
Bu araştırma, araştırma görevlilerinin çalışma hayatında bulunma süreleri ile algılamış
oldukları örgüt desteği arasında farklılığın olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma sonucuna
göre, çalışanların örgütte kıdemleri arttıkça algılamış oldukları örgüt desteği algıları
azalacağından, örgütler çalışanlarının çalışma hayatlarında bulunma sürelerini dikkate alarak,
özellikle çalışanların çalışma hayatlarında kıdemleri arttıkça, onlara algılamış oldukları örgüt
desteğini arttırıcı daha farklı destekler vermeleri gerektiğini söyleyebiliriz.
Yapılan analizler sonucunda araştırma görevlilerinin yaşları, eğitim durumları, ve
çalışma hayatında bulunma süreleri ile bilgi yönetimi etkinliği arasında anlamlı bir farklılığın
olduğu görülmüştür. Örgütler bilgi yönetimi etkinliğini arttırmak istiyorlarsa çalışanların
yaşlarına, eğitim durumlarına ve çalışma hayatındaki kıdemlerine önem göstermelidirler.
Araştırma sonucuna gore, bilgi genç yaşlarda daha etkin bir şekilde kullanılmasına ve
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paylaşılmasına rağmen yaş arttıkça bu durum azalmaktadır. Bununla beraber, çalışma hayatı
kıdemleri az olanların bilgiyi daha etkin paylaştıkları görülmektedir. Aynı zamanda, yüksek
lisans öğrencilerinin bilgiyi daha etkin paylaşıp kullanıyor olmaları eğitim seviyesi arttıkça
bilgiyi paylaşmanın azaltacağını ortaya koymaktadır.

Dolayısıyla, yaş, kıdem ve eğitim

seviyesi artışıyla birlikte örgüt içerisinde bilgi paylaşımı azaldığı söylenebilir.
Sonuçlar değerlendirildiğinde, çalışanların örgütlerine yönelik toplumcul kültür
algılarının algılanan örgüt desteği ile bilgi yönetimi etkinliği arasındaki ilişkide farklı
faktörlerinde ilişkiyi etkileyebileceği görülmektedir. Örgüt yapısı ve politikaları, yönetici
desteği, örgütlerin çalışanlara sunduğu olanaklar gibi konular gelecekteki araştırmalara konu
olabilecek diğer unsurlar olabilir.
Bu araştırmanın bir üniversitede yapılmış olması sınırlı örnekleme erişilebilmesi
araştırmanın kısıtıdır. Yapılacak olan çalışmalarda örneklem sayısı artabileceğinden farklı
sonuçlar görülebilir.
Sonuç olarak bu çalışma üniversitede yapılması nedeniyle araştırmadan elde edilen
sonuçlar tüm üniversitelere ve örgütlere genellenememekle birlikte, günümüzde örgüt ve
üniversitelerin başarısı sahip oldukları iş gücü ve özellikle bu iş gücünün sahip olduğu bilgi
ile ilişkilidir. Rekabetin gittikçe artması örgütlerde olduğu gibi üniversitelerde de kendini
göstermektedir. Üniversiteler çalışanlarının sahip oldukları bilgi sayesinde rekabetçi avantaj
sağlayabilmektedirler.
Toplumcul örgüt kültürüne sahip olan üniversitelerde bireysel başarıdansa üniversite
başarısı ön plana çıkmaktadır. Üniversite başarısı ise bilginin etkin ve verimli bir şekilde
kullanımı ve paylaşılması ile sağlanabilmektedir. Dolayısıyla üniversitenin başarısını ön
planda tutan toplumcul üniversitelerde bilgi çok daha etkin bir şekilde yönetilebilecektir.
Aynı zamanda üniversite içerisinde bilginin etkin kullanımı ve paylaşılması ise
çalışanların üniversitelerinden almış oldukları destek ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla
üniversiteler, bilginin örgüt içerisinde etkinliğinin sağlanabilmesi için çalışanlarına destek
vermeli, özellikle çalışanların katkısına değer vermelidirler. Bu sonuç, yalnızca üniversiteler
açısından değil aynı zamanda örgütler açısından da önemlidir.
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AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK EĞİTİM VE
KÜLTÜR SİSTEMİNİN LİTERATÜR AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Nazan Çiydem ŞADİOĞLU1
ÖZ
Türk eğitim sektörü son yıllarda bazı standartları oluşturmak adına gelişim
göstermektedir. Özellikle günümüz eğitim sistemi klasik anlayıştan modern anlayışa geçmiştir
diyebiliriz. Türkiye’nin AB müzakere sürecinde, Türk eğitim sektörünün üstlenmesi gereken
bazı müktesebat bulunmaktadır. Bu müktesebatın uygulanması AB süreci kıstası olmaktan
çok Türk eğitim sisteminin kalitesinin arttırılması, Türkiye’nin demografik dinamiklerinin ve
potansiyel nüfus popülâsyonunun daha etkin bir eğitim sistemine kavuşturulmasında önemli
bir rol oynamaktadır. Ekonomik fırsatlar, gelir seviyesi, eğitim kalitesi ve yükseltisi, nitelikli
insan yetiştirilmesi bu eğitim sisteminin kalitesi ile paralellik içermektedir. AB müzakereleri
sürecinde de bu durum dile getirilmiş ve Türkiye’den eğitim reformlarının iyileştirilmesi
istenmiştir. Öncelikli olarak eğitim ve kültür başlığı ile müktesebat ele alınmış ve bazı
yaptırımlar uygulamaya geçirilmiştir. Bu müktesebat ile Türkiye eğitim alanında proaktif
davranmaya başlamış ve Türk ekonomi literatüründe “demografik” geçin olarak
adlandırılmıştır. Her aşamada ve her alanda eğitim kalitesi ve kültürel seviyenin iyileştirilmesi
bir zorunluluktur. Eğitimli bireylerin toplumsal değerlere olan katkısı göz ardı edilemez. Bu
nedenle Türk eğitim sistemi ve kültürel değerlerin uluslararası norm ve seviyede olması artık
kaçınılmaz bir hal almıştır. Uluslararası ekonomi ve bilim arenasında Türkiye’nin yer alması
1

Seyit Onbaşı İlköğretim Okulu Müdürü Avcılar İstanbul
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ve yarışması ancak sağlanan eğitim kalitesi ve kültürel donanıma sahip toplum bireyleri ile
sağlanabilir. Bu çalışmada AB sürecinde Türkiye’nin eğitim ve kültür alanında yaptığı
çalışmalar ile uygulamalar literatür açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, AB, Müktesebat, Müzakere, Kültür, Standart, Ekonomi

A LITERATURE REVIEW OF TURKISH EDUCATION AND CULTURE SYSTEM
IN EUROPEAN UNION NEGOTIATION PROCESS
ABSTRACT
Turkish education sector has been developing recently with the purpose of setting some
standards. We can say that especially today’s education system has changed from classical to
modern understanding. There are some acquis that Turkish education sector should undertake
in the EU negotiation process of Turkey. The implementation of this acquis plays an
important role in increasing the quality of Turkish education system, providing a more
effective education system to demographic dynamics and potential population of Turkey
rather than being an EU process criterion. Economic opportunities, income level, education
quality and increase, raising qualified individuals include parallelism with the quality of this
education system. This situation was raised in EU negotiation process, and Turkey was
requested to ameliorate the education reforms. Firstly, education and culture subjects and the
acquis were discussed and some sanctions were implemented. Turkey began behaving
proactively with this acquis and it was called “demographic” transition in Turkish economy
literature. Improving the education quality and culture level in each stage and each field is an
obligation. The contribution of educated individuals to social values can’t be ignored.
Therefore, it is inevitable for Turkish education system and cultural values to be at
international norm and level. Ranking and competing among the international economy and
science area for Turkey is only possible with individuals equipped with the education quality
and cultural knowledge. In this study, Turkey’s studies and implementations in the field of
education and culture in the EU process were evaluated in terms of literature.
Key Words: Education, EU, Acquis, Negotiation, Culture, Standard, Economy
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GİRİŞ
Dünya çapında yaşanan bilim ve teknolojideki gelişmeler doğrultusunda ülkelerde
meydana gelen değişimler ile küreselleşme süreci, toplumlarda gereksinimleri değiştirmiş ve
bu gereksinimleri karşılayabilmek için sürekli olarak kendini yenileyen, yeni bilgiler
edinmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş bir toplum gereksinimini ortaya çıkarmıştır (Turan,
2005).
II. Dünya Savaşı’ndan sonra öncelikle ekonomik bir birlik olmak amacıyla altı Avrupa
ülkesi (Batı Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg) tarafından kurulan
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT), bugün ekonomik boyutunun yanı sıra sosyal,
kültürel ve siyasi boyutları da kapsayan çok uluslu bir topluluk olan Avrupa Birliğine
dönüşmüştür. AB’ye üye ülkeler kuruluş aşamasında ekonomik açıdan Avrupa’da tek bir
birlik oluşturmak amacıyla bir araya gelmişlerdir. Ancak, ilerleyen zamanda üye devletlerin
kültürel yapılarındaki değişimler, aralarındaki farklılıkların korunması düşüncesinin yanı sıra
ortak bir Avrupa kültürünün geliştirilmesi düşüncesini yaygınlaştırmıştır (Fontaine, 2007).
Bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı değişimler AB’ye üye ülkeleri ekonomik,
siyasi ve kültürel alanlar dışında eğitim alanında da ortak çalışmalar yapmaya ve ortak
politikalar geliştirmeye yöneltmiştir. Eğitim politikaları, bir ülkenin eğitim sisteminin
gelecekte nasıl şekilleneceğinin ve o ülkede eğitim ile ilgili neler yapılması gerektiğinin
belirlenmesi için önemlidir. AB’nin üye ülkeler arasında yaptırıma zorlayan ortak bir eğitim
politikası olmamasına karşın üye ülkelerin eğitim sistemleri arasında ortak ilkelerin
benimsenmesi desteklenmektedir. Bu konuda gerekli uyumlaştırma çalışmaları yapılmakta,
ülkelerin kendi özelliklerini koruyarak ortak bir eğitim sistemi geliştirmeleri yönünde
düzenlemeler yapılmaktadır (Sayın, 2004). Gültekin ve Anagün (2006)’e göre, birliğin eğitim
alanındaki temel yaklaşımı, üye ülkelerin belirlenen genel ilkeler ve göstergelerle
çelişmeyecek biçimde kendi eğitim sistemlerini düzenlemeleri yönündedir.
Türkiye’nin 1960’lı yıllara dayanan AB’ye üyelik girişimleri 2000’li yıllarda yeniden
hız kazanmıştır. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkileri 31 Temmuz 1959'da Türkiye'nin
Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yaptığı ortaklık başvurusu ile başlar. AET Bakanlar
Konseyi'nin başvuruyu kabul etmesi sonrasında 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşması
imzalanmıştır. Ankara Anlaşması ortaklık yaratan bir anlaşmadır. Bunu 1970 yılında
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imzalanan Karma Protokol izlemiştir. Türkiye'nin, sonradan Topluluk üyesi olan birçok
ülkeden daha önce Topluluk ile ilişkilerini başlatmış olan bu iki önemli belge, o tarihlerden
sonra ve 17 Aralık 2004 tarihli Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi sonrasında halen devam
etmekte olan süreçte Türkiye–AB ilişkilerinin hukuki dayanaklarındandır.
Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa
Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun bir parçası olmak
için başvuruda bulundu. 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması Türkiye ile
Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık çatısı oluşturdu. Bu antlaşma 12 Aralık
1964 tarihinde yürürlüğe girdi. 12 Eylül 1980 Darbesi AET ile Türkiye arasındaki ilişkilerin
dondurulmasına yol açtı. 1983 yılında çok partili seçimlerin yapılması üzerine Avrupa Birliği
ile Türkiye arasındaki ilişkiler yeniden canlandı. 14 Nisan 1987 tarihinde Türkiye resmen tam
üyelik başvurusunda bulundu. Avrupa Birliği'yle bütünleşmenin ilk aşaması olarak Türkiye 1
Ocak 1996 tarihinde Avrupa Birliği'yle Gümrük Birliği'ne girdi.
2000'li yıllarda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma sürecinde bir hızlanma gözlendi.
17 Aralık 2004 tarihinde Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'nin katılma müzakerelerinin 3 Ekim
2005 tarihinde başlamasına karar verdiler. Başlayacak müzakerelerin ne kadar sürede
tamamlanacağı konusunda kesin bir karar verilmedi. Şu an 2013 yılı Türkiye'nin AB'ye
katılabileceği en erken tarih olarak gözükmektedir. Ancak müzakerelerin 2020 yılına kadar
sürmesi ihtimali de mevcuttur.
Bununla beraber gelişmiş ülkeler grubu olarak bilinen bu kuruluş ve entegrasyonlara
Türkiye gibi görece daha az gelişmiş ülkelerin de üye olması bu grupları oluşturan ülkelerin
ne kadar benzer özellikler taşıdığı konusunu önemli hale getirmektedir. Bu entegrasyonlarda
politik tercihlerin önemi bilinmekle birlikte, özellikle Türkiye’nin AB’ye üyeliği konusunda
henüz yeterli sosyo - ekonomik gelişmeye ulaşamamış olmanın verdiği tereddütlerin ön plana
çıktığı görülmektedir.
AB üyesi ülkelerin eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve bilimsel çalışmaların hızla hayata
geçirilmesine yönelik olarak 27 AB ülkesinin 2007’de yapılan 2009 yılında uygulamaya
konulan Lizbon Antlaşmasında eğitim ve öğretim alanında önemli kararlar alınmıştır (İKV,
2009)
• Eğitim ve öğrenin etkinliğinin arttırılması,
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• Eğitim ve öğretim hayatında her bireyin eğitim materyallerine ulaşımının sağlanması,
• Eğitim ve öğretim sisteminin tüm dünyaya açılımının sağlanması,
• Eğitimcilerin ve öğrencilerin günümüz koşullarına ve ileri seviye eğitim tekniklerine
hâkim bir şekilde yetiştirilmesi,
• Bilişim teknolojisine herkesin ulaşımının sağlanması,
• Matematik, fen bilimleri ve teknoloji alanlarında gelişimin sürekliliğinin sağlanması,
• Finans ve insan kaynakları alanında verilerin ve kaynakların en etkin olarak
kullanılması,
• Eğitim ve bilim alanında AB’ye üye ülkelerin ortak hareket etmesi ve bilimsel
araştırma ile topluluğun üyesi bireylerin bu yapılan çalışmalara eşlik etmesinin sağlanması,
• Girişimcilik ruhunun sağlanması,
• Yabancı dil eğitiminin sağlanması ve bu eğitimin gelişimine olanak verilmesi,
• Yaşam boyu eğitimin her bireye sağlanması,
• Eğitim alanında üye ülkelerin ortak hareketinin sağlanması ve bu etkinliğinin
arttırılması, yönündeki uygulamalardır.
Bir ülkenin çağdaş kalkınmasında en başarılı yol eğitimden geçer. Bu nedenle, tüm
dünya ülkelerinin en önemli öncelikleri arasında, eğitimin çağdaş gelişmelere ayak uyduracak
şekilde, toplumun ve bireylerin gereksinimlerine yanıt verecek biçimde düzenlenmesi yer
almaktadır. Türkiye AB’ye uyum sürecinde başta eğitim alanında oluşan eksiklikleri
gidermek ve bu oluşan eksikliklere AB’nin talepleri doğrultusunda projeler üretmek
zorundadır. 27 AB üyesi ülke en başta ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, hukuk ve sağlık
alanları başta olmak üzere Türkiye’den bazı oluşumları hızlandırması konusunda taleplerde
bulunmuştur. Bu taleplerin ivedilikle hayata geçirilmesi ve hızla iyileştirilmesi konusunda katı
kurallar uygulamaktadır.
AVRUPA BİRLİĞİNİN OLUŞUMU
AB’nin kurulması fikri, II. Dünya Savaşı sonunda parçalanan ve yıkılan Avrupa’nın,
yeni bir ekonomik ve siyasi model arayışı içine girmesiyle ortaya çıkmıştır (Gültekin ve
Anagün, 2006). Bu arayışlar sonunda oluşan AKÇT, Avrupa’da kalıcı barışı sağlamak
amacıyla Avrupa ülkelerini ekonomik ve politik olarak birleştirmeyi amaçlamıştır (Europa,
2010).
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AB’nin başlangıcı, 1951 yılında Belçika, Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa, İtalya,
Lüksemburg ve Hollanda’nın katılımıyla oluşturulan, siyasi ve ekonomik bir örgütlenme
olarak tanımlanabilen AKÇT’ ye dayanır (Europa, 2010; Wikipedia, 2011a). 1957 yılında altı
kurucu devlet arasında imzalanan Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET) kurulmuştur. 1967 yılında imzalanan Brüksel
Antlaşması (Füzyon Antlaşması) ile de AKÇT, AET ve AAET, Avrupa Topluluğu (AT)
adıyla tek bir çatı altında toplanmıştır. 1973 yılında Danimarka, İrlanda ve Birleşik Krallık,
1981 yılında Yunanistan, 1986 yılında Portekiz ve İspanya Atiye katılmıştır (Gülcan, 2010).
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra AT üye devletlerin başkan ve
başbakanlardan oluşan Avrupa Konseyi yeni Avrupa Birliği Antlaşması kabul edilmiştir.
Maastricht Antlaşması olarak bilinen bu antlaşma 1 Kasım 1993’ te yürürlüğe girmiştir
(Fontaine, 2007). Ortak bir pazarın kurulmasını sağlayan ve 1957 yılında imzalanan Roma
Antlaşması’na değişiklikler getiren bu antlaşma ile, AB’yi oluşturan toplumların
dayanışmasını güçlendirme, demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri pekiştirme, gelecekteki
Avrupa’nın oluşumu için gerekli zemini oluşturma hedeflenmiştir (Tuzcu, 2002).
1995 yılında Avusturya, Finlandiya ve İsveç, 2004 yılında Kıbrıs Rum Kesimi, Malta,
Polonya, Slovakya, Slovenya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Çek Cumhuriyeti,
2007 yılında Romanya ve Bulgaristan’ın katılımıyla genişlemeye devam ederek geniş bir
coğrafyaya yayılan AB’ye Hırvatistan, Makedonya ve Türkiye aday ülkelerdir (Gülcan,
2010).
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ
1992 yılında Maastricht Antlaşması ile kurulan AB Birliği’nin temel amacında
ekonomik, toplumsal ve kültürel yaşamın gerekliliklerinin olduğu belirtilmiştir. Eğitim
alanında ise 1995 yılında “Sokrates Programı” ile bu çalışmalar hayat bulmuştur. Bu
programın içerisinde sekiz eylem alanı bulunmaktadır. Bu alanların oluşturulmasında üye
ülkelerin işbirliği şartı aranmaktadır. Bu programa dâhil olan ve program kapsamında uyum
süreci içerisine alınan Türkiye 1993 Kopenhag Zirvesi sonrasında Avrupa Birliği’ne uyum
amacı ile eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesi yönünde hızla ilköğretimde ve öğretmen
yetiştirme politikalarında değişimlere gidilmiştir. Türk eğitim sistemi uzun yıllar ağır sorunlar
yaşamış ve bu sorunlara ilişkin çok yönlü iyileştirme programları gerçekleştirilmiştir. Fakat
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uygulamaya alınan programlar ya da hiç uygulamaya girmeyen programlar, bazı uygulanan
politik yaklaşımlar nedeni ile tam istendiği gibi hayat bulamamıştır.
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYELİK SÜRECİ
Türkiye Cumhuriyeti'nin AB ile süregelen ikili ilişkileri Türkiye-AB ilişkileri olarak
tanımlanabilir. Türkiye, AET’ye üye olmak için Temmuz 1959’da başvuruda bulunmuştur.
Başvurunun kabul edilmesinin ardından 1963 yılında Türkiye'nin AET ile ortaklık anlaşması
imzalanmıştır. Bu anlaşma ile başlayan ilişkiler doğrultusunda Helsinki’de 1999 yılında AB
üyeleri tarafından aday olarak kabul edilen Türkiye ile 2005 yılında tam üyelik müzakereleri
başlamıştır (Wikipedia, 2011b; Eurydice, 2010a). Türkiye ile AB arasında gerçekleştirilen
müzakereler çerçevesinde Türkiye’deki birçok kurum ve kuruluş, AB’ye uyumun sağlanması
amacıyla yeniden yapılanma sürecine girmiştir (Akpınar, 2006).
AB’ye üye ülkeler, Türkiye’nin Birliğe tam üye olabilmesi için birtakım ölçütleri
sağlamasını istemekte ve bu amaçla birtakım öneriler sunmaktadır. Bu önerilerden biri de
Türkiye’nin ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yönden gelişmesinde Türk Eğitim
Sistemi’ne önemli görevler düştüğünden AB’ye tam üyeliği amaçlayan Türkiye’nin eğitim
sisteminde birtakım düzenlemeler yapması gerektiğidir (Maya, 2006).
Birçok toplumda olduğu gibi Türkiye açısından da bazı değerlerin ve temellerin
oluşturulması zorunlu bir hal almıştır. Özellikle günümüz teknoloji çağında eğitim kalitesinin
ve sisteminin bu teknolojiye ayak uydurması zorunluluğu daha da güncel bir hale gelmiştir.
Sürekli değişim ve gelişim yaşayan günümüz teknoloji toplumu, oluşan gelişmeler sonucunda
günümüze yakışık bir eğitim sistemi arzulamaktadır. Ayrıca teknolojinin yoğun olarak
üretildiği ve tüketildiği bu süreçte toplumun talep ettiği bazı gereklilikler kamu yönetimi
tarafından hızla hayata geçirilmek zorundadır.
“Gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerinde ne kadar bilgi üretildiği ve tüketildiği
artık gelişmişliğin bir göstergesi haline gelmiştir. Ayrıca ekonomik büyümenin de en
güvenilir tahmin parametresi arasında da eğitim kalitesi yer almaktadır.” (Ayhan, 2002). Bu
nedenle eğitim alanında da birçok dünya ülkesinin aynı standart ve kalitede eğitim sunmayı
sağlaması gerekmektedir. AB’nin amaçlarından biriside bu ortak hareketi üyesi olan bütün
AB ülkelerine uygulama zorunluluğunu getirmesidir.
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AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM BOYUTU VE TÜRKİYE
AB’ye giriş sürecinde eğitim alanında daha fazla çaba göstermesi gerektiği vurgulanan
Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde eğitim ile ilgili çeşitli birimler
oluşturmuştur. MEB bünyesinde oluşturulan bu birimlerde çalışmalar devam ederken,
Türkiye’deki üniversiteler de çalışmalarını sürdürmektedir (Gülcan, 2010).
Türkiye’nin AB’ye giriş sürecinde AB tarafından hazırlanan yıllık ilerleme raporları,
AB’nin aday ülkelerin eğitim gibi alanlarda gelişmelerini saptadığı önemli dokümanlar olarak
nitelendirilebilir. 1998 yılından itibaren hazırlanan ve 2006 yılına kadar düzenlenen ilerleme
raporlarında; Türkiye’nin eğitim sisteminin genelde AB eğitim politikalarıyla uyumlu olduğu;
fakat eğitim hizmeti, dersler, eğitim personeli ve genel personel açısından AB standartlarının
gerisinde olması, yoksul kesimdeki eğitim açığının büyük, eğitim imkânları ve yaşam boyu
öğrenmeye katılımın düşük olması gibi eğitime erişim konusunda Türkiye ile AB arasında
çarpıcı farklılıklar bulunduğu belirtilmiş; her yıl izlenen gelişmelerin sınırlı düzeyde olduğu
vurgulanmıştır (Eurydice, 2010b).
AB’nin 149 ve 150 nci maddeleri temel alınarak AB’ye üye ülkelerin tamamının
eğitimde işbirliği sağlaması ve nasıl bu işbirliğinin sağlanacağına yönelik yaptırımlar
bulunmaktadır. 1995 yılında Sokrates Programı ile bu çalışmalar hayat bulmuş ve start
almıştır. Bu program kapsamında sekiz eylem alanı bulunmaktadır. Bunlar;
a.

Erasmus (Yüksek Öğretim),

b.

Comenius (Örgün Eğitim),

c.

Grundtvig (Yaygın Eğitim),

d.

Minevra (Açık ve Uzaktan Eğitim),

e.

Lingua (Avrupa Dilleri Eğitimi),

f.Observation and Innovation (Eğitim Sistemleri ve Politikalarının İzlenmesi ve Bu
Alanlarda Yeniliklerin Uygulanması),
g.

Joint Actions (Diğer Avrupa Programları ile Ortak Hareket Edilmesi ve

Eylemlere Katılımın Sağlanması),
h.

Accompanying Measures (Diğer Eylem Alanlarında Yer Almayan Destek

Önlemlerinin Hayata Geçirilmesi),
Uygulamaya alınan Sokrates Programı ile bütün AB üyesi ülkeler aynı standart ve
kalitede eğitim sunmak, üye olan bütün ülkeler arasında eğitim sistemine uygun hareketi
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sağlamak, üye ülkelerdeki bireylerin istediği üye ülkede eğitim alma hakkının tanınmasını
sağlamak yönünde yapılan iyileştirmelerdir. Bu program içerisinde en dikkat çeken uygulama
ise mesleki eğitim alanında gençlerin desteklenmesi ve yönlendirilmesidir. Yine mesleki
eğitim alanında işbirliğinin sağlanmasına yönelik olarak uygulanan politikalar ve uygulamalar
desteklenmeye alınmıştır. Leonardo da Vinci ve gençlerin bireysel çalışmalarını desteklemek
ve iletişimlerini sağlamak amacı ile Youth Gençlik Programı hayata geçirilmiştir.
Eğitim alanında yapılan uygulamaların daha net ve devamlılığının sağlanması amacıyla
2002 yılında Barselona’da toplanan Avrupa Konseyi, Lizbon Süreci’nin önemini
vurgulamıştır. 2010 yılına kadar AB’yi eğitim ve öğretim sistemlerinin uygulanması ve bu
konuda dünyanın lideri olarak görmek arzusu belirtilmiştir. Bu nedenle AB’ye üye ülkelerin
bu program kapsamında kesintisiz ve eksiksiz olarak programı uygulamaları zorunlu hale
getirilmiştir.
Sokrates, Leonardo da Vinci ve e-öğrenim programlarının 2006 yılı sonunda
tamamlanmasının ardından bu programların yerini alan Hayat boyu Öğrenme Programı, AB
içinde eğitim ve öğretim sistemleri arasında değişim, işbirliği ve hareketliliğin
güçlendirilmesini ve böylece Birlik sisteminin dünya çapında bir kaliteye ulaşmasını
hedeflemektedir. Yeni program dört sektörsel alt program (Comenius, Erasmus, Leonardo da
Vinci, Grundtvig), bir ortak konulu program (Transversal Programme) ve Jean Monnet
eyleminden oluşmaktadır. 2007-2013 dönemini kapsayan Hayat boyu Öğrenme Programı
Avrupa Komisyonu Eğitim Kültür Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir ve bütçesi
6,970 milyar Avro’dur. Yeni nesil Gençlik programı; Avrupa İçin Gençlik, Avrupa Gönüllü
Hizmeti, Dünyada Gençlik, Gençlik Çalışanları ve Destek Faaliyetleri ile Gençlik
Politikasının Eşgüdümü İçin Destek eylemlerinden oluşmaktadır. Genel ve mesleki eğitimin
yanı sıra eğitimle ilgili tüm alt program ve faaliyetleri bütüncül bir yaklaşımla tek bir
programda toplayan Hayat boyu Öğrenme Programı (LLP), yeni kuralları, basitleştirmeleri ve
ülke merkezli faaliyetlerdeki artış nedeniyle özel bir önem taşımaktadır. Avrupa Parlamentosu
ve Konseyi'nin LPP' yi yasalaştıran 15 Kasım 2006 ve 1720/2006/EC sayılı Kararı, Hayat
boyu Öğrenme Programı'nın genel amacını şöyle ifade etmektedir: 'Hayat boyu öğrenme
yoluyla Birliği ileri bir bilgi toplumu haline getirmek, daha çok ve daha iyi iş imkanı
yaratmak, sosyal bütünlüğü geliştirmek; çevrenin gelecek kuşaklar için daha iyi korunmasını
sağlamak; özellikle de dünyada bir kalite referansına dönüşmelerini temin etmek amacıyla
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Birlik içindeki eğitim ve öğretim sistemleri arasında karşılıklı değişim, işbirliği ve
hareketliliği güçlendirmek" tir. Bu hedeflerin, ülkemizin eğitim ve öğretim hedefleriyle de
örtüştüğü açıktır. (İKV, 2011; Avrupa Birliği Bakanlığı, 2012).
Avrupa’ya uyum ve Avrupa standartlarında bir eğitim kalitesini sağlamak Türkiye
açısından her ne kadar zor bir durum olsa da en önemli sorunun dil farklılıkları nedeniyle
ortaya çıkan sorunların varlığıdır ( Çelebi ).
Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye genç bir nüfusa sahiptir. Ülkemiz bu nüfus
yapısıyla, ilköğretim dışındaki tüm eğitim kademelerinde hâlâ sayısal baskı altındadır. Öte
yandan, 2000 yılından bu yana nüfus yapısında bir dönüşüm yaşanmaktadır ve uzun vadede
toplam nüfus içindeki yükseköğrenim çağı nüfusu payının %34'ten %29'a düşmesi
beklenmektedir. 2010 Yılı İnsani Gelişim Raporu'na göre yetişkin nüfusumuzun ortalama
eğitim süresi 6,5 yıl olup, gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindedir. Ülkemizde yükseköğrenim
görmüş yetişkin nüfusumuzun oranı ise %13'tür. UNDP İnsani Gelişim Raporu (2010)'na
göre; Türkiye, insani gelişim bakımından 169 ülke içinde 83. sıradadır. İnsani gelişimin bir alt
bileşeni olan “ortalama eğitim süresi” bakımından ise daha alt sıralarda bulunmaktadır (169
ülke içinde 109. sıra). Buna göre yetişkin nüfusumuzun (25+yaş) ortalama eğitim süresi 6,5
yıldır. Türkiye bu ortalama eğitim süresiyle, benzer gelişmişlik düzeyindeki Arjantin (9.3 yıl),
Şili (9.7 yıl), Meksika (8.7 yıl), Malezya (9.5 yıl) ve Yunanistan (10.5 yıl) ile İran (7.2 yıl),
Ürdün (8.6 yıl) ve Libya'nın (7.3 yıl) dahi gerisinde bulunmaktadır. Diğer taraftan, yetişkin
nüfusumuzun (25-64 yaş) sadece %13'ü yükseköğrenim görmüştür. Buna karşılık OECD
ülkelerinde yükseköğrenim görenlerin oranı %30 olup, Türkiye'nin iki buçuk katıdır (Kavak,
2011).
OECD( 2011) verilerine göre, Türkiye'de toplam eğitim bütçesinin GSYİH içindeki
payındaki eğilim son on yılda (2001-2010) %2,3 ile %3,8 arasında değişmiştir. Sadece
yükseköğretimin payına bakıldığında artış %0,9’dur. Merkezi yönetim bütçesi içindeki
yükseköğretim payı ise 2010 yılında %3,3’tür (MEB, 2010).
Eğitim ve öğretim, ülke ekonomisin kalkınmasına, toplumsal düzenin sağlanmasına, en
önemlisi bilinçli ve nitelikli bireylerin topluma kazandırılmasına katkı sağlamaktadır. Türk
eğitim sistemine bakıldığında halen AB ülkelerinin normunda ve kalitesinde bir eğitime sahip
olmadığını görülmektedir. Bu nedenle ülke genelinde ve kamuda bu sorunun hızla
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iyileştirilmesi gerekir. OECD göstergelerine göre eğitim harcamaları (2006) AB ülke
ortalaması okul öncesinde 5.343 dolar, ilköğretimde 6479 dolar, Ortaöğretimde 8.116
dolardır. Türkiye’de ise; okul öncesinde kayıtlı bir veri görülmemektedir. İlköğretimde 1.130
dolar, ortaöğretimde ise 1.834 dolar görülmektedir. Uluslararası düzeydeki yükseköğretim
harcamaları incelendiğinde, OECD ülkeleri ortalaması 8455 dolardır. Türkiye'de 2006 yılı
yükseköğretimde öğrenci başına harcama 4648 dolardır (Ar-Ge harcamaları hariç) (OECD,
2011). Milli Eğitim bütçesi 2011 yılında GSYH’nın %2.81’ine ve merkezi bütçenin
%10.92’sine karşılık gelirken 2012 yılında milli gelirin %2.75’ini ve merkezi bütçenin
%11,1’ini oluşturmaktadır. Bu rakamlara göre genel bütçeden eğitime ayrılan pay artırılmış
gibi görünse de ulusal gelirden ayrılan pay düşmüştür. Bu haliyle Türkiye, 2012 yılında da
milli eğitime ayırdığı bütçe açısından OECD ülkelerinin gerisinde kalmış, eğitime en az pay
ayıran ülkeler arasında kendini kurtaramamıştır (MEB, 2012). Bu da bize ülkelerin gelişmişlik
düzeyi ile eğitim harcamalarının birbirine paralel yürüdüğünün bir göstergesi olduğunun
işaretidir.
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SİSTEMİN SORUNLARI
Milli Eğitim İstatistiklerine (2011) göre, Türkiye’de 3-5 yaş arası okullaşma oranı
%30.87, ilköğretimde %98.67, ortaöğretimde %67.37’dir.Yine aynı istatistik bilgilere göre,
2010- 2011 öğretim yılı için yükseköğretimde okullaşma oranı %33,6 olarak verilmektedir.
Eurostat (2011) ve TUİK (2010) verilerine göre yirmi yedi AB ülkesinde; 15-64 yaş arası
okuma oranlarına göre; Türkiye’de beş yıllık ilkokulu okuldan mezunlar %70 iken AB’de bu
oran %30, 6.7.8 sınıfı okuyanlar Türkiye’de %18.7, AB ‘de %46.4, liseyi okuyanlar
Türkiye’de %30, AB’de %70’tir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise; ilkokulda en az
Litvanya 10, en çok İngiltere’dir (19,4). İlköğretimde Türkiye’de ise öğretmen başına düşen
öğrenci sayısı 26,2’dir. Ortaokul seviyesinde en az Yunanistan 7,7 en çok İngiltere 13,6’dır.
Lise düzeyinde en az Yunanistan 7,3 en çok Finlandiya 15,9’dır. Türkiye’de ise lise
düzeyinde öğretmen başına 15,9 öğrenci düşmektedir ( MEB, 2011; TUİK, 2010;
EUROSTAT, 2010). Bu rakamlar bize Türkiye’nin son yıllarda eğitimde oldukça büyük bir
hamle yaptığını, ancak yeterli bir seviyeye ulaşılamadığını göstermektedir. Avrupa Birliği
hayat boyu öğrenmeye de büyük önem vermektedir. Lizbon Hedefleri doğrultusunda 2010
yılına kadar AB, 24-65 yaş arası kişilerin hayat boyu öğrenmeye katılım oranını %12.5 olarak
tespit etmesine rağmen, bu hedefe ulaşılamamıştır. 15-65 yaş arası eğitimden yararlanma
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oranı Türkiye’de %6.2

AB’de %15.1’dir. Türkiye, son yıllarda özellikle Sivil Toplum

Kuruluşları, Özel Sektör, Belediye’ler ve Halk Eğitim Merkezleri vasıtasıyla hayat boyu
öğrenme projesi kapsamında vatandaşların çeşitli alanlarda eğitilmesi için büyük çaba
gösterilmektedir. AB’de dil eğitimi de önemli bir yer almaktadır. Genç kuşakların en az üç dil
bilmesi hedeflenmektedir. Bologna sürecine ilişkin Yüksek öğretimde yeniden yapılanma ve
akreditasyon çalışmaları devam etmektedir. Türkiye, Mesleki Teknik Eğitimde de “ Mesleki
Eğitimi Geliştirme Projesi” kapsamında okullaşma oranını % 60-75’lere ulaştırmak istemekte,
bu nedenle halkın duyarlılığını artıracak yeni oluşumlar üzerinde durmaktadır.

Bu

projelerden Türkiye önemli miktarlarda karşılıksız hibe de kullanmıştır. Türkiye’nin
gündeminde öğretmen yetiştirme de önemli bir yer tutmaktadır. Bilhassa adayların teorik
bilgilerinin yanında uygulama eğitimleri önemli olmaktadır. 4+4+4 uygulamasının
başlayacağı 2011-2012 öğretim yılından itibaren öğretmen yetiştirme programında da yeniden
yapılaşma söz konusudur. Bilhassa mesleki uygulamaların zaman ve kredi miktarının
artırılması üzerinde durulmaktadır. Tüm AB ülkeleri, öğretmenlerin gerekli olan bilgi, tutum,
teknoloji ve pedagojik becerilere sahip olmaları, mesleki gelişimlerinin desteklenmesini
önemsemektedir.
AB ülkelerinde zorunlu eğitimin başlama yaşına ve süresine bir kaç örnek verecek
olursak; Almanya'da temel eğitim 6 yaşında başlamaktadır. Çoğu eyalette olduğu gibi
öğrencilerin 4. sınıfın sonunda mesleki veya akademik olmak üzere çeşitli okul tiplerinden
birine yerleştirilmesi öngörülmektedir. Öğrenciler, başarılarına göre akademik eğitim veren
prestijli Gymnasium, mesleki ve teknik eğitim veren Realschule veya temel eğitim veren ve
başarısı düşük Hauptschule üçlüsünden birine ayrılıp eğitim hayatlarının geri kalanını bu
okullarda ve onların devamı olan yüksekokullarda geçirmektedir (TEPAV, 2012; Özenç,
2009). Alman sisteminin en büyük özelliği yönlendirme çalışmalarına erken yaşta başlandığı
ve öğrenci başarısına göre okullar arası geçişin yapılabildiğidir. İngiltere’de eğitim 5-16 yaş
arası tüm çocuklar için zorunludur ve iki aşamadan oluşmaktadır. İlköğretim öğrencileri
ortaöğretime 11 yaştan itibaren geçiş yapabilmektedirler. İngiltere’nin bazı bölgelerinde
öğrenciler 5-8, 8-12, 12-16+ yaş olmak üzere üç safhada eğitim görmektedirler. Fransa’da
ilköğretim 6-16 yaş arası zorunlu eğitim 10 yıldır ve iki kademeden oluşmaktadır. Dördüncü
yıl yönlendirme devresi olarak adlandırılmaktadır. 4 yıl süren ortaokul eğitimi, genel ve
teknik lise ile dengi meslek eğitim okullarına bir hazırlıktır. Mesleki eğitim zorunlu eğitimden
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sonra verilmektedir. Danimarka’da 6-15 yaş arası zorunludur. Zorunlu eğitim, 9 yıllık ilk ve
alt ortaöğretim ile seçmeli 10.yıldan oluşmaktadır. Finlandiya’da ise zorunlu eğitim 7 yaşında
başlar, ilköğretim ve 1.devre ortaöğretim Finli çocukların zorunlu temel eğitimini oluşturur.
Kesintisiz 10 yıl sonra biter (Şahenk; Korkmaz,2009; Güney,2009; Certel, 2009). 2009
yılındaki Pısa sınavında Finlandiya OECD ülkeleri arasında Kore’nin arkasında ikinci sırada
yer almıştır.
TEMEL EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ
Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye açısından da temel eğitimde yaşanan
eksiklikler bilinen gerçekler arasında yer almaktadır. 1970’li yıllardan beri bu eksiklikler
nedeniyle ortaya çıkan sorunlar halen devam etmektedir.
AB’ye üyelik sürecinde olan Türkiye’de 1997 yılında 8 yıllık eğitimin zorunlu hale
getirilmesi gelişmiş ülkeler arasındaki eğitim açığını kapatmak için önemli bir adım olmuştur.
Bugünkü 4+4+4 olarak eğitimin 12 yıla çıkarılması da beraberinde birtakım tartışmalar da
artmıştır. Türkiye nüfusu birçok dünya ülkesine göre daha hızlı artış göstermektedir.
Bireylerin daha nitelikli ve eğitimli olması için zorunlu eğitim süresinin 4+4+4 şeklinde 12
yıla çıkarılması bir zorunluluktur. Ancak, bu konuda alt yapının oluşturulmamış olması sorun
yaratacak gibi görünmektedir. Milli eğitim Bakanı, 4+4+4’ün maliyetinin 30 milyar olduğunu
açıklamıştır (Mynet, 2012). Küçük bireylerin anne ve babaya bağlı olması, eğitim sürecinin
geç başlatılması, ilköğretim programı ile eğitim hayatının başlatılması aslında doğru bir
sistem olarak kabul edilmemektedir. Okul öncesi eğitimin ne denli önemli olduğu yapılan
çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu nedenle okul öncesi eğitim sisteminin de hızla hayata
geçirilerek kamusal bir zorunluluk haline getirilmesi gerekmektedir. 4+4+4 eğitim
uygulaması şu haliyle acele alınmış bir karardır. Öncelikle programlar okullara
gönderilmeden, herhangi bir pilot uygulama yapılmadan tüm Türkiye’de böyle bir geçişin
doğuracağı sakıncalar göz ardı edilmiştir.
Ancak okul öncesi eğitim ve çalışan ailelerin çocuklarının bu eğitim programına
harfiyen katılımlarının sağlanması yönünde kamusal bazı çalışmalar hayata geçirilmelidir.
“Bilimsel çalışma ve araştırmalara göre 3-5 yaş grubunda bulunan çocukların eğitim hayatına
okul öncesinde başlatılmasının ilerleyen eğitim programlarında bireye daha fazla fayda
sağlayacağını kanıtlamıştır” (Çağlar, 1999: 63).
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TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ORTA ÖĞRETİM
Orta öğretimde genel amaç, bireysel yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve meslek eğitimi
seçiminde bireylere yol gösterilmesinin sağlanmasıdır. Fakat günümüzde bu durum maalesef
bu şekilde karşılanmamaktır. Türkiye’de meslek eğitimine yönelik uygulamalar ticaret
liseleri, imam hatip liseleri ve meslek liseleri olarak dağılmaktadır. Yükseköğretim
programlarına girme konusunda yaşanan bazı puan sorunları nedeniyle mesleki eğitim veren
orta öğretim programlarına katılımın az olduğu görülen bir gerçektir.
Mesleki eğitim veren okullarda eğitim teknolojisi ve bu okullarda kullanılan
materyallerin yetersizliği ve eksikliği nedeniyle de çok yönlü sorunlar yaşanmaktadır. Halen
günümüzde klasik sistem ve materyallerle eğitim veren meslek eğitim kurumları vardır.
Bugün ortaöğretim kurumları olarak genel ve mesleki liseler, tamamı ile üniversiteye hazırlık
yapan, öğrencilerin dershanenin yanında dershanede verilen testlerin çözüm yeri olarak
algıladığı birer öğretim kurumu haline dönüşmüştür. Üniversiteye giriş sistemi değişmediği
müddetçe orta öğretim kurumlarının kendisine verilen görevleri yerine getirmesi mümkün
görünmemektedir.
Okul eğitimi ile yakından ilgili hayat boyu öğrenme içinde yer alan Comenius
Programı, okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimi kapsamaktadır. Bu program, hayat
boyu öğrenme içinde yer almaktadır. Bu program, Lizbon hedeflerine ulaşabilmek için
öğrenciler ve eğitim personeli arasında Avrupa kültür ve dil çeşitliliği ile değerleri hakkında
bilgi ve anlayış oluşturmayı, işbirliğini güçlendirmeyi, aktif bir Avrupa vatandaşı olma
yolunda öğrencilerin kişisel gelişimleri için gerekli olan temel becerileri ve yeterlilikleri
edinmelerini, Avrupa’da okul eğitiminde dil öğreniminin gelişmesine katkıda bulunmayı ve
değişik kültürlere yönelik farkındalığın geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır (AB,
2011). Türkiye bu programlardan oldukça yoğun bir şekilde yararlanmaktadır.
YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ VE SORUNLARI
Türkiye birçok gelişmiş dünya ülkesinin gerisinde kalmıştır. Yüksek öğretim sisteminde
geride kalınmasının en önemli nedenleri arasında istenilen kalitedeki eğitimin yüksek öğretim
kurumlarında verilememesidir. Bir ulusun dünya ülkelerinde bir yer edinebilmesi için
yükseköğretim kalitesinin gelişmiş dünya ülkeleri seviyesinde olması gerekir.
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Yüksek öğretim sisteminde kamunun toplum bireylerine mali yönden istenen desteği
sağlayamaması, bireylerin iş kaygıları nedeniyle hiç istemedikleri bazı eğitim programlarına
dahil olma zorunluluğunun olması, bu sorunların başında gelmektedir.
Avrupa Bölgesi’nde ortak bir Avrupa Yüksek Öğretim Alanı (AYA) oluşturmak üzere
başlatılan Bologna sürecinde ülkelerin uygulamalarına bağlı olarak belirlenen hedefler de
ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirilmiştir. Bologna süreci ilk kez, 1998’de Fransa, İtalya,
Almanya ve İngiltere Eğitim Bakanları’nın Sorbonne’de gerçekleştirdikleri toplantı
sonrasında yayımlanan “Sorbonne bildirisi” ile ortaya çıkmış ve 1999 yılında İtalya’nın
Bologna kentinde düzenlenen ve 29 Avrupa ülkesinin Yükseköğretimden sorunlu bakanların
imza attıkları “Bologna Bildirgesi” ile resmen başlatılmıştır.
Bologna Süreci’nin üzerinde önemle durduğu konulardan biri,

yükseköğretim

kurumlarında, Avrupa düzeyinde tespit edilen ilke ve esaslara tam uyumlu kalite
değerlendirme ve geliştirme sistemlerinin kurulmasıdır. Bu kapsamda, YÖK tarafından
hazırlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
Yönetmeliği”, 20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Yönetmelik, belirli bir sistem içerisinde yükseköğretim kurumlarının eğitim,
öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin
geliştirilmesi, bağımsız “dış değerlendirme” süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve
tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin genel esasları ve bu kapsamda Yükseköğretim Üst
Kurulları ile Yükseköğretim Kurumları’nın yükümlülüklerini belirlemiştir (YÖK, 2009-2011,
DPT. 2011).
Son olarak 26-27 Nisan 2012’de Bologna Bakanlar Konferansı’nda kabul edilen Bükreş
Bildirgesinde Avrupa’nın içinde bulunduğu ekonomik ve mali krize dikkat çekilerek yaratıcı,
yenilikçi, eleştirel düşünen ve sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmeleri için üniversitelerin
yatırımlarına önem verilmesini ve desteklenmesini talep etmektedirler. Değişimi sürekli hale
getirmek için AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi ) kredilerinin kullanılması, Diploma Eki
verilmesi, kalite güvencesi ve öğrenme kazanımlarının tanınması ve değerlendirmesini
kapsayacak politikaların tutarlı olunması, yükseköğretime erişimin Avrupa nüfus çeşitliliğini
yansıtması gerektiği, kalite güvencesi için kamusal sorumluluk taşımayı, yükseköğretimin
finansmanı ve yönetişimi için diyalog başlatma ihtiyacını, öğrenci ve öğretim elemanı ve
hareketlilik fırsatları sağlanması için yeterli mali destek sağlanması, istihdam edilebilirlik,
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sosyal boyut, hayat boyu öğrenme, uluslararası informasyon, hibe/ kredilerin taşınabilirliği
konularında hedefe yönelik veri toplanmasını teşvik gibi konuların öncelikle ele alınması
gereği üzerinde durulmuştur ( YÖK, 2012).
SONUÇ
Yirmi birinci yüzyıla geldiğimiz bu dönemde her gelişmiş dünya ülkesinde olduğu gibi
ülkemizde de küreselleşmenin getirdiği birtakım değişimlere ayak uydurma gerekliliği açıkça
ortadadır. Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde eğitim sisteminde yaptığı yenileşme hareketleri
eğitime yeni bir ivme kazandırmıştır. Bu konuda istatistiksel verilere bakıldığında Türkiye’nin
kat etmesi gereken epey bir yol vardır.
Nüfusa ilişkin göstergeler, eğitimin en alt düzeyi sayılabilecek okuma- yazma
öğretiminin dahi tüm vatandaşlar için erişilebilir olmadığını göstermektedir. Köy- şehir
arasındaki eşitsizlikler, bölgeler arası eşitsizlikler, hatta şehirlerde yaşayan kişilerin de şehrin
farklı kesimlerinde ikamet durumlarına göre eğitim olanaklarından yararlanma durumuna göre
farklılıklar olduğu açık bir şekilde dile getirilmektedir. Üniversiteye girişte de aynı
eşitsizlikleri görmemiz mümkündür. Okullaşma oranının artırılması ve bazı bölgelerdeki
yerleşim nedeniyle çocukların okul imkânlarından yararlanamaması nedeniyle MEB’lığı
Taşımalı İlköğretim Yönergesi hazırlayarak “Bu Yönergenin amacı, nüfusu az ve dağınık
yerleşim birimlerinde bulunan ilköğretim çağındaki öğrencilerin seçilen merkezdeki
ilköğretim kurumlarına günü birlik taşınarak eğitim-öğretim verilmesini sağlamaktır”
denilmiştir ( MEB, 1994/2420). 1990- 1991 yılında 9 ilde başlayan uygulama, bugün bütün il
ve ilçelerde taşımalı ilköğretim uygulaması başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Ortaöğretim
için de taşımalı sistem, 2010- 2011 öğretim yılında başlamıştır. Bu uygulamalar, okullaşma
oranlarını yükseltilmesi ve nitelikli insan yetiştirme politikaları çerçevesinde atılmış önemli
adımlardır.
Türk eğitim sisteminin en önemli sorunlarından biri de teknolojik alt yapının halen
oluşturulamamış olmasıdır. Ayrıca uygulanan eğitim politikalarının klasik ve bireysellikten
yana oluşudur. Bugün halen geri kalmış dünya ülkelerinde uygulanan eğitim sistemi ve
teknikleri kullanılmaktadır. Yirmi birinci yüzyıla geldiğimiz bu dönemde halen eski
tekniklerle verilen eğitim ve bu eğitimi alan bireylerden fayda ile kalite beklemek
imkânsızdır.
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Müfredatın 4+4+4’e uygun olabilmesi için değiştirilmesi, okullarda rehberlik
hizmetlerine önem verilmesi, seçmeli derslerin artırılması gerekli yönlendirme çalışmalarının
temel eğitim 4. sınıfta çok dikkatli bir biçimde yapılması gerekmektedir. Aksi halde bu
durum, telafisi mümkün olmayan yaralar açabilir.
Erasmus uygulamaları gereğince çok dilli Avrupa için ülkelerde yabancı dil
zorunluluğunun olması nedeniyle Türkiye’de de dil eğitiminin ilk öğretim

ikinci sınıftan

başlatılması olumlu bir gelişmedir.
Lizbon stratejisinde ve Bologna sürecinde AB’nin belirlediği politikalar Türkiye
tarafından da kabul edilmektedir ve Türkiye eğitim sisteminin yükseköğretim basamağında
ECTS, diploma eki vb. uygulamalar gerçekleştirilmiş, yükseköğretimde kalite güvencesi,
öğrenci ve akademisyen hareketliliği gibi gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Sadece
yükseköğretimde değil ilköğretim ve ortaöğretim basamaklarında da bilgi teknolojilerini
geliştirmek, okullaşma oranlarını artırmak gibi çeşitli düzenlemeler yapılmış ve yapılmaya da
devam etmektedir (Sağlam; Özüdoğru; Çıray, 2011). Ayrıca bütün dünyada tüm alanlarda
küreselleşmenin gerektirdiği değişimler

de yaşanmaktadır. Türkiye, gelişmiş bir toplum

olabilmek adına AB’nin eğitim alanında gerekli gördüğü düzenlemeleri sürecin gerektirdiği
bir yaptırım olarak değil, olması gereken bir durum olarak algılamalı ve toplumun her
kesiminin bu süreçte bir payı olmalıdır.
ÖNERİLER
• Türkiye’de gerek okullaşma oranları, gerekse kişi başına düşen eğitim harcamaları ve
aynı

zamanda öğretmen başına düşen öğrenci sayıları AB ülkelerinin gerisinde

seyretmektedir. Nitelikli eğitim için, eğitime ayrılacak
düzeyinde paylaşımları sağlanmalı,

kaynaklar genişletilmeli ve ülke

uzun vadeli programlar geliştirilmeli ve süreklilik

sağlanmalıdır.
• Mesleki Teknik Eğitim’de de istenilen okullaşma oranlarını yakalayabilmek için,
yeterli kaynak ayrılarak okul ile sanayi arasında gereken eşgüdüm sağlanmalıdır. Bu
okullarda, sanayinin gereksinim duyduğu insan gücü yetiştirilerek mezun bireylerin, hayata
atılması ve iş sahibi olmaları teşvik edilmelidir.
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• Günümüz teknolojisini kullanan bireylerin yetiştirilmesi yolunda eğitim araştırma ve
geliştirme çalışmaları hızla tüm okul sisteminde hızla hayata geçirilmelidir. Bu suretle daha
nitelikli ve donanımlı bir gençlik yaratılmalıdır.
• Akademik alanda ve yüksek öğretimde eğitim veren öğretim elemanları araştırma ve
geliştirme yönünde kamusal destek sağlanmalıdır.
• AB’ye uyum süreci içinde ortak olarak geliştirilen “ Temel eğitime Destek Projesi,
Ortaöğretime yönelik programlar, Özel Eğitimin Güçlendirilmesi

Projesi, Sokrates

Programının Öğretimin Tüm Düzeylerinde Uygulanması, Hayat boyu Öğrenme, AB Dil
Projesi, Bologna Süreci, Lizbon Stratejisi, Kalite Güvence ve Akreditasyon

çalışmaları

eğitimde yeni ufuklar açılması için önemli adımlar olarak görülmelidir.
• Öğretmen yetiştirmeye ayrı bir önem verilmeli ve öğretmenlerin hizmet içinde
eğitimleri süratle yaygınlaştırılmalı, yüksek lisans eğitimleri için teşvik edilmeli ve destek
sağlanmalıdır.
• 4+4+4 programı ile eğitimde devamlılığın sağlanması konusunda, bilhassa kırsal
kesimde gerekli önlemlerin alınması yetkililer işbirliği içinde olmalıdır.
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KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESİ VE
TÜRKİYE BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Muhittin ADIGÜZEL1
Öz
Küreselleşen dünya ekonomisinde ülkeler için sürdürülebilir kalkınma rekabet
güçlerine bağlıdır. Bu çerçevede rekabet gücünün ölçülmeside önem kazanmaktadır. Firma,
endüstri ve ülke düzeyinde rekabet gücü ölçümü farklı yöntemlerle yapılmaktadır.
Çalışmamızda bu makro ve mikro ölçüm yöntemleri incelenmiştir. Türkiye’nin rekabet gücü
makro konsept bağlamında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Uluslararası Yönetim
Geliştirme Enstitüsü (IMD) verileri kapsamında değerlendirilmiş, mikro ölçüm konsepti
olarak Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler yöntemi kullanılarak 2000-2012 arası yıllar
için Türkiye İmalat Sanayiinin rekabet gücü irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rekabet gücünün ölçümü, Türkiye ekonomisi
MEASUREMENT OF GLOBAL COMPETITIVENESS AND
AN EVALUATION IN CONTEXT OF TURKEY
Abstract
Sustainable development for countries in the globalizing world economy depends on
Competitive Advantages. In this context, the measurement of competitiveness is important.
Company, industry and country competitiveness in the measurement is done in different
methods. In this study, macro-and micro methods of measurement were analyzed. Turkey's
competitive power was examined within the scope of the data of the World Economic Forum
(WEF) and the International Institute for Management Development (IMD) Reports. In
context of micro-measurement, the Revealed Comparative Advantage method was used and
Manufacturing Industry competitiveness of Turkey for the period between 2000-2012 were
examined.
Key Words; Measurement of competitiveness,Turkish Economy
1.Giriş
Çağımızda, ülkelerin uzun vadeli, sürdürülebilir rekabet gücü; emek, sermaye ve doğal
kaynaklardaki zenginliklerinden öte, firma ve endüstrilerinin kaynak ve yeteneklerinin yanı
sıra ülke ekonomisinin sahip olduğu birçok kurumsal yapıyı kucaklayan, teknoloji düzeyi ve
altyapısı, teknoloji üretme ve yenilik yaratma kapasitesi, fiziksel ve kurumsal altyapısının
kalitesi, beşeri sermayenin gelişmişliği ve diğer makro rekabet unsurları ile, firmaların içinde
hareket ettikleri dışsal yarar ya da dışsal zararların oluşturduğu iksitadi ortamı da temsil eden
1
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tüm faktörlerle yakından bağlıdır. Böylece firmaların rekabet gücünden uluslararası rekabet
gücüne geçildiğinde olgunun çok boyutlu bir niteliğe büründüğü görülmektedir.
Başta Krugman olmak üzere birçok bilim adamı ülkelerin değil, firmaların rekabet
gücü olabileceğini savunmaktadır. “Rekabet gücü, firma düzeyinde gerçekleştirilir” (Meyer
ve Stamer,1995;148). Bu bağlamda Porter’da “Firmaları rekabetçi olmadıkça bir ülke
ekonomisi rekabetçi olamaz” tespitinde bulunmaktadır (Porter,2004;47-48) Küresel pazarda
firmalar rekabet etmekle birlikte bir ülkenin rekabet gücü, tek tek firmaların toplam rekabet
gücünden daha farklı bir durumu ifade etmekte, destekleyici bir çevreyi ve girişimler ve diğer
aktörler arasında karşılıklı ilişkilerin karmaşık dalları üzerine oturan bir “sistemik rekabet
gücü yapısı”nı gerektirmektedir (Bradford,1994;58). Sistemik rekabet gücü yapısı, milli
ekonominin; finans, üretim, yenilik ve yönetim sistemleri dâhil olmak üzere ilgili bütün
komponentlerinin oluşturduğu çevre ve bunların karşılıklı ilişkilerince belirlenmektedir.
Ülke düzeyinde Uluslararası Rekabet Gücü; bir ülkenin, serbest ve adil piyasa koşulları
altında, bir yandan uzun vadede halkının reel gelirini artırırken öte yandan, uluslararası
piyasaların koşullarına ve standartlarına uygun mal ve hizmetleri üretebilme yeteneğidir
(Aktan ve Vural,2004;60). Diğer bir yaklaşımla bir ülkenin rekabet gücü bağlamında makro
düzeyde rekabet gücü kavramının tanımı şu şekilde yapılabilir(USA Report,1984): “Bir
ülkenin rekabet gücü, serbest ve adil piyasa koşullarında ülkenin, uluslararası piyasalarda
kabul gören ürün ve hizmetler üretirken, eş zamanlı olarak vatandaşlarının reel gelirlerini de
arttırabilme derecesidir. Ulusal düzeydeki rekabet gücü, yüksek verimlilik performansına ve
ekonominin üretimini, sonuçta yüksek reel gelirlere yol açacak yüksek düzeyde verimli
faaliyetlere kaydırma yeteneğine, dayalıdır. Rekabet gücü, artan; yaşam standardı, istihdam
olanakları ve bir ülkenin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirebilme yeteneğiyle
ilgilidir.” Bir ülkede refahın ana kaynağı üretimdir. Üretmek için öncelikle üretim yeteneğine
sahip olmak gereklidir. Ancak refahın sağlanması; üretim yeteneğinin yanı sıra üretilen mal
ve hizmete yurtiçi ve yurtdışı talebin olması, pazarlanıp satışının gerçekleşmesini
gerektirmektedir. Bugün, ülkelerin milli hâsılasını ve istihdamını oluşturan faaliyetlerin büyük
bölümü küresel piyasadan çok, yurtiçi ekonomiyi hedefleyen faaliyetlere dayalı olsada,
ülkelerin refah düzeylerini belirleyen faktörlerin başında ihracat yetenekleri, dolayısıyla da
küresel piyasalardaki rekabet güçleri gelmektedir (Adıgüzel, 2011a;1). Bu bağlamda ilgili
politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında her düzeyde rekabet gücünün ölçülmesi ve
değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Bu çalışmamızda rekabet gücünün firma, endüstri ve ulusal düzeyinde ölçülmesi için belli
başlı yöntemler incelenecek ve Türkiye’nin uluslararası/küresel rekabet gücü bu yöntemlerden
bazıları çerçevesinde irdelenecektir. Çalışma dört bölümden oluşmakta olup ikinci bölümde
Rekabet Gücünün Ölçülmesinde kullanılan yöntemler incelenmektedir. Üçüncü bölümde
Türkiye’nin rekabet gücü Makro ve Mikro konseptler çerçevesinde irdelenmekte ve bu
bağlamda Açıklamalı Karşılıklı Üstünlükler Yöntemi ile Türkiye İmalat Sanayiinin rekabet
gücü değerlendirilmektedir. Dördüncü ve son bölümde Sonuç ve Değerlendirmeler yer
alacaktır.
2. Rekabet Gücünün Ölçülmesi
Firmalar veya ekonomi düzeyinde rekabet gücünün ölçülmesi zor ve tartışmalı bir
konudur. Konunun zorluğu, rekabet gücünü etkileyen/belirleyen unsurların bir kısmının (ürün
kalitesi, yenilik gücü, tüketici ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesi, işgücü piyasası
üzerindeki kısıtlamalar vb.) nesnel olarak ölçülmesinin neredeyse imkânsız olmasından,
2
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tartışmalı olması ise yine değerlendirmelerin öznellikten uzak olmamasındandır. Bununla
birlikte, değişik rekabet gücü tanımlarına göre belirli endeksler üretilebilmektedir. Konu ile
ilgili karmaşanın bir sebebi de rekabet gücü konusunun birçok disiplinin ilgi alanına girmesi
nedeniyle tek bir kuramsal temelin bulunmaması olduğu öne sürülmektedir
(Kibritçioğlu,1996;2).
Rekabet gücünün firma, endüstri ve ulusal düzeyde tanımlanması, rekabet gücünü
etkileyen ve belirleyen faktörlerin çok sayıda olmasına ve farklı rekabet çeşitlerine bağlı
olarak rekabet gücü göstergeleri ve ölçümü farklı olmaktadır. Rekabet gücünün genellikle
rekabet gücünü etkileyen faktörlerden yararlanılarak ölçüldüğü görülmektedir. Bu bağlamda
bir firmanın, endüstrinin veya ülkenin rekabet gücü tek boyutlu bir gösterge ile ölçülmeye
çalışıldığı gibi birden fazla çok boyutlu hatta Dünya Ekonomik Forumunun ölçümlerindeki
gibi birkaç yüz göstergenin birleştirilerek kompozit bir yöntemle ölçümü yapılabilmektedir.
Diğer taraftan rekabet gücü ex-ante veya ex-post olarak, rekabet gücündeki zamana bağlı
değişimi göz önüne alması yönünden dinamik veya statik olarak, olan veya olması gereken
rekabet gücü yönünden pozitif veya normatif rekabet gücü göstergeleri veya ölçme yöntemleri
kullanılabilmektedir.
Rekabet gücünün ölçülmesinde kullanılan boyutların sayısı, kavramın karmaşıklılığının
bir yansımasıdır, fakat bu aynı zamanda belirsizliğinde bir kaynağıdır. Literatürde çok boyutlu
göstergeler en popüler olanlarıdır. Çok boyutlu mikro-ekonomik göstergelerin içinde en çok
bilineni Porter’in (1990) elmas modelidir. Buckley ve diğerleri (1992), Oral (1993) tarafından
önerilen yöntemlerde çok boyutlu mikro göstergelere örnek sayılabilir.
Rekabet gücünü ölçen pozitif konseptler ne olduğunu ölçerken, normatif olanlar, ne
olması gerektiğini ölçmektedir. Pozitif konseptler realitenin gözlemine dayanırlar ve
normatifler gibi değer yargısı içermezler. Bir firma veya endüstri için güçlü ihracat
performansı, uluslararası rekabet gücünün de fakto bir delilidir. Bir ekonominin bütünü için
güçlü ihracat performansı bir gelir kaybı maliyeti ile sağlanmış olabileceğinden rekabet gücü
için kesin delil değildir (Eckhard,2007;9).
Rekabet gücünün ex-post konseptleri rekabetin sonucunu yansıtılırken, ex-ante kavramlar
potansiyel rekabet gücünün veya rekabet için hazır olma durumunu göstermektedir. Örneğin
geniş ve artan pazar payı, başarılı bir rekabetin sonucudur ve ex-post rekabet gücüdür. Buna
örnek olarak Balassa (1965) tarafından önerilen Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler
(Revealed Competitive Advantage-RCA), Pazar payı üzerine odaklanmaktadır. Porter (1990)
ve Buckley, Cass ve Prescott (1992) tarafından önerilen modeller statik ve dinamik
yapıyı/görüntüyü içermektedirler. Makro-ekonomik, stokastik ve ex-ante tipte rekabet gücü
göstergesine örnek olarak Fagerberg (1988) tarafından önerilen gösterge gösterilebilir.
Fagerberg bir ülkenin dünya pazarındaki Pazar payını açıklamak için üç değişken
kullanmaktadır. Bunlar; Arge harcamaları ve patent başvurularının yansıttığı teknik rekabet
gücü, birim işgücü maliyeti ve dış ticaret hadlerinin yansıttığı fiyat rekabetçiliği ve çıktı
kapasitesi. Bütün değişkenler büyüme oranları terimleri içinde ifade edilir ki bu da
göstergeleri dinamik hale getirmektedir (Eckhard,2007;12-13).
Ampirik analizler, göstergelerin hiç birinin bütün ülkeler için homojen olarak aynı
derecede temsil gücüne sahip olmadığını göstermektedir. Örneğin reel döviz kuru içindeki
hareketler nominal kurdaki dalgalanma tarafından belirlenebilir. Bu bağlamda hiçbir gösterge
en iyi gösterge statüsüne hak kazanamamaktadır. Bu nedenle rekabet gücü değerlendirmesini
mümkün olduğunca sağlıklı belirleyebilmek için, hem çok sayıda rekabet gücü göstergesinin
kullanılması hem de diğer göstergelerle birlikte kullanılması önerilmektedir (Marsh ve
Tokarick,1994;1).
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Bir firmanın, endüstrinin ve ülkenin rekabet gücünü etkileyen ve belirleyen sayısız faktör
vardır. Bunların bir kısmı rekabet gücü üzerine dolaylı etkide bulunurken bir kısmı rekabet
gücünü doğrudan etkilemektedir. Rekabet gücü bir sonuç olarak değerlendirilirse onu
belirleyen ve etkileyen bu faktörler rekabet gücünün girdileri ve rekabet gücü fonksiyonunun
değişkenleri olarak görülebilir.
Rekabet gücünü ölçmek için, bir taraftan ölçüldüğü düzeyde onu temsil edebilecek makro
ve mikro kriterlerin ortaya konması ve ölçülmesi gerekirken diğer bir yaklaşımda rekabet
gücü fonksiyonunda yer alan ve rekabet gücü değerini belirleyen ve etkileyen değişkenlerin
ölçülmesi ile mümkün olabilecektir. Rekabet gücü fonksiyonunda yer alan değişkenlerin
hangisinin rekabet gücünün düzeyini temsil edebileceği açısından değerlendirme yapıldığında
rekabet gücünü en fazla etkileyen değişkenlerin belirlenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Bu
çerçevede rekabet gücünü belirleyen ve etkileyen birçok faktör aynı zamanda rekabet gücü
ölçüsü olarakta kullanılabilecektir.
Rekabet gücünü makro ve mikro düzeyde temsil edebilecek kriterlerin hangileri olduğu
ve/veya hangi değişkenlerin rekabet gücünü belirleme gücünün yüksek olduğu dolayısıyla
rekabet gücünü temsil etme yeteneğinin bulunduğu noktasına gelindiğinde literatürde bu
konuda çok sayıda, tek veya çok faktörlü ölçütler önerilmektedir.
Rekabet gücünü hem firma, hem endüstri hem de ülke düzeyinde temsil edebilecek
faktörlerin başında verimlilik gelmektedir. Bu tereddütsüz şekilde kesin kabul görmektedir.
Porter’a göre rekabet gücünü ölçen en iyi gösterge verimliliktir. Ülkelerarası rekabet gücü
karşılaştırılırken, toplam faktör verimliliğini temel alan çalışmalarda, toplam faktör verimliliği
yüksek olan ülkelerin uzun vadede yaşam standartlarının daha da iyileşeceğine işaret
edilmektedir. Bryan’da(1994;206) rekabet gücünü iş gücü verimliliğinden hareketle
tanımlamış ve rakipleriyle eşit ya da daha üstün verimlilik oranına sahip olan endüstrinin
başarılı olarak nitelendiğini ifade etmiştir. Khemani’de(1997), rekabet gücünün verimlilikle eş
anlamlı kullanılması gerektiğini savunanlar arasındadır. Rekabet gücü, işletme/ endüstri/
ülkelerin toplam verimliliği arttırabilme gücüne sahip olmalarını ifade ettiğinden rekabet
gücünün arttırılabilmesi insan kaynaklarının sermaye ve doğal kaynakların yenilenmesine,
geliştirilmesine ve teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlama yeteneğine bağlıdır. Ayrıca
endüstri içi ve endüstriler arası ilişkilerin gelişmesinin de verimlilik artışına etki eden diğer
bir faktör olduğu belirtilmektedir. Makro düzeyde bir diğer rekabet gücü göstergesi ise satın
alma gücü endeksine göre hesaplanan kişi başına milli gelir artışıdır (Çivi,2001;23-24).
Hatsopoulos, Krugman ve Summers (1990), ekonomilerin rekabet gücünü, yükselen
yaşam standardı veya reel gelir ile birlikte ticaret dengesinin de sağlandığı iki boyutlu bir
kavram olarak önermektedir. Yazarlara göre reel geliri azaltan bir ihracat başarısının
sağlanması rekabet gücünü yansıtmaz, eğer ihracat başarısı sürekli bir refah düzeyinde
gerçekleştiriliyorsa bir ekonominin rekabetçi olduğu söylenebilir.
OECD tarafından 3 tip göreli rekabet gücü ölçüsü hesaplanmaktadır. Bunlar; yurtiçi ve
rekabetçilerinin imalat sanayi ihracatlarının ortalama değeri, imalat sanayindeki birim emek
maliyeti ve yaygın bir para birimi üzerinden açıklanan tüketici fiyat endeksidir. OECD aynı
zamanda nominal efektif döviz kurları endeksleri de hazırlamaktadır.
IMF’nin Competitiveness Indicators isimli yayınında rekabet gücü için aşağıdaki beş
gösterge tartışılmaktadır (Marsh ve Tokarick,1994);
• Tüketici fiyatları endeksine dayanan reel döviz kurları,
• İmalat sanayindeki ihracat birim maliyetleri,
• İmalat sanayinde normalize edilmiş birim emek maliyetleri,
• Ticarete konu olan ve olmayan malların göreli fiyatları,
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•

Normalize edilmiş birim emek maliyetlerinin imalat sanayindeki katma değer de
faktörüne oranı.

Fiyat dışı göstergelerde bir ülkenin göreli rekabet gücünü analiz etmek için
kullanılabilirler. İşgücü piyasasının esnekliği, finansman erişim kolaylığı, veya hukuk
kuralları gibi kurumsal kalite göstergeleri bunlara örnek olarak verilebilir (Imam ve Minoiu
(2008;10). Burkley, Pass ve Prescott (1992); rekabet gücü ölçülerini, Rekabetçi Performans,
Rekabetçi Potansiyel, Yönetim Süreci başlıkları altında üç kategoriye ayırmaktadır.
Tablo-1’de uluslararası rekabet gücü göstergeleri bu üç kategori altında verilmiştir.
Tablo-1. Uluslararası Rekabet Gücü Göstergeleri
Rekabetçi Potansiyelin Ölçüleri
Ülke;
• Karşılaştırmalı üstünlük
• Maliyet rekabetçiliği
• Verimlilik
• Fiyat rekabetçiliği
• Teknoloji göstergeleri
• Kaynaklara erişebilirlik (Endüstriye göre değişebilir)
Endüstri;
• Maliyet rekabetçiliği
• Verimlilik
• Fiyat rekabetçiliği
• Teknoloji göstergeleri
Firma;
• Maliyet rekabetçiliği
• Verimlilik
• Fiyat rekabetçiliği
• Teknoloji göstergeleri
Ürün;
• Maliyet rekabetçiliği
• Verimlilik
• Fiyat rekabetçiliği
• Teknoloji göstergeleri
Yönetim Süreci Ölçüleri
Ülke;
• Uluslar arası iş dünyasına bağlantı
• Hükümet politikaları
• Eğitim / Öğretim
Endüstri;
• Uluslar arası iş dünyasına bağlantı
• Ticari birlikler, vd.
Firma;
• Mülkiyet avantajı
• Uluslar arası iş dünyasına bağlantı
• Pazarlama yeteneği
• Yönetim ilişkileri
• Müşteriye yakınlık
• Kapsam ve ölçek ekonomilerii
Ürün;
• Ürün şampiyonları
Rekabetçi Performans Ölçüleri
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Ülke;
• İhracat Pazar payı
• Toplam çıktı içindeki imalat sanayi % payı
• Ödemeler dengesi
• İhracatın büyümesi
• Karlılık bağımlılığı
Endüstri;
• İhracat Pazar payı
• Toplam çıktı içindeki imalat sanayi % payı
• Ödemeler dengesi
• İhracatın büyümesi
• Karlılık bağımlılığı
Firma;
• İhracat Pazar payı
• Toplam çıktı içindeki imalat sanayi % payı
• Ödemeler dengesi
• İhracatın büyümesi
• Karlılık bağımlılığı
Ürün;
• İhracat Pazar payı
• Toplam çıktı içindeki imalat sanayi % payı
• Ödemeler dengesi
• İhracatın büyümesi
• Karlılık bağımlılığı
Kaynak: Buckley,P. J., C. L. Pass and Kate Prescott,1992;175-200

Bir firmanın rekabetçi pozisyonu, firmanın pazara, özellikle satın alıcılara ne önerdiğinin
sonucudur. Her bir girişimin rekabetçi pozisyonunun temel ve sentetik ölçüleri olarak onun
pazardaki payı ve finansal durumu ele alınabilir (Gorynia,2004;3).
Rekabet gücünü etkileyen firma, endüstri, bölge ve ulusal düzeyde çok sayıda faktör
olduğu gibi genelde rekabet gücünün bu düzeylerde tanımı yapılmaktadır. Rekabet gücünü
firma, endüstri ve ulusal düzeyde belirleyen ve etkileyen faktörlerin farklılığı gibi bu
düzeylerdeki rekabet gücünün göstergeleride farklıdır. Örnek olarak firma düzeyinde,
firmanın finansman yapısı bir gösterge olabilirken ulusal düzeyde sermayeye erişim kolaylığı,
sermaye piyasasının gelişmişliği gibi göstergeler kullanılmaktadır. Firma düzeyinde
organizasyon ve yönetim ile ilgili göstergeler söz konusu iken ulusal düzeyde ülkenin
kurumsal yapısı, hukuki kurallar, makro ekonomik istikrar ile ilgili ölçütler kullanılmaktadır.
Tablo 2. Rekabet Gücü Kavramları ve Göstergeleri
Yazar veya Kuram
Makro Konsept
Lipschitz/McDonald(1991)
Marsh,Tokarick (1994) IMF
Hatsopoulos, Krugman,
Summers (1988)
Markusen (1992)
Dollar/Wolff (1993)
Fagerberg (1988)
Sharpe (1986)
WEF/IMD(1995’den beri yıllık)
Aiginger (1998), Pitelis (2003)
Mikro Konsept
Balassa (1965)

Ölçü Kriteri veya Gösterge
Reel döviz kuru, reel efektif
döviz kuru
Yükselen reel gelirle birlikte
dış ticaret dengesi
Verimlilik
Pazar payı artışı
Pazar payı
Dünya rekabet endeksi

Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük
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Bruno (1965)
Yurtiçi kaynak maliyeti
Buckley vd. (1992)
Kompozit, çok değişkenli
Durand/Giorno(1987), OECD
Fiyat rekabetçiliği
Helleiner (1989)
Reel efektif döviz kuru
Hickman (1992)
Birim emek maliyeti
Jorgenson, Kuroda (1992)
Fiyat rekabetçiliği
Krugman, Hatsopoulos (1987)
Pazar payı ve değişimi
Mandeng (1991)
Pazar payı ve değişimi
Oral (1993)
Endüstri üstünlüğü birim maliyet
Porter (1990)
Kompozit, çok değişkenli
Sigel/Cockburn (1995)
Bütün birim maliyet
Swann/Taghavi 1992)
Fiyat/ürün niteliği
Turner/Gollub (1997)
Nisbi birim emek maliyeti
Kaynak: ECKHARD, Siggel (2007), Tablo-1,s.15-16’den oluşturuldu.

Faklı düzeylerde tanımlanabilen çeşitli rekabet gücü göstergeleri diğer birçok alandaki
ayırıma paralel olarak makro ve mikro göstergeler olarak iki temel başlık altında
toplanmaktadır. Genelde firma ve endüstri düzeyinde rekabet gücünü ölçen göstergeler mikro
rekabet gücünü belirlerken, ulusal düzeydeki göstergeler makro rekabet gücünü ölçmektedir.
Bazı rekabet gücü göstergeleri çalışmaları Tablo-2.’de yer almaktadır. Tablo-2’de görüldüğü
gibi rekabet gücü ölçü ve kriterleri makro ve mikro kavramlar olarak ikiye ayrılmıştır.
Rekabet gücünü ölçmek amacıyla; birim emek maliyeti, pazar payı, döviz kuru gibi
makro veya mikro düzeyde tekil ölçütler kullanıldığı gibi makro ve mikro düzeylerde
kompozit olarak tanımlanabilen ve birden çok ölçütü içeren çeşitli rekabet gücü göstergeleri
ve formel ölçütler oluşturulabilmektedir. Bir bakış ile makro ekonomik rekabet gücünün
yorumlanışı mikro ekonomik kavramın bir toplamıdır. Bu görüşe göre, bir ekonomi, eğer çok
sayıda uluslararası rekabetçi girişim ve endüstrilere sahipse rekabetçi olarak kabul
edilmektedir.
3. Rekabet Gücü Ölçme Yöntemleri
Doğal faktör donanımlarından çok, özellikle oligopolistik rekabetin, şirketlerin ve
ülkelerin birleşik stratejilerinin, dinamik karşılaştırmalı üstünlüklerinin, uluslararası
işbölümünü ve uluslararası rekabeti daha etkin olarak belirlediği "küresel rekabet" ortamında,
firmaların tekil dinamik yapıları, yönetim stratejileri, sürdürülebilir ve güvenilir rekabet gücü
için yeterli değildir ve mutlaka içinde bulundukları makro ortamın "yapısal rekabet gücü"nden
destek almaları gerekmektedir (Ernst ve O'connor,1989):248). Ülkelerin makro ekonomik
yapı ve ortamlarının özellikleri, firmaların uluslararası rekabet gücü kazanmasında temel
faktörlerin başında gelmektedir (Snowdon ve Stonehouse, 2006). Tablo-3’de Ulusal Rekabet
Gücünü Belirleyen Faktörler yer almakta olup tablodaki faktörler irdelendiğinde Ulusal
Rekabet Gücünü, firma, endüstri ve ülke düzeyinde sahip olunan çeşitli faktörlerin belirlediği
görülmektedir.
Tablo 3. Ulusal Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler
Altyapı
ve
Ulaşılabilirlik
Temel Altyapı
Otoyol
Demir Yolu
Hava
Mülkiyet
Teknolojik Altyapı
Bilişim Teknolojileri

ve

İnsan Kaynakları

Demografik eğilimler
Kalifiyeİşçilerin Göçü
Çeşitlilik
Kalifiye İşgücü
Bilgi-Yoğun
Mesleki Yetenekler

Üretken Çevre
Girişimcilik Kültürü
Risk Alma Kültürü
Sektörel Yoğunlaşmalar
Denge / Bağımlılık
İstihdam Yoğunlaşması
Uluslararasılaşma
İhracat / Küresel Satışlar
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Telekom
İnternet
Bilgi Altyapısı
Eğitim tesisleri
YaşananYerin Kalitesi
Konut
Doğal Çevre
Kültürel Çevre
Güvenlik

Yatırım
İşletme Kültürü
DYY’ların Yapısı
Yenilik /Patentler /Arge Düzeyi
Arge kurumları-üniversiteler
Yayılma Etkileri
Sermaye Temin edilebilirliliği
Uzmanlaşma
Rekabetin Yapısı
Pazara Giriş İçin Az Engel
Yüksek Katma Değerli Aktiviteler
Yönetim ve Kurumsal Kapasite

Kaynak: KUMRAL,Neşe (2006):Bölgesel Rekabet Gücünü Artırmaya Yönelik.
Politikalar;s.278;www.tepav.org.tr/sempozyum/2006/bildiri/bolum4/4_1_kumral. pdf

Rekabet gücü ölçme yöntemleri ve rekabet gücü göstergeleri çeşitli tekil veya bileşik
girdi veya çıktıların ölçülmesi ile belirlenmektedir. Girdiler bağlamında bir firmanın,
endüstrinin veya ülkenin uluslararası rekabet gücünü etkileyen ve belirleyen onlarca faktör
sayılabilir. Bu faktörler binlerce çeşit mal ve hizmetin değer zincirinde doğrudan veya dolaylı
farklı niceliksel ve niteliksel etkiye sahiptir. Bir firmanın bulunduğu bölgenin iklim koşulları
bile küresel rekabetteki konumunda etkileyici olabilmektedir. Dünya Ekonomik Forumu,
(World Economic Forum-WEF) ve Uluslararası Yönetim Geliştirme Merkezi (International
Institute for Management Development-IMD) gibi kurumların ülkenin sağlık sisteminden, alt
yapısına onlarca göstergesini kompozit bir şekilde formülleştirerek bir rekabet gücü ölçütü
oluşturmalarınında bir nedeni budur. Diğer taraftan küresel rekabet gücünün belirlenmesinde
firma ve ürüne özgü faktörler olduğu gibi, az veya çok, doğrudan veya dolaylı hemen her
firma ve ürünün rekebet gücünü etkileyen genel faktörlerde sözkonusudur. Örneğin reel döviz
kuru, birim emek maliyeti, ülkedeki enerji fiyatları hemen her türlü mal ve hizmetin
uluslararası pazarlardaki rekabetci konumunu az veya cok etkilemektedir. Bu nedenle küresel
rekabet gücünün ölçütleri olarak onlarca faktörün ölçümü yerine hemen her ürünün değer
zinciri içerisinde etkisi olan önemli bazı genel faktörler ve birçok faktörün ölçümünü içeren
kompozit ölçütlerin kullanıldığı görülmektedir. Yukarda bahsedildiği gibi firma, endüstri ve
ekonomisinin çeşitli çıktılarının değeri rekabet gücü konusunda bir gösterge olarak
kullanılabilmektedir. Örneğin bir ülkenin patent rakamları ülkenin Arge harcamalarının bir
çıktısı olarak ülkenin yenilikçiliğinin, dolayısı ile rekabet gücünün önemli bir göstergesi
durumundadır. En çok kullanılan seçilmiş bazı makro ve mikro rekabet gücü ölçme
yöntemleri ve rekabet gücü göstergeleri aşağıda irdelenecektir. Bazı tekil ölçütler ortak
yönlerinden dolayı bir başlık altında toplanmıştır. Örneğin reel döviz kuru ve birim işgücü
maliyeti fiyat rekabetinin belirleyici unsurlarıdır. Seçilmiş bazı makro ve mikro rekabet gücü
ölçme yöntemleri ve göstergeleri aşağıda yer almaktadır;
1.
Dünya Ekonomik Forumu Global Rekabet Gücü Endeksi (World Economic
Forum-WEF; Global Competitiveness İndex)
Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Dünya Ekonomik Formu (World
Economic Forum-WEF) 1979 yılından bu güne kadar ülkelerin rekabet gücü konusunda
çalışmalar yapmakta ve her yıl Global Rekabetçilik Raporu (Global Competitiveness Report)
yayımlamaktadır. WEF ülkelerin makro ekonomik ve mikro ekonomik açıdan
rekabetçiliklerini analiz etmekte ve “Global Rekabet Endeksi” adı verilen bir endeks
yardımıyla ülkelerin uluslararası rekabet gücü açısından göreli durumu/yeri tahmin
edilmektedir. WEF bu amaçla üç ayrı endeks hesaplamaktadır. Bunlardan Prof. Jeffrey Sachs
tarafından oluşturulan Büyüme Rekabetçilik Endeksi (Growth Competitiveness İndex-GCI),
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sürdürülebilir ekonomik büyümeyi etkileyen ve sağlayan, genelde makro ekonomik ortamla
ilgili göstergeleri kapsamaktadır. Prof. M.Porter tarafından geliştirilen İş Ortamı Rekabet
Gücü Endeksi (Business Competitiveness İndex-BCI), genelde firmaların etkinliğini ve
verimlilik göstergelerini mikro düzeyde ölçmeyi amaçlamaktadır. Global Rekabet Gücü
Endeksi (Global Competitiveness İndex-GCI), 2004 yılından itibaren diğer iki endeksin
kombinasyonunu sağlamakta, verimliliğin belirleyicilerini irdelemektedir. Bunun en önemli
nedeni rekabet gücünün mikro ve makro belirleyicilerinin olması ve bunların birlikte
firmaların, endüstrilerin ve ülkelerin rekabet gücünü belirlemeleridir. Global Rekabet Gücü
Endeksi üç temel prensibe dayanmaktadır. Bunlar (WEF,2012);
1. Rekabet gücünün belirleyicileri komplekstir ve rekabet gücü ölçümü 12 ana başlık
altında yapılır (Bak.Tablo-4).
2. Ekonomik kalkınma başarılı gelişmenin dinamik bir prosesidir ve üç safhadan oluşur.
3. Ekonomiler, bir safhadan daha gelişmiş diğer safhaya geçerek gelişirler.
Ülkelerin rekabet gücünü belirleyen faktörlerin ağırlığı ülke ekonomisinin gelişmişlik
düzeyine göre değişmektedir. Çünkü, birincisi rekabet gücünün belirleyicileri çok sayıda,
kompleks ve ucu açıktır. İkincisi, farklı bölümler farklı ülkeleri farklı şekilde etkiler:
Zimbabya ileDanimarka’nın kendi rekabet gücünü geliştirmesinin yolu aynı değildir. Çünkü
Zimbabya ve Danimarka farklı gelişme aşamasındadır.
Tablo 4. Gelişme aşamaları ve Rekabetçiliğin 12 faktörü
Temel Gereklilikler
• Kurumlar
• Altyapı
• Makro Ekonomik İstikrar
• Sağlık ve Temel Eğitim
Verimlilik Arttırıcılar
• Yüksek Eğitim ve Öğretim
• Mal Piyasası Etkinliği
• Emek Piyasası Etkinliği
• FinansalPiyasanın Gelişmişliği
• Teknolojik Altyapı
• Piyasa Büyüklüğü
Yenilik ve Çeşitlilik Faktörleri
• Faaliyet Çeşitliliği
• Yenilik

Üretim Faktörleri Odaklı
Ekonominin Anahtarları

Verimlilik Odaklı Ekonominin
Anahtarları

Yenilik Odaklı Ekonominin
Anahtarları

Kaynak: World Economic Forum,Global Competitiveness Report 2010-2011

Diğer taraftan ülkelerin gelişme aşamaları Tablo-5’de görüldüğü gibi Kişi Başına Gayri
Safi Hâsılaya göre belirlenmektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin Rekabet Gücü
Endeksinin içine dahil edilmesi için kullanılan yol öncelikle Tablo-5’de görüldüğü gibi
ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Hasıla ölçüsüne göre hangi gelişme aşamasında olduğunu
belirleyip Rekabet Gücü Endeksinde yer alan 12 temel faktöre verilecek ağırlıklar ülkenin
Tablo-5’de yer alan kategorilerden hangisinde yer aldığına göre belirlenmektedir.
Tablo 5. Kişi Başına Gayri Safi Hasılaya göre Gelişme Aşamaları
Gelişme Aşaması Kişi Başına Gayri Safi Hasıla (ABD $)
Safha-1:FaktörYönlendirmeli

< 2000

1’den 2’ye Geçiş Aşaması

2000 < 3000
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Safha-2:Etkinlik-Yönlendirmeli
2’ den 3’e Geçiş Aşaması
Safha-3:Yenilik-Yönlendirmeli
Kaynak: WEF,Global Competitiveness Report 2010-2011

3000 < 9000
9000 < 17000
> 17000

Türkiye 9000 < 17000 dolar arasındaki kişi başı gelir ile 2’ den 3’e Geçiş Aşamasında yer
almaktadır.
2.

Uluslararası Yönetim Geliştirme Merkezi (International Institute for Management
Development-IMD) Dünya Rekabet Gücü Yıllığı Endeksi (World
Competitiveness Yearbook-IMD)
Merkezi İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan Uluslararası Yönetim Geliştirme
Merkezi(International Institute for Management Development-IMD) 1989 yılından itibaren
her yıl Dünya Rekabet Yıllığı (World Competitiveness Yearbook) adıyla bir rapor
yayınlamaktadır. IMD’ye göre bir ülkenin rekabet gücü GSYİH’sına ve verimliliğe
indirgenemez. Zira ülkedeki firmalar rekabet güçlerini artırmak için ekonomik faktörlerin
yanı sıra ülkelerin içinde bulunduğu siyasi, kültürel ve eğitim ortamıyla da başa çıkmak
zorundadırlar. Ülkelerin rekabet gücü ülke içindeki firmaların rekebet gücünün toplamından
oluşur.
IMD'ye göre, firmaların rekabet gücünü bire bir ölçmek olanağı olmadığından rekabet
gücünü etkileyen faktörler belirlenir ve ölçülür. Bu itibarla IMD, yaptığı analiz ile ülkelerin
katma değer oluşturma ve bunu sürdürme kabiliyetlerini ve dolayısıyla firmaların rekabet
gücünü sıralar. Buna göre rekabet gücü büyük bir ölçüde bir ülkenin sürüdürülebilir bir
şekilde katma değer üretmesini sağlayan bir ortam oluşturması yeteneğine dayanır. Rekabet
gücü yanlızca günümüzün bir meselesi değildir; uzun vadede üzerinde önemle durulması
gereken bir konudur. Uzun vadede bir ülkenin rekabet gücünü artırması ve muhafaza
edebilmesi için eğitim, değer sistemleri ve bireylerin motivasyonu gibi faktörlerde rakiplere
kıyasla iyi ve üstün bir konumda olunması gereklidir.
IMD Dünya Rekabet Gücü Yıllığı, işletmelerin uluslararası rekabet gücünü destekleyen
ortamın oluşturulması ve sürdürülmesi bakımından ülkelerin yetkinliğini analiz ederek bir
sıralama sunmaktadır. IMD Rekabet Gücü Yıllığında, ülkelerin genel uluslararası rekabet
gücü sıralamasının yanı sıra, her bir ülkenin uluslararası rekabet gücü ana faktörler ve alt
faktörler itibariyle ayrıntılı olarak analiz edilmekte, güçlü ve zayıf yanları ortaya
konulmaktadır. Ayrıca, her bir temel faktör kapsamındaki tüm kriterler bazında ülkelerin
uluslararası rekabet gücü sıralaması sunulmaktadır (Rosselet,2008:472).
IMD, rekabet gücünü ölçmek için 2001 yılından beri 4 temel faktör kullanmaktadır.
Bunlar; Ekonomik Performans, Hükümet Etkinliği, İş Dünyasının Etkinliği ve Altyapıdır.
Kriterler, rekabet gücü ile ilgili ölçülebilir göstergeler (örneğin GSMH) ile, ölçülemeyen
niteliksel özelliklerin değerlendirilmesini kapsamaktadır. Ülkelere bu dört temel faktörün
çerçevesinde hem kantitatif hem araştırma verileri çerçevesinde skorlar verilir ve daha sonra
rekabet endeksini oluşturmak için ağırlıklı ortalamalar alınır. Endeksin hesaplanmasında
kantitatif değerler ağırlığın üçte ikisini, niteliksel değerlendirmeler ise üçte birini teşkil eder.
IMD Dünya Rekabet Gücü Yıllığında, 331 kritere (belirleyiciye) dayalı olarak 55 ülkenin
(değişebiliyor) uluslararası rekabet gücü sıralaması yapılmaktadır. Endeks hesaplamasında
kullanılan bilgiler ulusal, uluslararası kuruluşlar ile dünya genelinde işbirliği yapılan 52 adet
kuruluştan ve yönetici görüşleri araştırmasından temin edilmektedir. Elde edilen bilgilerin 2
/3 ’ü istatistiki verilere, 1/3’ü yönetici görüşleri araştırmasına dayanmaktadır. (IMD,2012).
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3. Rekabetçi Endüstriyel Performans Endeksi (CIP)
UNIDO’nun Rekabetçi Endüstriyel Performans Endeksi (The Competitive İndustrial
Performance –CIP- Endex) adı verilen endeks rekabetçi endüstriyel performansı dört
komponent içerisinde ölçer (UNİDO,2003);
(1)
(2)
(3)
(4)

Kişi Başına İmalat Sanayi Katma Değeri
Kişi Başına İmalat Sanayi İhracatı (sanayileşme yoğunluğu)
İmalat Sanayi Katma Değeri içinde orta ve İleri teknoloji faaliyetlerinin payı
İmalat Sanayi İhracatında orta-İleri teknoloji ürünlerinin payı(ihracat kalitesi)

4. Dış Ticaret Göstergeleri
Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ)
Göreli İhracat Avantajı Endeksi
Göreli İthalat Nüfuz Endeksi
Ticari Performans Ölçütü (TPE)
Dış Ticaret Hadleri
İhracatın Kompozisyonu ve Piyasa Payı
Net İhracat Oranı (NETİHR):
İthalat Nüfuz Oranı (İmport Penetration Ratio)
İhracat/İthalat Oranı (XMR)
Uluslararası Rekabete Maruz Kalma Düzeyi

5. Maliyet Rekabetçiliği Göstergeleri
Sermaye Maliyeti
Birim Ücretler ve İş Gücü Maliyetleri
Enerji maliyetleri
Vergiler

6. Makro Göstergeler
Cari (Ödemeler) Denge(si)
Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Kişi Başına Düşen Reel Milli Gelir
Verimlilik

7. Mal ve Sektörlerin Payları
Pazar payı
Toplam Çıktı İçinde İmalat Sanayinin Payı
Dünya İmalat Sanayi Üretimindeki Pay
Mal ve Sektörlerin İhracat Payları
Endüstri İçi Ticaret (EİT)

8. Teknoloji Göstergeleri
Arge ve Patent Sayısı
Patentler-Açıklanmış Teknolojik Üstünlük (ATÜ):

9. Fiyat Rekabeti Göstergeleri
İhracat Kar Marjları
İhracat Kâr Marjı Endeksi
Kâr Marjı
Bazı Alternatif Fiyat Rekabeti Ölçütleri
i) Nisbî İhracat Fiyat Endeksi (NİFE)
ii) Nisbî Toptan Eşya Fiyat Endeksi (NTFE)
iii) İhracat Kârlılık Endeksi (İKE)
iv) Nisbî İhracat Kârlılık Endeksi (NİKE)
v) İthalat Fiyatları Rekabet Edebilirlik Endeksi (İFRE)

10. Diğer Bazı Göstergeler
Kaynaklara Erişim
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Dışa Açıklık ve Uluslararasılaşma
Ülkenin Dış Borçlanma Miktarı
Kamu Kesimi Borçlanma-Bütçe Açığı Düzeyi
İhracat Piyasalarının Çeşitliliği
Dış Ticaret Politikaları
Mali Sektörün Tutarlılığı, Yaşama Kabiliyeti

3.Türkiye’nin Rekabet Gücü ile ilgili bir değerlendirme
Çalışmamızın bu bölümünde yukarda bahsedilen rekabet gücü ölçüm yöntemlerinden
Makro ve mikro konseptler bazındaki örneklerle Türkiye’nin rekabet gücü irdelenecektir.
Makro konsept kapsamında Dünya Ekonomik Forumu Global Rekabet Gücü Endeksi
(World Economic Forum-WEF; Global Competitiveness İndex) ve Uluslararası Yönetim
Geliştirme Merkezi (International Institute for Management Development-IMD) Dünya
Rekabet Gücü Yıllığı Endeksi (World Competitiveness Yearbook-IMD) verileri
kullanılarak bir değerlendirme yapılmıştır. Mikro konsept çerçevesinde Açıklanmış
Karşılıklı Üstünlükler (AKÜ) yöntemi kullanılarak Türkiye İmalat Sanayiinin 2000-2011
yılları arasındaki 12 yıllık dönemi için rekabet gücü ölçülmüştür.
3.1. Türkiye’nin Uluslararası Rekabet Gücünün MakroDeğerlendirmesi
Dünya piyasalarında rekabet eden firmaların rekabet gücünün, içinde faaliyet
gösterdikleri ülkenin ve o ülkenin endüstrilerinin gelişmişlik düzeylerinden, faktör
donanımlarından, teknolojik düzeylerinden, makro ekonomik ortamından, alt yapı ve
kurumsal yapıdan ve daha birçok özellik, olanak ve yeteneklerinden etkilendiği ve bu makro
faktörlerin firmaların rekabet güçlerinin oluşmasında önemli bir yere sahip oldukları
bilinmektedir. Makro konseptin en çok bilinen versiyonları yukarda bahsedilen Dünya
Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) ve Yönetim Geliştirme Enstitüsü
(Institude of Management Development–IMD) kurumlarınca yayımlanan rekabet
endeksleridir. Bunlar, tek bir endekse çok sayıda göstergenin katkı sağladığı kompozit
endekslerdir. Aşağıda Türkiye’nin uluslar arası rekabet gücü Dünya Ekonomik Forumu’nun
The Global Competitiveness Report çalışmaları ve IMD’nin yayımladığı World
Competitiveness Yearbook çalışmaları çerçevesinde irdelenmektedir.
3.1.1. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Endeksi
Bu bağlamda Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2005 Küresel Rekabet
Endeksi raporunda 71. sırada iken 2007-2008 sıralamasında 53.sıraya yükselmiştir. Buna
karşın 2008–2009 raporunda söz konusu iyileşme yerini büyük bir düşüşe bırakmış ve
Türkiye 10 sıra birden düşerek 63. olabilmiştir. 2009–2010 küresel rekabet endeksinde ise,
performans açısından dengeli bir yapı arz ederek iki sıra üste çıkmıştır. Dünya Ekonomik
Forumu tarafından hazırlanan 2010-2011 Global Rekabet Gücü Endeksine göre, Türkiye 139
ülke arasında 61. sırada yer almıştır. 2011-2012 Raporunda 59. Sıraya yükselen Türkiye WEF
2012-2013 raporunda bir önceki yıla göre 15 sıra birden yükselerek 43. Sırada yer almıştır
(Tablo-6).
Tablo 6. Rekabet Gücü Bileşenlerine Göre Yapılan Sıralamada Türkiye’nin 139 Ülke
İçindeki Sıralaması
2009 2010

2011 2012
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Kurumsal Yapı
Altyapı
Makroekonomik Çevre
Sağlık Ve Temel Eğitim
Yüksek Eğitim Ve Öğretim
Mal Piyasaları Etkinliği
Emek Piyasaları Gelişmişliği
Finans Piyasalarının Gelişmişliği
Teknolojik Hazırlılık
Pazar Büyüklüğü
İş Dünyasının Gelişmişlik Düzeyi
Yenilikçilik
Genel Sıralamadaki Yeri

96
62
64
74
73
56
120
80
54
15
52
69
63

88
56
83
72
71
59
127
61
56
16
52
67
61

80
51
69
75
74
47
133
55
55
17
58
69
59

64
51
55
63
74
38
124
44
53
15
47
55
43

Kaynak: WEF, The Global Competitiveness Report 2012–2013

Türkiye Özellikle Pazar Büyüklüğü (15.) Ve Mal Piyasaları Etkinliği (38.) Konularında
Diğer Konulara Göre Göreli Olarak Daha İyi Durumdadır. Olumsuz Göstergeler Olarak
Emek Piyasaları Gelişmişliği’nde 124. Sırada, Sağlık Ve Temel Eğitim’de 63. Sırada ,
Kurumsal Yapı’da 64. Sırada,Yüksek Eğitim Ve Öğretim’de 74. Sırada Yer Almaktadır.
Yenilikçilik Konusundaki 55. Sıra Bir Diğer Zayıf Noktadır. (WEF,2012).
WEF 2012-2013 raporunda yer alan alt kategorideki rekabet faktörlerinden türkiye’nin
göreli olarak daha iyi olduğu rekabet faktörleri şunlardır;
1-7(En Yüksek)
144 Ülke
Arası Skoru
İçindeki Sırası
Kurumsal Yapı
Hükümet Harcamalarının İsrafçılığı
3.8
Hükümet Politikayapıcılığının Şeffaflığı
4.7
Yüksek İş Performansı İçin Hükümetin Hizmetleri 4.5
Altyapı
Genel Altyapı Kalitesi.
5.3
Ulaştırma Altyapı Kalitesi
5.6
Havayolu Mevcut Koltuksayısı,Km/Hafta,Milykişi 1,81
Makroekonomik Çevre
Hükümet Bütçe Dengesi, % GSMH
-0.3
Sağlık Ve Temel Eğitim
Tüberkülozun İş Dünyasına Etkisi
6.2
HIV/AIDS’nin İş Dünyasına Etkisi
6.3
HIV Yaygınlığı (Yetişkin Nufusun %’si)
0.1
Mal Piyasalarının Etkinliği
Yerel Rekabetin Yoğunluğu
5.7
Pazar Hakimiyetinin Kapsamı
4.4
Anti-Tekelci Politikaların Etkinliği
4.7
İş Kurmak İşlemleri İçin Gerekli Gün Sayısı
6
Müşteri Odaklılığın Derecesi
5.4
Emek Piyasalarının Gelişmişliği
Ücret Belirlenmesinin Esnekliği
5.4
Finans Piyasalarının Gelişmişliği
Finansal Hizmetlerin Sağlanabilirliği
5.4
Finansal Hizmetlerin Karşılanabilirliği
5.1
Yerel Sermaye Piyasası Yoluyla Finansman
4.3
Bankaların Sağlamlılığı
6.0
Menkul Kıymet Borsalarının Düzenlemeleri
5.2
Teknolojik Hazırlılık

33
40
19
34
36
19
32
33
12
12
16
30
31
16
22
35
29
27
32
22
25
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Firm-Düzeyinde Teknoloji Absorplama
Internet Bant Genişliği, Kullanıcı Başına Kb/Sn
Pazar Büyüklüğü
Yurtiçi Pazar Büyüklüğü Endeksi, 1–7 (En İyi)
Yurtdışı Pazar Büyüklüğü Endeksi,1–7 (En İyi)
İş Dünyasının Gelişmişlik Düzeyi
Yerel Tedarikçilerin Kalitesi
Değer Zinciri Genişliği
Uluslar Arası Dağıtımın Kontrolü
Üretim Proseslerinin Gelişmişliği
Pazarlama Kapsamı
Yenilikçilik
Hükümetin İleri Teknoloji Ürünleri Tedariği
Bilim Adamı Ve Mühendis Bulunabilirliği
PCT Patentleri, Miyon Kişibaşına Başvuru Sayısı

5.3
33.9

39
41

5.2
5.4

15
28

5.1
4.1
4.6
4.4
4.7

35
35
24
38
35

4.0
4.5
5.8

32
41
42

WEF, 2012-2013 raporuna göre Türkiye’nin göreli olarak daha geri olduğu alt
kategorideki rekabet faktörleri şunlardır;
Kurumsal Yapı
Fikri Hakların Korunması
Terörün İş Dünyasına Maliyeti
Organize Suçlar
Tüzel Kişiliklerin Etkililiği
Polis Hizmetlerinin Güvenilirliği.
Altyapı
Elektrik Arzının Kalitesi
100 Kişi Başına Mobil Telefon Aboneliği
Makroekonomik Çevre
Ulusal Tasarruflar, % GSMH
Enflasyon, Yıllık% Değişim
Sağlık Ve Temel Eğitim
Yüksek Öğretim Ve Öğrenim
Orta Öğretim Kayıt Oranı, %
Matematik Ve Bilim Eğitimi Kalitesi
İşletme Okullarının Kalitesi
Araştırma Ve Eğitim Hizmeti Temin Edilebilirliği
Mal Piyasasının Etkinliği
Vergilendirme Kapsamı Ve Etkisi
Total Vergi Oranı, Karların %’Si
Gümrük Bariyerlerinin Yaygınlığı
Yabancı Mülkiyetinin Yaygınlığı
Gümrük İşlemlerinin Yükü
İthalatın GSMH’ya Oranı
Müşterilerin Gelişmişliği
Emek Piyasalarının Gelişmişliği
İşveren-İşçi İlişkilerinde İşbirliği
İşten Çıkarma Tazminatı
Beyin Göçü
Çalışan Kadınların Çalışan Erkeklere Oranı,
Finans Piyasalarının Gelişmişliği
Risk Sermayesi Temin Edilebilirliği
Hukuki Haklar Endeksi, 0–10 (En Yüksek)
Teknolojik Hazırlılık
DYY Ve Teknoloji Transferi
Bireysel İnternet Kullanıcılığı, %
100 Kişi Başına Mobil Genişband Aboneliği
İş Dünyasının Gelişmişlik Düzeyi
Rekabetçi Avantajların Yapısı
Yetkinin Dağıtılmasında İsteklilik
Yenilikçilik
Yenilikçilik Kapasitesi

3.3
4.2
4.6
4.2
4.0

86
130
102
96
81

4.6
88.7

77
98

12.5
6.5

115
93

77.6
3.5
3.8
4.0

93
100
97
77

3.0
41.1
4.0
4.2
3.6
33.5
3.3

117
81
98
101
96
105
84

4.0
30
3.4
0.40

104
125
75
131

2.5
4

73
99

4.7
42.1
8.8

65
69
73

3.2
3.3

86
97

3.4

48
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Bilimsel Araştırma Kurumlarının Kalitesi
Firmaların Arge Harcamaları
Arge Faaliyetlerinde Universite-Endüstri İşbirliği

3.4
3.2
3.6

88
56
70

Bu skorlar değerlendirildiğinde, Rekabetçiliğin 12 faktörünün her birinde, alt kriterler
bağlamında zayıf ve güçlü alanlar bulunabilmektedir. Ancak, Yüksek Eğitim ve Öğretim
faktörünün alt kriterlerinin hiçbirinde göreli olarak iyi olan Pazar Büyüklüğü faktöründede
göreli olarak kötü olan alt kriter alanı yoktur. Çalışan kadınların çalışan erkeklere oranı
(131.),Terörün İş dünyasına maliyeti (130.), İşten çıkarma tazminatı (125.), Vergilendirme
kapsamı ve etkisi (117.),Ulusal Tasarruflar (115.), İthalatın GSMH’ya oranı (105), İşverenİşçi İlişkilerinde İşbirliği (104.), Yabancı Mülkiyetinin Yaygınlığı (101.), Matematik ve
Bilim Eğitimi kalitesi (100.), Organize Suçlar (102.) kategorilerinde 144 ülke içinde
Türkiye’nin sırası 100’ün üzerindedir. Türkiye, Bilimsel Araştırma kurumlarının kalitesinde
88’inci Sırada yer alırken, Arge faaliyetlerinde Universite-endüstri işbirliğinde 70’inci,
Rekabetçi Üstünlüğün Yapısında 86’ıncı,Yıllık Enflasyonda 9’üncü sıralarda bulunmaktadır.
3.1.2. Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü Dünya Rekabet Gücü Endeksi
Ülkelerin küresel rekabet gücünün değerlendirilmesinde ciddi bir çalışma olan
Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD) 2005 Dünya Rekabet Gücü Yıllığı
verilerine göre, küresel rekabet gücü sıralamasında ilk üç sırayı Singapur, Hong Kong ve
ABD alırken Türkiye 58 ülke arasında 38. sırada yer almıştır. 2006 yılllığında 48. Sıraya
gerileyen Türkiye, 2007 ve 2008 yıllıklarında 48. sırada, 2009’de 47. sırada,2010’de 48.
sırada, 2011 yılında 39. sırada yer almıştır. 2012 yılında ilk üç sırayı Hong-Kong, ABD ve
İsviçre alırken Türkiye 38. sırada yer almıştır. Özetle 2012 yılında 2005 yılındaki yerine geri
dönmüştür. Genel Performansı oluşturan Alt Performanslar olan Ekonomik Performans,
Hükümet Etkinliği, İş Dünyasının Etkinliği ve Altyapı’nın 2008 ile 2012 arasındaki
sıralamaları aşağıda Tablo-7’de yer almaktadır.
Tablo-7. IMD Rekabet Gücü Endeksi/Sıralaması
2008 2009 2010 2011 2012
Genel Sıralama
Ekonomik Performans
Hükümet Etkinliği
İş Dünyasının Etkinliği
Altyapı

48
53
44
37
42

47
54
48
31
45

48
50
47
37
45

39
46
34
30
44

38
34
39
30
44

Kaynak: IMD World Competitiveness Yearbook 2012-2013

Şekil-1’de IMD’nin rekabet gücü değerlendirme alt kriterlerine göre 58 ülke içinde
Türkiye’nin 2012 yılındaki rekabet gücü sıraları yer almaktadır. IMDdeğerlendirmesine göre
Türkiye Yurtiçi ekonomi kriteri açısından 5. Sırada yer almaktadır. Dış Ticaret,
Fiyatlar,Maliye Politikaları, Kurumsal Yapı,Sosyal Yapı, Verimlilik-Etkinlik, Finans,Temel
Altyapı,Teknolojik Altyapı, Bilimsel Altyapı, Sağlık ve Çevre ve Eğitim kriterlerinin sırası
bakımından ortalamanın altındadır. Dış Ticaret, Fiyatlar,Teknolojik altyapı ve Eğitim
alanlarında son sıralara yakın yer almaktadır.
15

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Temmuz – Ağustos 2013
Sayı: 37
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Şekil-1.Dünya Rekabet Gücü Yıllığı- 2012-2013’e göre Türkiye’nin rekabet gücü
sırası

Kaynak: IMD,2012

3.2. Türkiye İmalat
malat Sanayi Rekabet Gücünün MikroYaklaşımla Değerlendirilmesi
ğerlendirilmesi
Bu bölümde Türkiye İmalat Sanayiinin 2000-2009 yılları arasındaki rekabet gücü,
Balassa (1965) tarafından geliştirilen
geliş
ve yaygın şekilde
ekilde kullanılmaya baş
başlanan Açıklanmış
Karşılıklı Üstünlükler (AKÜ) yöntemi kullanılarak değerlendirilmektedir.
erlendirilmektedir. Bu yakla
yaklaşımda
ülkelerin belirli ürünlerdeki göreli ihracat performansları belirlenmeye çalışılmaktadır.
çalı
çalış
mıştır.
Kullanılan veriler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan ve Dı
Dış Ticaret Müsteşarlı
şarlığı web sitesinden
alınmıştır. Çalışmamızda, öncelikle Balassa tarafından ortaya atılan Açıklanmış
Açıklanmı
Karşılaştırmalı
tırmalı Üstünlükler (RCA-Revealed Comparative Advantage) yaklaşımın
yakla
Vollrath
(1991) tarafından göreli ithalat avantajı da dikkate alınarak formüle edilen
edilen RCA indeksine
göre 2000-2011 dönemi sektörel rekabet güçleri, tüm sektörler bazında SITC Rev.3 ikili
düzeyde, 22 sektör bazında analiz edilmiştir.
edilmi
Vollrath'ın RCA için kullanılacak
kullanı
hesaplama yöntemi aşağıdaki
ıdaki yer almaktadır.
RCA = [ln (Xij / Xit) / (Xnj / Xnt)] - ln [(Mij / Mit) / (Mnj / Mnt)]
RCA = ln (Xij / Xit) - ln (Xnj / Xnt) - ln (Mij / Mit) +ln (Mnj / Mnt)
Burada , (Xnj / Xnt) dünyadaki (ülkeler grubundaki) j malının toplam ihracatının dünya
(ülkeler grubu) toplam ihracatına oranını ve (Mnj / Mnt) de dünyadaki (ülkeler grubundaki) j
malının toplam ithalatının, dünya (ülkeler grubu) toplam ithalatına oranını göstermektedir.
İhracat
hracat ve ithalat arasındaki hesaplama farkla
farkları
rı (sigorta, navlun vb) ihmal edildiginde (Xnj /
Xnt) = (Mnj / Mnt) olup yani, bir malın dünyadaki toplam ihracatı, o malın dünyadaki toplam
ithalatına eşittir.
ittir. Bu durumda ;
ln (Xnj / Xnt) - ln (Mnj / Mnt) = 0 olacaktır ve
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RCA = ln (Xij / Xit) - ln (Mij / Mit)
halini alacaktır. Bu ifadeyi aşağıdaki gibi yazmak mümkündür;
RCA = ln [(Xij / Xit) / (Mij / Mit)]
Formüldeki i indisi belirli bir ülkeyi ifade etmektedir. Çalısmamızda, ülkelerin değil
sektörlerin göreli rekabet güçleri karşılaştırılacaktır. RCA indeksi mal grubu (j) sabitken,
farklı ülkelerin (i) aynı mal grubundaki göreli üstünlüklerini karsılaştırmaya yöneliktir. Bu
nedenle, çalışmamızda Türkiye'nin sanayi sektörünün dünyaya ihracatı ile, Türkiye'nin sanayi
sektörünün dünyadan ithalatı dikkate alınacağından, formüldeki ülke indisi olan (i), her bir
sektör (j) için sabittir ve ihmal edilebilir. Bu durumda formülün yeni hali,
RCA = ln [(Xj / Xt) / (Mj / Mt)]
olacaktır. Dolayısıyla, herhangi bir mal (sektör) için rekabet gücü o malın (sektörün)
ihracatının ülke toplam ihracatına (bizim çalışmamızda sanayi sektörü ihracatı) oranının, o
malın (sektörün) ithalatının ülke toplam ithalatına (bizim çalışmamızda sanayi sektörü
ithalatı) oranının doğal logaritmasına eşit olacaktır. RCA değerinin sıfır olması, [(Xj / Xt) /
(Mj / Mt)] değerinin 1'e eşit olmasını (ln 1 = 0) göstereceğinden, bu değere sahip mal (sektör)
için rekabet gücü sınırda; RCA değerinin sıfırdan büyük olması [(Xj / Xt) / (Mj / Mt)]
değerinin 1'den büyük herhangi bir değere sahip olmasını göstereceğinden, bu mal (sektör)
için rekabet gücünün yüksek olduğunu ve nihayet de RCA değerinin 0'dan küçük olması [(Xj /
Xt) / (Mj / Mt)] değerinin sıfırdan küçük olmasını isaret edeceğinden, o mal için de rekabet
gücün zayıf olduğu (rekabet gücünün bulunmadığı) anlamına gelecektir. RCA değerinin daha
da hassas ölçümü ve bir endeks olarak ifade edebilmek için eşitliğin sağ tarafı 100 ile
çarpılırsa, formülümüz, RCA = (ln [(Xj / Xt) / (Mj / Mt)])*100 halini alacaktır.
Bu çerçevede, RCA'lara göre sektörlerin rekabet gücü; RCA > 50 ise o sektörün rekabet
gücünün yüksek, -50 < RCA < 50 ise o sektörün rekabet gücünün sınırda olduğu, RCA < -50
ise o sektörün rekabet gücünün düşük olduğu kabul edilmektedir. Burada, sözkonusu olan
rekabet gücü dış ticaretle ilgili olup, satışlarının tamamını ya da ağırlıklı bir bölümünü iç
piyasaya yapan sektörler için rekabet gücü anlamında belirleyici olamayabileceği ortadadır.
Rekabet gücü ölçümünde Mikro konseptin en çok bilinen versiyonlarından olan
Açıklanmış Karşılıklı Üstünlükler (AKÜ) yöntemi kullanılarak Türkiye İmalat Sanayiinin
2000-2011 yılları arasındaki 12 yıllık dönemi için rekabet gücünün değerlendirildiği
çalışmamızda ulaştığımız sonuçlar Tablo-8’de yer almaktadır.
Çalışmamızın sonuçlarına göre; Gıda ve İçecek, Tütün ürünleri, Tekstil ürünleri, Giyim
eşyası, Metalik Olmayan Diğer Mineraller, Plastik ve Kauçuk ürünleri, Makine teçhizat hariç
Metal eşya sanayisi ve Mobilya sektörlerinde Türkiye’nin rekabet gücü yüksektir.
Diğer Ulaşım Araçları, Bavul, Saraç ve Ayakkabı, Ağaç ve Mantar ürünleri, Ana Metal
sanayi ürünleri, Elektrikli Makine ve Cihazlar sektörü, Makine ve Teçhizat İmalatı,
Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları, Motorlu Kara Taşıtları ve Cihazları sektörlerinde AKÜ
değerleri ortalaması -50 ile +50 arasındadır. Rekabet gücümüz sınırdadır.

17

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Tablo-8. Türkiye İmalat Sanayi 2000-2011 yılları AKÜ değerleri

Tablo tarafımızca yapılan hesaplamalarla oluşturulmuştur.

Kağıt ve Kağıt ürünleri, Basım ve Yayım, Kok Kömürü, Petrol Ürünleri ve Nükleer
Yakıtlar, Kimyasal maddeler ve ürünleri, , Büro, Muhasebe ve Bilgi İşlem Makinaları, Tıbbi,
Hassas Optik Aletler ve Saat sektörlerinde Türkiye’nin rekabet gücü düşüktür.
Türkiye İmalat Sanayiinin Sermaye malları, Ara malları ve Tüketim malları bağlamında
AKÜ yöntemi ile yaptığımız rekabet gücü hesaplamaalarında (Tablo-9), Tüketim mallarının
2000-2010 yılları arasındaki AKÜ değeri 106 ile 168 arasında değişmektedir. Bu da Tüketim
mallarında Türkiyenin rekabet gücünün olduğunu göstermektedir. Sermaye mallarının
2000-2010 yılları arasındaki AKÜ değeri -129.58 ile -9,08 arasında değişmektedir. Formel
olarak dönemin ortalaması -50 ile +50 arasında kalarak sınırda yer almasına karşın, sürekli
eksi değer alması rekabet gücü açısından göreli zayıflığını göstermektedir. Dönem içinde azda
olsa bir düzelme görülmektedir. Ara mallarının 2000-2010 yılları arasındaki AKÜ değeri -77
ile -35 arasında değişmektedir. Dönemin ortalaması -50 ile +50 arasında kalarak rekabet gücü
açısından sınırda yer almasına karşın, sürekli -50 değerine yakın değer alması rekabet gücü
açısından göreli zayıflığını göstermektedir.
Tablo- 9. Türkiye İmalat Sanayiinin Sermaye malları, Ara malları ve Tüketim Malları
Bağlamında Rekabet Gücü
1
Sermaye Malları
-130
41 Sermaye Malları (Taş.Araç. Hariç) -185
521 Sanayi İle İlgili Taşıma Ar.Gereç. -24

-68
-129
59

-74
-138
92

-57 -55
-124 -116
85
40

-47
-115
81

-42 -22
-108 -97
86
125

-9
-79
115

-34
-83
87

-41
-80
45

Ara Malları
Sanayi İçin İşlem Görmemiş Mad.
Sanayi İçin İşlem Görmüş Mad.
İşlem Görmemiş Yakıt Ve Yağ
Yat.Mal. Aksam Ve Parçaları

-54
-49
-10
-613
-130

-59
-78
-19
-655
-139

-61
-89
-24
-681
-122

-53
-80
-19
-645
-90

-48
-68
-10
-850
-74

-38
-103
9
-555
-51

-37
-79
11
-484
-72

-36
-72
6
-485
-48

2
21
22
31
42

-78
-66
-34
-627
-157

-52
-93
-15
-765
-112

-46
-82
-13
-773
-59
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53
111
121
322

Taşımacılık Araç.Aksam Ve Parç.
Yiyecek-İçecek İşlenmemiş Mad.
Yiyecek-İçecek İşlenmiş Mad.
İşlem Görmüş Yakıt Ve Yağ

-60
-34
6
-264

-18
7
-11
-241

-5
-97
-17
-213

-9
-170
-2
-196

-31
-206
16
-166

-22
-111
43
-88

-15
-54
11
-85

-7
-177
45
-56

-6
-270
15
-61

-14
-177
27
-112

-3
-134
54
-116

3
51
61
62
63
112
122
321
522

Tüketim Malları
Binek Otomobiller
Dayanıklı Tüketim Malları
Yarı Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıksız Tüketim Malları
Yiyecek İşlenmemiş Maddeler
Yiyecek-İçecek İşlenmiş Mall.
Motor Benzini
Sanayi Dışı Taşıma Araç.

106
-106
96
217
111
240
165
-91
-46

167
78
152
239
105
295
206
22
46

168
82
192
247
103
292
176
43
60

151
37
194
233
101
322
187
29
90

136
37
186
207
92
328
188
54
21

138
48
179
188
100
295
198
90
-24

134
77
168
166
99
283
186
76
-28

131
83
150
162
91
271
176
74
85

121
92
135
138
72
215
175
97
-55

107
68
142
128
57
232
167
36
-42

109
39
142
129
75
248
168
61
75

Tablo tarafımızca yapılan hesaplamalarla oluşturulmuştur.

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Uluslar arası rekabet gücü Firma,endüstri ve ülke bazında makro ve mikro konseptler
bazında tekil veya birden çok ölçütü içeren çeşitli yöntemler kullanılarak ölçülmektedir.
Bu bağlamda Makro ölçütlerin başında Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Rekabet
Endeksi ve Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün Dünya Rekabet Gücü Endeksi en
kapsamlı değerlendirmelere sahip yöntemlerdir. Çalışmamızda Türkiye’nin Uluslar arası
rekabet gücü, Makro bazda Global Rekabet Gücü Endeksi (World Economic Forum-WEF;
Global Competitiveness İndex) ve Dünya Rekabet Gücü Yıllığı Endeksi (World
Competitiveness Yearbook-IMD) verileri kullanılarak irdelenmiştir. Sonuç olarak ; Temel
rekabet alanlarının her birinin altında yer alan alt kategorilerde göreli olarak güçlü ve zayıf
rekabetçilik faktörleri vardır. Örneğin Finans alanının altında yer alan Hukuki haklar
endeksinde 99. Sırada kötü bir performans sergilenirken Bankaların Sağlamlılığı kriterinde
22. Sırada yer alarak güçlü görünmektedir. Bu nedenle toplulaştırma yerine tek tek alt
kategorilerin irdelenmesi ve bu çerçevede bir harita çıkarılması uygun görülmektedir. Diğer
taraftan WEF ve IMD’nin Rekabet Gücü Yıllıklarında Türkiye’nin ; Dış Ticaret Açığı,
Enflasyon,Teknolojik ve Bilimsel Altyapı ve Kurumlar, Yüksek eğitim ve öğretim,Ulusal
Tasarruflar, Emek Piyasaları Gelişmişliği, Kurumsal Yapı, Verimlilik-Etkinlik, Rekabetçi
Üstünlüğün Yapısı, Finans,Temel Altyapı alanlarında göreli olarak zayıf olduğu, Pazar
Büyüklüğü ve Mal Piyasalarının Gelişmişliği yönünden göreli olarak güçlü olduğu tespitleri
gerçek durumla örtüşmektedir. Mikro konsept çerçevesinde Açıklanmış Karşılıklı Üstünlükler
(AKÜ) yöntemi kullanılarak Türkiye İmalat Sanayiinin 2000-2011 yılları arasındaki 12 yıllık
dönemi için yaptığımız rekabet gücü ölçümü sonuçları bu konuda daha önce yapılan
çalışmaların sonuçları ile uyumlu olup Türkiye’nin genelde emek yoğun sektörlerde rekabet
üstünlüğü mevcuttur. Teknoloji/Bilgi yoğun sektörlerde rekabet gücü zayıftır. Türkiye İmalat
Sanayiinin Sermaye malları, Ara malları ve Tüketim malları bağlamındaki rekabet gücü
değerlendirmesinde Tüketim mallarında Türkiyenin rekabet gücünün olduğunu
göstermektedir. Sermaye mallarının 2000-2010 yılları arasındaki AKÜ değeri -129.58 ile 9,08 arasında değişmektedir. Formel olarak dönemin ortalaması -50 ile +50 arasında kalarak
sınırda yer almasına karşın, sürekli eksi değer alması rekabet gücü açısından göreli zayıflığını
göstermektedir. Dönem içinde azda olsa bir düzelme görülmektedir. Ara mallarının 20002010 yılları arasındaki AKÜ değeri -77 ile -35 arasında değişmektedir. Dönemin ortalaması 50 ile +50 arasında kalarak rekabet gücü açısından sınırda yer almasına karşın, sürekli -50
değerine yakın değer alması rekabet gücü açısından göreli zayıflığını göstermektedir.
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THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL LEARNING ON FIRM PERFORMANCE:
THE SAMPLE OF AN EMPRICIAL RESEARCH

Murat ÇEMBERCİ1
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Mustafa Emre CİVELEK3

ABSTRACT
Technological Learning, as a special area of Organizational Learning is evaluated that
a factor effects technology based firm’s market performance positively. The aim of this paper
is to investigate the relationship between technological learning activities and firm market
performance. In this research, although the existence and timing of the relationship between
technological learning and firm market performance activities were confirmed, the existence
of positive relationship between technological learning activities and firms market
performance was not found.
Keywords: Technological learning, Technological learning activities, Firm market
performance.
TEKNOLOJİK ÖĞRENMENİN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ:
DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ
ÖZ
Örgütsel Öğrenmenin özel bir sahası olan Teknolojik Öğrenme, teknoloji tabanlı
firmaların pazar performanslarını olumlu yönde etkileyen bir faktör olarak
değerlendirilmektedir. Bu çalışma, teknoloji tabanlı firmalarda teknolojik öğrenme aktiviteleri
ile firma pazar performansı arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmayı örnek almıştır. İncelenen
araştırmada, her ne kadar teknolojik öğrenme aktiviteleri ile firma pazar performansı
arasındaki ilişkinin varlığı ve zamanlaması doğrulansa da, teknolojik öğrenme aktiviteleri ile
firma pazar performansı arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığı ispatlanamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Teknolojik Öğrenme, Teknolojik Öğrenme Aktiviteleri, Firma
Pazar Performansı,
INTRODUCTION
As the 21st century dawns, business environments and the general societies that
provide their context are being transformed by a number of factors including increasing
globalization, technological developments, the increasingly rapid diffusion of new technology
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and the knowledge revolution. Uncertainty, dynamism and volatility of the new competitive
landscape are altering the fundamental nature of competition as the 21st century begins. The
world has changed dramatically with the development of information technology and the
increasing importance of knowledge. This transformation is causing firms to reconsider the
ability of traditional methods of competition to create value. Perhaps for many companies, the
new competitive landscape’s uncertainty, dynamism and volatility can be daunting. Various
labels and terms are used to identify the 21st century’s new competitive era. Among the most
prominent and frequently used ones are the new competitive landscape, hypercompetitive
environments, the postindustrial society and the new frontier. In the 21st century competitive
landscape, virtually all organizations seek to exploit product-market opportunities by using
proactive and innovative behaviors. Thus, to survive and prosper in this era, firms must learn
how to minimize the negative effects of discontinuities, uncertainty and ambiguity while
simultaneously creating dynamic core competencies to exploit the host of environmental
opportunities. To generate value, firms must be able to identify, create and continuously
manage knowledge (especially technological knowledge). Knowledge may be the most
strategically significant resource the firm can possess and on which sustainable competitive
advantages can be built. Some scholars believe that competition is becoming more
knowledge-based and that the sources of competitive advantage are shifting to intellectual
capabilities from physical assets. Thus, being able to develop, maintain or nurture and exploit
competitive advantages depends on the firm’s ability to create, diffuse and utilize knowledge
throughout the company . The increasing competitive importance of knowledge has led to the
development of the knowledge-based view of the firm. This evolving perspective, suggesting
that the primary rationale for the firm’s existence is to create, transfer and apply knowledge, is
an extension of the resource-based view of the firm. Some recent works include a greater
focus on dynamism and differences in firms as key determinants of competitive advantage.
Examples include the developmentof the “dynamic capabilities” theory, attempts to identify
the differences among firms with greatest strategic significance. In this study, firstly we
attempt to emphasize that knowledge, types of knowledge, managing of knowledge about
development of firms. After we examined technological learning concept and relevant
literature at present, we attempted to form multi-dimensional framework to analyse
technological learning activities and the effects on firm-market performance. We used a wellknown firm as an example which applies subject about technological learning and has some
results of it Nevertheless, we attempted to determine how important and necessary transition
from traditional competitive model to modern times competitive modelfor the technological
learning at the present in changing competitive conditions,firms at micro plan and country
economies at macro plan. Also, in this chapter in the article, we mentioned the results of
experimental study that make a connection between technological learning and firm market
performance.. As a result, we attempted to determine the necessities of competitive
advantages which used in competitive plan according to countries and firms.
1. THE RELATION BETWEEN TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE IN
NEW COMPETITIVE LANDSCAPE
Learning and knowledge are linked closely; knowledge is a critical outcome of
learning. If knowledge is a power, learning is a key of this power, too(Koh, 2000; 94).
Evidence suggests that knowledge is central to how organizations learn and manage
technologies. Beyond this, how managing of knowledge influences the selection and
implementation of the firm’s strategies. Among many factors that will influence the firm’s
2
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performance in the 21st century’s Competitive landscape, Globalization, Technological
Advances and Knowledge are perhaps the most significant. These three factors have both
independent and interactive effects on the shape of the competitive landscape. For example,
that in the biotechnology industry, technology and knowledge are highly interrelated.
Technology can be defined as “a systematic body of knowledge about how natural and
artificial things function and interact”. It follows that technology is a form of knowledge and
that technological change can be understood by examining knowledge development.
Furthermore, as competition in global markets becomes driven more intensely and frequently
by technology, technological knowledge may be even more important for firms with global
ambitions (Hitt et al, 2000; 231-233). To describe the potential uniqueness of technological
knowledge in the development of ccompetitive advantage and firm value, we first explore the
general dimensions of knowledge.
1.1.1. Dimensions of Knowledge
There are different types of knowledge. The primary distinction among them is tacit
knowledge and explicit knowledge. Recognized widely by organizational scholars, Polanyi
(1958, 1967) originally advanced this important distinction of knowledge types. The
dichotomy between tacit and explicit knowledge can be thought of as the difference between
experiential (i.e. tacit) knowledge and articulated (i.e. explicit) knowledge (Polanyi, 1958;
120-121). Tacit knowledge is accumulated through learning and experience; often, it is
referred to as ‘learning by doing’. Tacitness suggests that individuals know more than they
can tell. Tacit knowledge entails commitment and involvement in specific contexts and has a
‘personal’ quality. As Polanyi stated, “the aim of a skillful performance is achieved by the
observance of a set of rules which are not known as such to the person following them” .
Thus, tacit knowledge is difficult to codify, articulate and communicate. A scholarly view of
this position is that tacit knowledge may best be defined as “knowledge that is not yet
explained”. Terms such as; Know-How, Subjective Knowledge, Personal Knowledge and
Procedural Knowledge have been used to describe the tacit dimension of knowledge. In
contrast to tacit knowledge, explicit knowledge can be formalized, codified and
communicated. In fact, explicit knowledge is revealed by its communication while tacit
knowledge is revealed through its application. Concepts related to explicit knowledge include;
Know-What, Objective Knowledge, Predispositional Knowledge, Declarative Knowledge.
The dimensions of knowledge that we have described facilitate understanding of the unique
and critical relationship between a particular type of knowledge — technological knowledge
— and the firm’s ability to create value as it competes in the uncertain, dynamic and volatile
competitive landscape (Hitt et al, 2000; 233-234).
1.2.Technological Knowledge
As a systematic body of knowledge, technological knowledge can be defined as
Individual Explicit (individual skills pertaining to a particular technology that can be
codified), Individual Tacit (individual skills pertaining to a particular technology that is
personal), Collective Explicit (standard operating procedures), Collective Tacit (an
organization’s routines and culture regarding technology). Each of these technological
knowledge dimensions can be the source of competitive advantage and value creation.
However, the dimensions that include a tacit component demonstrate the greatest potential for
creating competitive advantages and firm value. From a resource-based perspective, tacit
technological knowledge can lead to sustained competitive advantage. Technological
3
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knowledge that is difficult to articulate, codify and explain is also difficult to imitate. Such
tacit technological knowledge is idiosyncratic and firm specific in that other firms may find it
difficult to understand and use. Furthermore, technological knowledge that is not only tacit
but resides in the collective organization can increase the difficulty of imitation by
competitors. For example, the success of Southwest Airlines has been attributed partially to
its unique culture. This culture represents the knowledge that is embedded in the social
practice of the organization and resides in the tacit experiences and enactment of the
collective. Spender (1996) argues that, collective knowledge is the most secure and
strategically significant kind of organizational knowledge. Thus, collective tacit technological
knowledge is an important source of competitive advantage and value creation. As stated
previously, knowledge is a critical outcome of individual and collective of organizational
learning (Spender, 1996; 45-62).
2. TECHNOLOGICAL LEARNING CONCEPT
Technological learning is a part of organizational learning. Technological learning can
be described as technological development and process that firms covered and clear sources
stock, creating undeveloped abilities, to renew and improve. This learning combines both
managerial and technic learning processes. Managing technological abilities create increasing
economic profits. Dodgson (1991) defines technological learning as “the ways firms build and
supplement their knowledge-bases about technologies, products and processes, and develop
and improve the use of the broad skills of their workforces” (Dodgson, 1991; 140-148). Firms
operating in technological fields often operate in complex, dynamic and risky competitive
conditions. Mohrman and Von Glinow (1990) stated that, the technological environment
could simultaneously create new opportunities for entry,bankrupt existing companies, and
render obsolete entire product lines and manufacturing and design processes overnight. As
such, technological learning is important to build technologicalal knowledge, particularly in a
dynamic, discontinuous and complex competitive landscape. Recent evidence shows that
technological learning contributes to the success of new ventures competing in global markets
and highlights the importance of this particular type of learning. Thus, technological learning,
especially when applied through meta learning processes, helps the firm to develop its
technological knowledge stock and use that stock to create value (Mohrman and Von Glinow,
1990; 261-280). Also we can describe technological learning as a development of new
technological knowledge which assumed creative solving type of problem by all organization.
Because of the dynamic competitive landscape, advantage accrues to firms that are
particularly adept at technological learning. Contextual factors that are either internal (e.g.
firm size, structure, managerial ability) or external (e.g. industry) to the organization may
enhance or impede the firm’s ability to engage in effective technological learning processes.
Technological learning facilitates the firm’s efforts to take appropriate levels of risks, proact,
innovate, develop, maintain and use dynamic core competencies, build sustained competitive
advantages, and create value (Hitt et al, 2000; 233-234). Technological learning can be
mentioned as a practice which makes organizational learning more private and focused. New
knowledge, in other words technical knowledge shapes not only product design but also
organization basic routines and practices (Kazanjıan, Drazin, Glaynn, 2002; 273-274). If we
consider from different point of view, the world has changed dramatically with the
development of information technology and the increasing importance of knowledge.
Consequently, technological learning also needs to be revamped. The concept of
technological learning in developing countries, which inherently focuses on technologies and
4
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learning, needs to be redefined in today’s hypercompetitive environment (D’Aveni, 1994; 98103). Technological learning is no longer about learning technologies solely. Instead, it
should involve learning both technologies and nano-technologies, such as effective
management techniques. More often than not, the latter is more important than technology
itself. Further, technological learning should involve multiple sources, multiple subjects, and
multiple methods. As such, a more integrative model of technological learning may be more
appropriate for the needs of today’s developing countries. Many scholars suggest that firms
must adopt integrated learning to survive and grow in today’s turbulent environment. Lei et
al. (1996) introduce the term “meta-learning” which consists of information transfer and
retrieval, experiment, and dynamic routines. They claim that meta-learning is necessary to
develop and sustain effective dynamic core competence. Firms need to enhance the breath,
depth, and speed of technological learning in order to effectively manage technological
knowledge. Integrated technological learning requires firms to conduct acquisition,
assimilation, and improvement simultaneously. The overemphasis on the role of stages of
acquisition and assimilation in traditional model prevent firms in developing countries from
strategic learning. This can account for the well-known problem of “trap of technology
import” in developing countries, that is, firms keep importing technologies from developed
countries, but never build up their own technological capabilities (Chen and Qu, 2002; 2).
3. AN EXAMPLE OF TECNOLOGICAL LEARNING
Many studies have focused on the processes of successful technological learning in the
industrialization of developing countries. It is believed that, in general, newly industrialized
countries initially learn technologies from developed countries, and then build their own
technological capabilities step by step. The stages of technological learning are necessary for
developing countries that want to build up their own technological capabilities. Korea is an
excellent example of successful technological learning. In fact, no nation has tried harder and
come so far as quickly. This country has gone from handicrafts to heavy industry and from
poverty to prosperity, and has been transformed from a subsistent agrarian economy into a
newly industrialized one during the past four decades. Some scholars in Korea argue that the
technological trajectory in developing countries is comprised of acquisition, assimilation, and
improvement (from imitation to innovation), which is in the reverse order of that in developed
countries. China considers Korea as a paragon in technological learning. Therefore, many
scholars in China believe that Korea’s model of technological learning is also applicable to
China. Arguably, however, no one solution can effectively deal with all problems (Chen and
Qu, 2002; 1). Technological learning in some firms in China does not follow the traditional
staged model. These firms have opted for a more integrated technological learning that
involves acquirement, assimilation, and improvement simultaneously. There are three
common characteristics among these firms. First, technological learning in these firms is often
fast and successful. Second, most of them are high-technology-based. Third, these firms
generally keep close relationship with universities or research institutes and have their own
technological capabilities in certain fields at the initiation stage. The ZDZK Automation Ltd
Co. is a good example of new technological learning. It has many typical properties that can
be explained by the staged model (Chen and Qu, 2002; 3).
3.1. The Technological Learning at ZDZK
As we mentioned before, the technological learning at ZDZK does not follow the
traditional staged model. Based on information technology, this new technological learning
5
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has multiple objects, sources, subjects, and methods. ZDZK succeeded in learning
technologies and nano-technologies simultaneously. As a tech-based company, ZDZK learned
technologies from many sources when the company developed its first DCS called JX-100.
They developed the software for the upper part by imitating the control interface and
operational methods of “qXL” DCS, which came from Japan. They also imitated the structure
of control station and the “ONSPEC” software, which came from the USA, to develop the
lower part. As ZDZK had strong links with the CSERCIA and the CSKLICT, they capitalized
on this association and made use of the technologies that these research institutes were
developing. At the same time, ZDZK learned nano-technologies actively. One manager said
that because they lacked experience in management, they often appropriated effective
managerial methods from other firms and imitated them when needed. Moreover, to improve
the quality of its products, ZDZK began to implement the ISO9001.Unlike some firms that
always learned matured technologies, ZDZK made a balance in learning matured and
emerging technologies. The company had utilized many matured technologies from foreign
firms during the development of DCS. In 1996, ZDZK imported the software called “Hiecon”
from Adersa Co. in France. They transplanted “Hiecon” into the systemic supervision
software of the “JX-300X” DCS and developed an improved control software—AdvanTrol–
Hiecon. The company assimilated the technology of “Smart 1151” transport, which is
produced by Rosemount Co., and developed an intelligent transport called “SMART1151” in
1997. With the completion of its manufacturing factory, ZDZK adopted a lot of advanced
equipment to improve its production. At the same time, ZDZK learned many emerging
technologies from China’s research institutes. For example, during the development of
“JX100” DCS, the company utilized the technologies of redundancy and groupware from the
Industrial Control Institute of Zhejiang University (Chen and Qu, 2002; 5).
Table 1. The First Degree of New Technological Learning (Chen and Qu, 2002; 5)
INDEX
MEASUREMENT
Inside of Firms
1 Capabilities of personnel Education, work experiences, etc
Extent of appropriate pyramidal
2 Structure of R&D
personnel structure
Accumulation of R&D Amount of R&D document per
3
documents
documents year
Usage of R&D
Ratio of R&D documents used to total
4
documents
documents
5 R&D tools
Extent of advance in R&D tools
Knowledge sharing in
Extent of formal and informal knowledge
6
R&D
sharing Department
Extent of formal and informal knowledge
Knowledge sharing
7
sharing among R&D, production, and
among departments
marketing departments
Top management
Learning CEO’s attitude and effect to
8
support
support technologicallearning
Extent to which incentive systems are
9 Incentive systems
suitable for technological learning
6
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10 Training programs
Training plans or informal training
11 Knowledge management Extent of formal knowledge management
Extent of IT penetration in knowledge
12 IT usage in KM
management
Outside of Firms
Extent of joint venture, technological
Cooperation with
13
cooperation and exchange with domestic
leading firms
and international leading firms
Cooperation with
Extent of cooperation with universities
14
universities
and R&D institutes research institutes
15 Cooperation with users Extent of cooperation with users
Cooperation with
16
Extent of cooperation with suppliers
suppliers
Extent of using benchmarking or best
17 Benchmarking
practice
Extent of consistence between human
18 Human resource
resource planning and learning strategy
Usage of IT in
Extent of IT penetration in outside
19
cooperation
cooperation
20 Technology monitoring Extent of formal technology monitoring
ZDZK had many sources for technological learning, including the foreign leading
firms, universities, research institutes, users, and suppliers. Although foreign leading firms
and universities were its main sources of learning, ZDZK did not want to miss the chance to
learn from other sources. As the company belonged to Zhejiang University, it could easily
learn technologies from this university. ZDZK often combined emerging technologies from
the university and matured technologies from foreign firms to develop new products. ZDZK
also emphasized its openness to the innovative ideas from actual users. For example, during
the development of its series of DCS, suggestions from users played an important role. Some
managers believed that it was this attention to the demand of users that drove the
improvement of products. Also the company kept a close relationship with providers (Chen
and Qu, 2002; 5).
4. EMPIRICAL TESTING OF TECHNOLOGICAL LEARNING THEORY:
RESEARCH METHODOLOGY
In this paper, it is attempted to explain conceptualizing and identifying instances of higher
technological learning, as well as its nature, content, process, context and impact. In this
chapter, Carayannis and Jeff Alexander are engaged in a multi-industry, longitudinal,
empirical study to investigate the relationship between technological learning activities and
firm market performance. Based on the previous analysis of learning activities and their
relationship to competitive advantage, the following broad research questions are addressed :
1. In what instances and through which aspects do learning activities contribute to or
detract from firm market performance?
2. What is the scale of the impact of technological learning activities on firm market
performance, and how does that impact vary under different firm, industry and market
conditions?
7
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3. What is the time lag between learning activities and their impact on firm market
performance?
4. How does the scope of learning activities affect the resulting impact on firm market
performance?
5. How does the level of investment in learning activities affect the impact of those
activities on firm market performance?
These research questions can be further narrowed into hypotheses appropriate for
empirical testing through the study of actual firm technological learning activities:
H1: The scale of technological learning activities is correlated with firm market
performance (test of relationship).
H2: The level and direction of correlation between technological learning activities
and market performance vary with the time horizon implicit in calculating the level of firm
market performance (test of time effects)
H3: Investment in technological learning activities is positively correlated with the
level of firm market performance (test of sensitivity) (Chen and Qu, 2002; 6).
4.1. Sample Selection
In the study done by Carayannis and Alexander, technological learning activities of 24
firms across six industries were analyzed. These six industries fall into two general
technological “clusters”. Cluster 1 consists of firms in pharmaceutical, chemical, and
biotechnology industries. Cluster 2 is composed of firms in the semiconductor, computer,
and computer peripherals and networking industries. The firms in the sample were selected in
two ways: For more established industries chemical and semiconductor we chose the leading
firms as identified by the 1999 Fortune 500 listing of the largest US firms in each industry by
sales. For more entrepreneurial industries, such as biotechnology; firms identified as industry
leaders by securities analyst reports. In this article, market performance and indicators of
technological learning for these 24 firms across a time period of approximately 12 years, from
1986 to 1997 is examined (Chen and Qu, 2002; 6-7).
4.2. Data Collection
As outlined in the model in fig. 6, Carayannis and Alexander measured the
relationship between specific indicators of inputs to technological learning and outputs
representing market performance. After that they investigated how that relationship had been
affected by the mediating aspects such as content and context. The data set for inputs to
technological learning drew on two types of indicators described above: quantitative and
qualitative indicators. For quantitative indicators of technological learning activities, this
study utilized two generally-accepted measures of the scale of technological capability in
R&D, namely research and development spending and patenting rates. The patenting rate was
generated by counting the number of new patents awarded each year to each firm by the US
Patent and Trademark Office (PTO), using the PTO’s own database of awards. To normalize
these statistics to firm size, R&D spending and new patent awards as a ratio of total firm
assets for each year measured, producing two quantitative indicators: R&D spending (RDS)
and patent productivity (PAT) (Chen and Qu, 2002; 7).

8
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Table 2. The Sample Used For Learning Activities Indicators (Chen and Qu, 2002; 7-8)
R&D Indicators
Research
Development
Patent
Cooperative R&D Indicators
Integrate
Joint-Venture
Licencing
Technology Management
Indicators
Acquisition
Innovation
Quality
4.3. Preliminary Results
To determine the strength of the relationship between each of the learning indicators in
this study and performance, a series of multivariate linear regressions are conducted as:
1. A regression of RDS against ROA.
2. A regression of PAT against ROA.
3. A regression of LRN against ROA.
4. A regression of RDS and PAT against ROA.
5. A regression of RDS, PAT and LRN against ROA.
In each case, a dummy variable to identify the membership of each firm in each of the
six industries can be found. Also, as the theoretical framework included the implicit
assumption that any change in performance would follow changes in learning activities by
some period of time, they conducted the regressions by inserting a time lag between the
observed learning indicators and the observed firm performance. Table 7 summarizes the
results for regression 5 for lag periods of 1, 2, 3 and 4 years. Based on these results, it is
possible to say that there is no strong evidence of a linear relationship between firm
performance and any of the learning indicators (with the possible exception of spendingAGH
at a lag of 4 years). It is also interesting to note that the coefficients generated by these
regressions would indicate that both patenting and the qualitative learning index are
negatively related to performance.
Table 3. Results of Full Regression (Chen and Qu, 2002; 8-9)
Time
Adjusted Variables
Sig.
Beta
Lag
R²
Used
T
RDS
0,048 0,565
1 Year 0.192
PAT
-0,1 0,156
LRN
-0,01 0,849
RDS
0,095 0,284
2 Years 0.189
PAT
-0,1 0,196
LRN
-0,02 0,821
RDS
0,133 0,158
3 Years 0.218
PAT
-0,11 0,19
LRN
-0,07 0,401
RDS
0,268 0,009
4 Years 0.199
PAT
-0,12 0,171
LRN
-0,06 0,484
9
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More extensive examination of the date generated the following insights which guided
further analytical investigations:
1. Attempting to fit a curve to the scatter plots for each of the learning indicators and
performance showed that the relationship between these variables is not linear. In most cases,
the best-fitting curve between each indicator and performance at various time lags was a cubic
equation. The curve fit analysis showed an interesting pattern. For LRN and RDS,
performance initially improves as the value of each indicator increases, and performance later
declines. Performance once again improves as the indicator values reach their maximum. For
PAT, the inverse pattern is observed, with performance declining initially as patenting
increases. Performance later improves, and then declines again.
2. The original analysis was based on an extrinsic grouping of companies, trying to
control for the influence of the firms’ industry membership on the relationship between
learning and performance. More useful results were gained by using an intrinsic grouping
approach, i.e. clustering the firms based on their performance and then testing for the
relationship between learning and performance. To develop this intrinsic grouping, firstly the
firms were ranked based on a combination of two criteria: the level of returns on assets, and
the stability of returns on assets. Following the methodology established in Carayannis and
Maldifassi (1991), the average and standard deviation of ROA for each firm over the 12 year
period of the study were calculated. This provided a means to rank the firms based first on
how well they minimize the variability in their performance, and second on the absolute scale
of performance. Stability of performance is particularly important to research on learning, as
learning should enable firms to adjust more rapidly to changes in their environment and
maintain consistent performance over time. Then the median average and median standard
deviation of ROA for all firms were calculated in the study over the period. These statistics
were used for grouping the firms into four cohorts or “quadrants” based on their relative
performance scores (Table 8). This ranking reflects a higher value assigned to firms with
consistent performance records versus those with a high level of performance (Chen and Qu,
2002; 8-9).
Table 4. Ranking Scheme for Firm Performance
Standard Deviation of ROA
Average ROA
Rank
Below Median
Above Median
1
Below Median
Below Median
2
Above Median
Above Median
3
Above Median
Below Median
4
Using this ranking, a series of partial correlations were performed to determine if any
relationship existed between the learning indicators and performance. The results of this
analysis were more promising than the linear regressions described above. In several cases,
the learning indicators showed a significant degree of correlation with performance at various
time lags (see Table 4). As this table shows, the PAT indicator is significantly correlated with
ROA in the negative direction at a 3year lag, with a 95% level of significance. RDS is
significantly correlated with ROA in the positive direction at a 4-year lag, with a 99% level of
significance. LRN is significantly correlated with ROA in all lag periods. To begin
investigating the relationship between higher order learning activities and performance, a
similar set of correlation analyses between ROA and a new set of indicators showing the yearto-year percentage change in the indicators PAT, RDS and LRN were conducted. These new
10
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indicators were labeled as DPAT, DRDS, and DLRN, respectively. The results, which are
shown in Table 10, are less conclusive. DPAT is significantly correlated in the negative
direction with ROA with a 1-year lag at the 95% level. DRDS is significantly correlated in the
negative direction with ROA with a 1-and 4-year lag at the 90% level. DLRN is not
significantly correlated with ROA at any time lag (Chen and Qu, 2002; 9-10).
Table 5. Results of First Order Partial Correlation
ROA
ROA

ROA
PAT
1.000 -0,0885
0
237
P=0,173
1.000 -0,0902

RDS
-0,0036
237
P=0,955
0,0742

ROA

0 213
P=0,188
1.000 -0,01553

ROA

0 189
189
P=0,032** P=0,311
1.000 -0,0814
0,2371
0 165
P=0,296

213
P=0,279
0,0737

LRN
-0,1609
237
P=0,013**
-0,1903
213
P=0,005***
-0,1229
189
P=0,090*
-0,2934

165
165
P=0,002*** P=0,000***

Lag
1 Year

2
Years

3
Years

4
Years

Table 6. Results of Higher Order Partial Correlations (Chen and Qu, 2002; 9-10)
ROA
ROA
ROA
ROA

ROA
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0

"Significant at

DPAT
DRDS
-0,1585
-0,1116
237
237
P=0,014** P=0,085*
-0,0842
0,0533
213
213
P=0,219
P=0,437
-0,0906
-0,0459
189
189
P=0,212
P=0,528
-0,0215
-0,1483
165
165
P=0,783
P=0,056*
*90%,**95%.***99%

DLRN
0,0248
237
P=0,0703
0,001
213
P=0,989
-0,111
189
P=0,879
0,0274
165
P=0,726

Lag
1 Year

2 Years

3 Years

4 Years

4.4. Findings
Through this research, the following aspects of technological learning and market
performance have been tested:
11
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1. The existence of a relationship between technological learning and market
performance;
2. The timing of the relationship between technological learning and market
performance;
3. The direction of the relationship between technological learning and market
performance.
Results of the research provided following insights about these aspects. First, as
predicted by our theory, there is evidence that technological learning activities are related to
firm performance, although that relationship cannot be proven to be particularly strong. Still,
the results support our hypothesis H1. In particular, the significance of the correlation only
becomes apparent when the analysis controls for the performance characteristics of the firms.
This suggests that high-performing firms may be more adept at leveraging the advantages
gained from technological learning and applying those advantages to influence their
performance. If this is true, it appears that the strength of the relationship between
technological learning and firm performance exhibits positive returns to scale; that is, firms
which perform better learn better, and in turn are positioned to improve their performance
even more. It is also important to include variability as a component of measuring
performance, since technological learning should help a firm to maintain more consistent
performance by enabling the firm to adapt more quickly to rapid changes in its market
environment. Second, there is also apparently some lag between the time that technological
learning activities are conducted and their impact on market performance, based on the results
that a significant level of correlation is found only if a specific time lag is inserted between
the observations of technological learning and performance. This confirms our hypothesis H2.
Furthermore, the lag is dependent upon the type of technological learning activity, and
patenting activity is correlated with performance along a time horizon which differs from that
for research and development spending. Third, we do not find conclusive evidence that
technological learning is positively correlated with firm market performance. Thus, our
hypothesis H3 is not supported by the research results. In fact, the linear regressions and
partial correlations suggest that the relationship is negative in many cases. However, upon
closer examination, the relationship appears to be nonlinear, complicating the task of
determining the direction of the relationship. In particular, the curve shapes for LRN and RDS
suggest that learning activities may initially improve performance, but that there is some limit
to a firm’s absorptive capacity for learning. Larger increments of technological learning begin
to depress performance, until a new critical point is reached and performance again improves.
This suggests the presence of an optimal learning absorption bandwidth for each firm, where
learning activities should not exceed the absorptive capacity of the firm but also must be
sufficient to sustain improved performance (Chen and Qu, 2002; 10-11).
4.5. Future Research Directions
Based on the findings, we plan to expand the scope of data collection to cover
additional industrial clusters. The findings regarding quantitative data on the content, process,
context and impact of technological learning provided some evidence that the market
performance of the firms studied is positively impacted with a certain time lag from the
occurrence of technological learning activities. This finding still needs greater statistical
validation, and the implications of trends in decreasing firm market performance must still be
explored as a result of initial resource investments to promote technological learning, as well
12
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as resource investments in technological learning beyond certain levels. Moreover, we will
further refine the methodology for collecting and analyzing qualitative data on the content,
process, context and impact of technological learning. Our findings to date indicate that we
must find better ways for identifying valid qualitative data and derive consistent indicators of
learning patterns from those data. In a strategic sense, a firm must have a sufficiently longterm perspective on these investments in technological learning to continue these investments
even if market performance is decreasing in the short term. At the same time, the firm must be
flexible enough to sense when investments in technological learning may have reached a level
of diminishing returns. This would provide greater insight into understanding the demands of
flexibility required for the management of technological learning resources. Our research
appears to indicate that the effectiveness of technological learning activities in influencing
firm market performance varies across industries. As Linton and Walsh (1999) discuss,
however, different learning styles may also be needed to acquire different technological
competences within the same set of firms. Therefore, variation in the relationship between
technological learning activities and market performance may be related not only to industry
characteristics, but to characteristics of the technologies underlying each industry as well. One
stream of future research would investigate whether industry factors or technological factors
have greater significance for the selection of technological learning activities by a given firm
at a given point in time (Lington and Walsh, 1999; 101). One other aspect that warrants
further examination is the distinction between strategic, tactical and operational technological
learning, and their relative effects on market performance. Refining the indicators of
technological learning activities could help to distinguish between these levels of
technological learning. Existing literature from the organizational learning, strategic
management, and technology management fields suggests that the relationship between
technological learning and firm market performance is substantial but very complex and
contingency-dependent. A more detailed analysis of learning activities shows that
technological learning has numerous aspects which are interlinked in a nonlinear manner,
each of which affects the final influence of learning activities on firm market performance.
Furthermore, the relationship between learning and performance can change with the context
adopted to analyze the relationship. The empirical study undertaken to date shows that
quantitative indicators of technological learning have limited ability to predict firm
performance. The addition of qualitative variables adds somewhat to the strength of the
relationship identified between technological learning and market performance. While full
case studies would provide the greatest detail linking technological learning to firm
performance, the limited generalizability of case studies makes a hybrid quantitative and
qualitative approach more useful in the exploration of technological learning. The key issue
for this research is not simply to extrapolate future performance from past performance.
Instead, the key issue is to discover the underlying drivers of past performance and examine
predictable patterns in learning activities versus performance. This would enable analysts to
forecast more reliably future performance. Even if the causality cannot be established between
technological learning and market performance, proving correlation will assist in this
forecasting effort by directing analysts’ attention to specific critical indicators linked to future
performance. An important caveat is that this method for examining the influence of learning
on firm market performance should not cluster firms by industry, but instead by their
performance characteristics. Therefore, better forecasting could result from studying
technological learning in cross sections of firms from different industries with similar records
of performance.
13
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5. CONCLUSION
Economics attempts to explain the issue that unlimited necessities are served by
insufficient sources. Changing and becoming varieties of consumer’s needs and contrarily
sources’ being difficult to find causes to reach competitiveness so serious and cruel. The
uncertainty, dynamism and volatility of the new competitive landscape are altering the
fundamental nature of competition as the 21st century begins. In this exciting competitive era,
science and technology learning plays a vital role in a firm’s competitive success. Thus, the
world has changed dramatically with the development of information technology and the
increasing importance of knowledge. As an evaluation, firstly we will explain effects of
technological learning in micro plan and then we are going to discuss the role of micro plan
in country economies. The basic reference point is present firms’ having large sharings in free
market economies and in the highlight of capitalist system. Therefore, big or small, different
kinds of organisations in country have some characters thanks to technological learning and
so these characters have very important effects in the country economy. Some scholars
believe that competition is becoming more knowledge-based and that the sources of
competitive advantage are shifting to intellectual capabilities from physical assets. Thus,
being able to develop, maintain or nurture and exploit competitive advantages depends on the
firm’s ability to create, diffuse and utilize knowledge throughout the company. As Polanyi
stated, the aim of a skillful performance is achieved by the observance of a set of rules which
are not known as such to the person following them. Thus, tacit knowledge is difficult to
codify, articulate and communicate. Importantly, the tacit dimension does not suggest that
knowledge cannot be codified. In fact, the important point is accepting learning culture in
many
of the organisations in the country. Occuring organisational learning with
technological learning cause competitive advantage in organisations in the sector. The first
example related to this subject is ZDZK firm. The firm, thanks to technologicalal learning,
has become a market leader with its products in a short period. It is also possible to see such
firms in Kore. For example; CANDU’s unprevented success in electronic sector has been
regarded as a result of applying technological learning in an effective way. It’s not possible to
say that there is a definite relation with technological learning activities and firm-market
performance. From practising example in countries, technological learning result of getting
organisations abilities, we have to accept productivity of employees. It is real that majority of
creating value added activities in economies neccessary condition for economic development.
In fact,without any changes in any productive factors, increasing in productive is
characterized as a productivity. For this reason, technological learning activities create
competitive advantage. Sustainable development in macro economic dimensions have an
important part. The basic condition to sustain economic development, the minimization in
sustainable cost in productivity. In this point, cost minimization can be achieved by creating
acitivities, productivity and rasyonalisation in productivity factors. Final product and service
producing, firstly raw material, productivity factors and the most important labour cost
minimizaiton can create competitive advantage. Previous research suggests that technological
knowledge may be the foundation for economic growth. For example, Sanchez and Ross
(1990) state that technological change involving the development of superior technologically
advanced products is the main reason for the growth of output per worker in the United States
and other industrialized countries. This supports Schmookler’s arguments that technological
knowledge is the principal source of long-run economic growth. Through technological
learning, firms create and/or acquire technological knowledge from both internal and external
sources. Furthermore, by using integrating mechanisms to manage technological knowledge
14
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and to link it with strategy, the firm can develop an ability to proactively use technological
knowledge to innovate. These efforts can produce core competencies and ultimately sustained
competitive advantage. It is still early to say that there is technological learning taking place
in Turkey in a general sense. Following questions help us see the big picture of the situation
in Turkey. Is Turkey a technologicalaly developping country? Do we produce or do we buy
technological knowledge? How do we manage it? The proportion of Tubitak’s budget
allocated to R&D activities, which is approximately % 0,6 (Tubitak Official web site), shows
us the lack of collaboration between universities and industry. And it is still developed
countries that are producing technological knowledge. In general, newly industrialized
countries initially learn technologies from developed countries, and then build their own
technological capabilities step by step. The stages of technological learning are necessary for
developing countries which want to build up their own technological capabilities. We tried to
explain how technological learning activities affect organization basics in micro plan and
countries in macro plan with the help of examples given above. The examples showed us that
the goal of gaining technological learning and then accepting it as a culture in Turkey can be
firstly achieved by investigating in R&D sufficiently. Secondly, building up cooperation
between universities, which are founded to produce science and industries are practice fields
for this science. Besides they are considered to help the development of technologicalal
learning. Technological research is also important with many kinds of research centers. We
have an idea that many economy authorities in unproductiveness as a set in front of economy
in financial developing and improvement can transfer into productivity in technological
learning. In this sense, technological learning can be useful for understanding technological
learning general in our country and taking place in future’s world . The Korea example
supports our thesis. Korea is an excellent example of successful technological learning. In
fact, no nation has tried harder and come so far as quickly. This country has gone from
handicrafts to heavy industry and from poverty to prosperity, and has been transformed from a
subsistent agrarian economy into a newly industrialized one during the past four decades.
Creating competitive advantage will be possible with whether your rivals doing or not.
Technological learning will be constituted in todays technology in increasing proportion
creating competitive advantage. As a matter of fact that unimitated knowledge and
competitive advantage will continue until discovering from rivals.
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NÂYÎ OSMAN DEDE’NİN NOTA KOLEKSİYONUNDAN
BİR SAZ ESERİ: SEGÂH PEŞREV

Doç. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ∗
ÖZ
Bu çalışmanın başlıca konusu 17.yy’a ait Nâyî Osman Dede’nin nota koleksiyonunda bulunan
fahte usulünde segâh makamındaki harf müzik yazısı ile kaleme alınmış peşrev’in çeviriyazım
ve değerlendirmesidir. Bir müzik yazısının çeviriyazımında çevirmene en kolaylık sağlayan
araç, aynı ya da yakın yüzyılda yazılmış teori kitapları ve bu kitaplarda yer alan tür, usul,
makam gibi konularda bilgiye ulaşabilmektir. Bu makalede, Osman Dede’nin kaleme aldığı
Rabt-ı Tabirât-ı Musiki ve bu yazmaya yakın bir tarihte yazılmış olan Kantemiroğlu’nun
Edvarı’ndaki teorik konular göz önünde bulundurulmuştur. Bu sayede makalemiz hem Osman
Dede’nin müzik yazısını aydınlatmayı hem de müzik yazısı çözümlemede bir metodoloji
sunmayı hedeflemektedir. Makalenin giriş bölümünde, dönemin müzik yazısını içeren
kaynaklardan kısaca söz edilmiş, sonrasında makalenin temel kaynağı olan ve şahıs arşivinde
bulunan Nâyî Osman Dede’nin koleksiyonu hakkında ulaşılabilen bilgilere yer verilmiştir.
Koleksiyonda yukarıda adı geçen eserin künyesinde yer alan bilgilerden hareketle eserin
makamı, usulü, eserin bestekârı ve türü üzerinde bazı tespitlerde bulunulmuştur. Bunun yanı
sıra Nâyî Osman Dede’nin müzik yazısı, süresi ve perde düzeni konuları üzerinde
durulmuştur. Eserin çeviriyazımı ve tıpkıbasımı eklerde yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nâyî Osman Dede, Harf Müzik Yazısı, Segâh, Peşrev, Fahte
AN INSTRUMENTAL PIECE FROM THE NOTATION COLLECTION OF NÂYÎ
OSMAN DEDE: SEGÂH PEŞREV
ABSTRACT
The primary subject of this study is the translation and evaluation of the peşrev in segâh makam
and fahte usul , from Nayi Osman Dede’s 17th century collection, which uses a letter-based
notation style. The most helpful tools for a translator of music notation are the theory books
which were written at or around the same time period, and being able to examine subjects such
as form, usul and makam in these resources. In this article, Rabt-ı Tabirât-ı Musiki, which was
written by Osman Dede and the theoretical subjects in Kantemiroğlu’s study, which were
written close to Osman Dede’s time, are taken into consideration. This study illuminates Osman
∗
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Dede’s musical notation style and aims to present the methodology used in its analysis. In the
article’s introduction, the resources which use the period’s musical notation system are
discussed. Following this, the available information regarding the privately archived Nayi
Osman Dede’s collection, which is the main sources of the article, is given. The findings are
given with emphasis on the makam, usul, composer and form of the piece. In addition, Nayi
Osman Dede’s musical notation, duration and pitch arrangement are examined. A translation
and copy of the original music notation is attached.
Key Words: Nâyî Osman Dede, Letter Music Notation, Segâh, Peşrev, Fahte
1. GİRİŞ
17. Yy yazılı kaynakları uygulamadan yani müzikten söz edebilme imkânını bize vermektedir.
Bu kaynaklardan 17.yy’ın ikinci yarısında yazılmış üç müzik yazısı koleksiyonu vardır. Bunlar;
Ali Ufki’nin Mecmua-ı Saz ü Söz’ü, Nâyî Osman Dede’nin Defteri ve Kantemiroğlu Edvârı’dır.
Öncelikle çeviriyazımı mevcut olan eserlerden ve bu eserlerin üzerine yapılmış bazı
çalışmalardan kısaca söz etmek yerinde olacaktır. Ali Ufki’nin İngiliz müzesinde bulunan
Mecmua-yı Saz u Söz adlı eseri önceleri kısmen Muammer Uludemir, sonrasında Hakan Cevher
tarafından bütünüyle çevririyazımı yapılmıştır (Cevher, 2003). İçerisinde peşrev, sazsemai,
murabba, raksiyye, yelteme, türkü, sözel semai, tekerleme, şarkı, tesbih ve varsağı gibi
Cevher’e göre 544 civarı saz ve söz eseri yer almaktadır. Cem Behar, Paris’teki 292 nolu
yazmayı Saklı Mecmua adıyla yayınlamıştır (Behar, 2008). Behar’ın Ali Ufki’nin evrâk-ı
metrûkesi olarak tanımladığı bu yazmada kıymetli teorik bilgiler de mevcuttur. Türkiyat
Enstitüsünde bulunan Kantemiroğlu Edvarı ise hem Owen Wright tarafından Demetrius
Cantemir:The Collection of Notations hem de Kantemiroğlu Kitâbu İlmi’l-Mûsîkî ‘alâ vechi’lHurûfât adıyla Yalçın Tura tarafından yayınlanmıştır. Tura’nın çalışması iki cilt halinde; edvâr
ve nota kısmı olarak yayınlanmıştır. Kantemiroğlu harf müzik yazısı ile notaya alınmış 355
sazeseri (peşrev ve sazsemai) çeviriyazımı mevcuttur. Nâyî Osman Dede’nin teori konusunda
kaleme aldığı Rabt-ı Tabirât-ı Musiki adlı eserin çeviriyazımları mevcuttur. Ancak, Osman
Dede’nin eserleri kaydettiği müzik yazısı el yazmasının çeviriyazımı tamamlanmamıştır.
Kantemiroğlu ve Ali Ufki’de yer alan eserlerin bazılarının Nâyî Osman Dede de olma ihtimali
vardır ki, Popesque Judetz Türk Kültürünün Anlamları adlı kitabının “Nota Yazım Türleri”
başlıklı birinci bölümde bu konudan söz etmektedir. Bu bölümde verdiği listede bazı eser
adlarının aynılığı dikkat çekmektedir. Bu durumda, kronolojik olarak iki müzik yazısının
arasında yer alan Nâyî Osman Dede’nin nota koleksiyonu ayrı bir öneme sahiptir. Osman
Dede’nin eserini yazdığı tarih kesin olmamakla birlikte Kantemiroğlu’nun 1692 yılında yazdığı
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düşünülen eserinden daha önce olmalıdır (Doğrusöz, Uslu 2008, s.6). Ali Ufki’nin eserinin
1650’lerde, Kantemiroğlu’nun 1690’larda, yaklaşık 20’şer yıl arayla yazılmış olduğu ortaya
çıkmaktadır. Bu durumda Osman Dede’nin çalışması, Ali Ufki ile Kantemiroğlu arasındadır.
2. NÂYÎ OSMAN DEDE KOLEKSİYONU
2.1.Dış Tanıtımı
Nâyî Osman Dede’nin elyazması defteri 100 yapraklıdır. Hâkî renkli deriyle kaplıdır. Nesih ile
yazılmıştır. Popescu-Judetz mecmuadaki imzalardan en eskilerinden birinde Osman Dede’nin
adının geçtiğini belirtmektedir. Doğrusöz’ün makalesinde bu sayfanın görüntüsü yer almaktadır
(bkz. Doğrusöz 2006:58). Defterde Popescu-Judetz’nin belirttiğine göre 70 civarında saz eseri
vardır (65 peşrev ile bir kaç semai) (Popescu-Judetz 1996:38). Ancak Osman Dede’nin bu
kitabında yer alan koleksiyon henüz tümüyle çevrilmemiştir. Bunun sebebi defterin özel bir
arşivde oluşudur. Koleksiyon vaktiyle Rauf Yekta Bey’in (d.1871-ö.1935) arşivindeydi.
Vefatından sonra emaneten bir süre İsmail Baha Sürelsan’da (d.1912-ö.1998) kalmıştır.
Sonrasında, Nâyi Osman Dede’nin eseri, Rauf Yekta’dan torunu Yavuz Yektay’a geçmiştir.
Defter, Sürelsan’da iken kısa bir süre görebilmiş ve yazmanın düzeni ve içeriği hakkında
bilgiler vermiş ancak bir beste örneği göstermesi mümkün olamamıştı. Osman Dede’nin
kitabından bir kaç belgeden yola çıkarak hazırlanan “Nâyi Osman Dede’nin Müzik Yazısına
Dair Birkaç Belge” başlığı altında Musikişinas dergisinde yayınlanmıştır (Doğrusöz 2006:47).
Bu makalede; Der Faslı Nikriz Usuleş Sakîl, Nameş Muzaffer künyesini taşıyan eser üzerinde
çalışılmış ve Yalçın Tura’nın Kantemiroğlu’nun Kitab-ı İlmü’l Musiki adlı kitabından
çeviriyazım yaptığı Nikriz, Sakîl-i Muzaffer künyeli eser ile karşılaştırılmış ve müzik yazısının
özellikleri hakkında yeni bilgilere yer verilmiştir. Osman Dede’nin müzik yazısının genelde
bilinenin aksine ebced müzik yazısı olmadığı, Kantemiroğlu müzik yazısı ile tam perde
gösteriminde benzerlik gösterirken, yarım perdelerde birebir örtüşmediği belirtilmiştir. Bu
durum tablolar aracılığı ile de gösterilmiştir. Yine makalenin sonucunda Doğrusöz, Osman
Dede’nin müzik yazısının, Kantemiroğlu’nun yazısına benzeyen ancak kendine has özellikleri
olan bir harf müzik yazısı olduğunu da vurgulamıştır. Kaynağından alınan yapraklarla da
yukarıda adı geçen makalesini desteklemiştir.
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Bu makalede konu edilen, Osman Dede’nin mecmuası vr.82’de bulunmaktadır. Bu eser
yukarıda sözü edilen Kantemiroğlu’nun edvarında da mevcuttur (bkz. Tura 2001:338-339,
Wright 1992:384-385). Eserin künyesinde yer alan bilgiler sırasıyla ele alınacaktır.
Bir müzik yazısının çevirisinde çeviriyazım yapan kişiye kolaylık sağlayan araç teori
kitaplarıdır. Çünkü her kitapta Kantemiroğlu ve Kevseri’deki gibi teori ve müzik yazısı bir
arada olmayabilir. Bu durumda çeviryazım yapılan müzik yazısının tür, usul, makam gibi
konularda bilgiyle desteklenmesi gereklidir. Bu makalenin konusu olan segâh peşrevin
çeviriyazımında Nâyî Osman Dede’nin Rabt-ı Tabirât-ı Musiki (perdeler ve makam) ve
Kantemiroğlu’nun Edvarı’nda (tür, usul, makam ve perdeler) göz önünde bulundurulmuştur.
3. ESERİN KÜNYESİ
Eserin künyesi şu şekilde kaleme alınmıştır: Der Fasl-ı Segâh, Usuleş Fafte, Nameş.
Eserin künyesi önemlidir çünkü eser hakkındaki ilk bilgiler burada yer almaktadır. Künyede;
makam, usul ve esere verilen özel ad, tür ve bestekâr isimlerine rastlanabilir. Eğer eser sözlü bir
eser ise bu durumda güftekârı da belirtilebilir. Bazı saz eserleri yalnızca makam ve türleriyle
“segâh peşrev” gibi anılırken bazıları ise özel adlarla anılırlar. Bu adlar tarihi olaylardan, bazen
çiçek isimlerinden ve tamlamalardan oluşabilirler. Makaleye konu edilen eserin künyesinde
görüldüğü üzere burada makam, usul ve bestecisi yer almaktadır. “Fasl-ı Segâh” başlığı eserin
segâh faslında olduğunu, “usuleş fahte” ibaresi usulünün fahte olduğunu göstermektedir.
“Nameş” ise bir önceki ile bu eserin bestekârının aynı olduğunu ima etmektedir.
Künyedeki bilgilerden hareketle öncelikle eserin makamı, usulü, türü ve bestecisi yukarıda sözü
edilen yazılı kaynaklar çerçevesinde biraz daha detaylandırılarak eserin kimliğinin netleşmesi
sağlanacaktır.
3.1. Eserin Makamı
Segâh, Osman Dede’de asıl makamlar arasında on ikinci sırada yer almaktadır (Akdoğu, Hariri
1991:32) Kantemiroğlu’nda segâh makamının açıklanışı ve hükmü başlıkları altında şunlar
yazmaktadır: Segâh tam perdelerin makamlarındandır. Perde dairesine kendi perdesini kutb alır
ve gerek kalından inceye, gerek inceden kalına doğru, üç perdeden geçerek kendi perdesine
gelip karar verir; ulu ve karargâh sahibi bir makam olduğunu gösterip gerçekleştirir. Segâh’ın
hükmünde ise genişleme bölgesini de belirtir. Tam perdelere basarak, kendi perdesinden yukarı
4
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doğru tiz hüseyniye dek çıkıp aşağı doğru yegâh perdesine dek inebilir. Bu makamın iki
karargâhı vardır: Biri kendi perdesi olup orada karar verdiği zaman yalnız segâh makamı icra
edilmiş olur…..(bkz.Tura 2001:58).
Eser bu tarifle ilişkilendirildiğinde rast makamının tam sesleri kullandığı görülebilmektedir. Bu
durumda segâh, çargâh, neva (ki önemlendirilen bir perdedir), hüseyni, evç, gerdaniye,
muhayyer, tiz segâh perdesine kadar ulaşır peste doğru ise rast üçlüsü ile rast perdesine
gelmektedir. Pest tarafta ırak perdesi kullanmıştır. Üçüncü hanede bayatî perdesi alır. Bayatî
perdesinin neva ile hüseyni arasındaki tam olmayan perdelerdendir. Kantemiroğlu’ndaki yazım
biçimlerini karşılaştırmak bu çalışmanın konusu dışındadır ancak belirtmek gerekir ki Osman
Dede’deki “bayatî” perdesi Kantemiroğlu’nda “mahur” perdesi olarak yazılıdır. Bunun yanı sıra
Osman Dede “eviç” perdesini eser boyunca korur ancak Kantemiroğlu’nda hem “eviç” hem
“acem” perdesinin dönüşümlü kullanılması iki nüsha arasındaki önemli bir farklılıktır.
3.2. Eserin Usûlü
Kantemiroğlu Edvârında fahte usulü on zamanlıdır ve aşağıdaki şekildedir.
Düm tek düm tek te-kete-ke
2

3

1

2

2

Şekil 1:Fahte usulü

Şekil 2: Örnek ölçü
Çeviri yaparken on zamanlı olan fahte usulünün vuruşlarına dikkat edilmiştir. Eskilerin dediği
gibi “usul müziğin endazesidir” yani terazidir. Nota eksik ya da fazla yazılmış olabilir. On
zamanlık ölçü tamamlandığında mutlaka her ölçü sonunda hesap ederek kontrol edilmelidir.
Böylece ortaya sağlıklı bir metnin çıkması sağlanır. Osman Dede yaldızlı noktalar kullanarak
ölçü çizgilerini işaret eder. Bu noktaların müziği yazmada kendisine kolaylık sağladığı
anlaşılmaktadır. Bu konuya perdelerin süresi başlığında tekrar dönülecektir.
Owen Wright Kantemiroğlu kitabında bu eserin çeviriyazımını verirken usulünü de kritik
etmektedir. Kantemir’de “Aksak”ın teknik bir terim olarak yer almadığını ama Fonton
5
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tarafından aksak-fahte olarak anıldığını tam vuruş sekvenslerinin günümüzdeki lenk (=aksak)
fahte ile aynı, modern fahte’nin ise 20 zamanlı olduğunu belirtirken fahte olarak belirtilen
usulün lenk fahte olabileceğinin altını çizmektedir (Wright 1992:384). Wright’ın da dikkat
çektiği üzere segah peşrevin usulü lenk fahtedir ve günümüzde kullanılan şekliyle lenk fahte
usulünde büyük bir değişiklik yoktur. Yalnızca son darp te ke olarak bölünmüştür.
Kantemiroğlu’nda sonda iki rakamı ile gösterilen darp velveleli te-ke te-ke olarak yazılmıştır.
3.3. Eserin Türü
Kantemiroğlu kitabında türler hakkında bilgi verirken, iki fasıl çeşidinden söz etmektedir. İlki
sazende, ikincisi ise hanende faslıdır. Sazende faslında iki tür öne çıkar peşrev ve semai.
Peşrevlerin üç haneli ve mülâzimeli, üç haneli mülâzimesiz, dört haneli ve zeyli olmak üzere
dört çeşidinden söz edilir. Biçim olarak baktığımızda segâh peşrevin, üç haneli ve mülâzimeli
bir peşrev özelliği taşıdığı anlaşılmaktadır. Semailer de peşrevler gibidir. Eserler incelendiğinde
semailer ve peşrevleri birbirinden ayıran en önemli özellik usûlüdür. İlk bakışta segâh peşrevin
on zamanlı oluşu aksak semai usulünü hatıra getirebilir. Ancak bu mesele dönemin bir başka
özelliği göz önünde bulundurularak çözülebilir. Şöyle ki; semailer yürük semai (o dönemde
yalnızca semai olarak anılır) usulüyle ölçülürler1. Fahte usulüyle ölçülmesinden dolayı segâh
eserin türünü “peşrev” olarak adlandırmaktayız.
Eserde ilk haneyi ve lâzimeyi ifade eden terimler müzik yazısının üzerine yazılmamıştır. Ancak
ikinci hane “hane-i sânî” ve üçüncü hane ise “hane-i sâlîs” olarak yazılmıştır. Bu durumda
lâzimeyi tespit etme işi çeviriyazım yapan kişiye kalmaktadır. Bu eserin aidiyetliği
belirtilmeksizin Kantemiroğlu’ndaki versiyonunda eserin dördüncü ölçüsünden sonrasının
mülâzime veya lâzime olduğu anlaşılmaktadır.
3.4. Eserin Bestekârı
Eserin bütünü elimizde olmadığından bir önceki sayfayı görüp bestekârı hakkında bir fikir
yürütebilmek güçtür. Bunun için en azından eserin listesi gerekmektedir. Popescu-Judetz’in
Osman Dede’deki eser listesini Türk Kültürünün Anlamları kitabında yer vermesi bizlere eserin
bestekârının kim olduğu hakkında bir fikir verebilir (s. 39). Bu listeye bakıldığında; segâh fahte
eserden önce “Kutb-i Nâyî sünbüle devr”i yer alır. Bir sonraki eserde ise tekrar “Kutb-i Nâyî”
Bkz. Ali Ufki (2005) ve Kantemiroğlu (2001)
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adı bu sefer segâh, fahte ile birlikte yazılmıştır ki, böylece “nameş” ibaresi çözülmüş olur, bir
önceki eser gibi bu eser de Nâyî Osman Dede’ye aittir. Başka bir deyişle Nâyi Osman Dede
kendi bestesini kaleme almıştır. Yine de bu bilginin doğruluğu için Osman Dede’nin
koleksiyonunu görmek yerinde olacaktır. Dolayısıyla bu konuya ihtiyatlı yaklaşmakta yarar
vardır. Kantemiroğlu’ndaki versiyonunda ise bestekâr belli değildir.
4. OSMAN DEDE’NİN MÜZİK YAZISI
4.1 Perde Düzeni
Perde düzeni olarak düşünüldüğünde segâh peşrevde kullanılmış olan tam perdeler pestten tize
şu şekilde sıralanır: ırak ayın-ra
çim-elif

ile, neva he

muhayyer mim-ha

ile rast ra

ile, hüseyni’ye ha
ile, tiz segâh sin-kef

olmayan bayati perdesi be-elif

ile, dügâh dal
ile, evc’e elif

ile, segâh sin

ile, çargâh

ile, gerdaniyeye kef

ile,

ile gösterilmiştir. İkinci hanede ise tamam

hecesi ile kullanmıştır. Dikkat edilecek olursa bu eserde en

fazla iki harfin birleştiği görülebilir. Osman Dede’nin yarım perdeler için ikiden hatta üçten
fazla harfi bir araya getirdiği görülmektedir. Osman Dede nikriz perdesi olarak adlandırdığı
perdeyi nun-kef-re ile gösterirken geveşt perdesini kef-vav-şin-te ile göstermektedir (Doğrusöz
2006:52).
4.2. Perdelerin Süresi
Perdelerin süresi Arap rakamları ile gösterilmektedir. Osman Dede bu harfleri harf ya da harf
kümesinin üstüne koymaktadır. Birim zamanı bölmek istediğinde harf ya da harf kümelerinin
ortasına gelecek şekilde

yerleştirmektedir.

Şekil 3: Bir tam sesin bölünmesi
Yazıda sus işareti görülmemektedir. Müzik yazısı harf ve harf gruplarından oluşmaktadır. Bu
harf ve harf grupları dilin özelliğinden dolayı sağdan sola yazılır. Süre işaretleri notanın üzerine
seyrek olarak konulmuştur. Her bir notanın üzerine bir rakam gelmemektedir. İlk ölçü şu
durumda şöyle hesaplanır: segâh 3, çargâh 1, segâh 1, dügâh 1, segâh 1, ırak 1, rast 1, dügâh 1
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rakamı. Bu sayılar toplamda 10’dur. Fahte usulüne böylece ulaşılır. Yazılı olan rakam yalnızca
üçtür ve segâh’ı ifade eder diğerleri yazılmasa bile 1 kabul edilir (bkz. şekil 4).

Şekil 4: Usul süreleri
Osman Dede eserin yazımının bittiği yere yani üçüncü hane sonuna segâh perdesinin adını tam
olarak yazmıştır. Üzerinde de 4 rakamı ile süresi gösterilmiştir (bkz. Şekil 5).

Şekil 5: Segâh perdesinin yazılışı
4.3. Diğer Özellikler
Osman Dede usulün bittiği yere “temme” yani “bitti” anlamında bir “mim” harfi koymaktadır.
Mim harfinin önüne ya da sonuna (/.) işareti eklemektedir. Çeviriyazımda görülen örnekte “re”
notasından sonra tekrar vardır.

Şekil 5: Tekrar ve ölçü sonu
Nâyî Osman Dede, Avrupa müzik yazısındaki tekrar işaretini anımsatan bir yan çizgi ve önünde
bir nokta işaretiyle göstermektedir. İşaret şu şekildedir “⁄. ” . Tekrar bölümlerinde yer alan
dolaplar için ise ⌡ işaretini yan olarak kullandığı görülür (bkz. şekil 2)

Şekil 6: Dolap
Osman Dede bazı yerlere yaldızlı noktalar koymuştur. Bu noktalar, eserden de anlaşılacağı
üzere ya ölçü çizgilerini ya da melodik grupları ifade etmektedir (bkz. Şekil 7)
8
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Şekil 7:Noktalar
5. ÇEVİRİYAZIMDA TUTULAN YOL
Tarafımızdan ilave edilen terimler, çeviriyazım notada köşeli ayraç içerisinde gösterilmiştir.
Serhâne ve lâzime gibi. Bu terimlerin tercihinde dönemde kullanılan terminoloji göz önünde
bulundurulmuştur. Çeviriyazımı yaparken hangi perdeden yazılacağı meselesinde ise şöyle bir
durum söz konusudur: Önce günümüz notasyonu ile yani segâh’ı ifade eden “sin” harfi sol
anahtarında üçüncü çizgiye yazılan si notası üzerinden yazılmıştır. Çeviriyazımda birim zaman
olarak dörtlük nota kullanılmıştır.
6. GENEL SONUÇ
17.yy bestecisi ve defterin sahibi olan Nâyî Osman Dede’nin müzik yazısı üzerine makalemizde
eserin künyesinden hareketle dönemin yazılı kaynaklarını da kullanarak çeviriyazım
tamamlanmıştır. Türün özellikleri dönem kaynakları üzerinden belirlenebilmiştir. Künyede
yazılı olmayan türün biçim ve usul özellikleri dikkate alınarak “peşrev” olduğu ortaya çıkmıştır.
Osman Dede segâh peşrevi notaya alırken özenli davrandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle
sonuçta sağlıklı bir metin ortaya çıkmıştır. (bkz. Ek 2 Çeviriyazım ). Makalede ayrıca künyede
yazılı olmayan Segâh peşrevin bestekârının Nâyî Osman Dede olma ihtimali üzerinde
durulmuştur. Müzik yazısına gelince; Osman Dede’nin harf müzik yazısı kullandığı ve bu
kullanımda bazı işaretler geliştirdiği görülmektedir (dolap işareti, tekrar işareti gibi).
Kantemiroğlu’nun (tekrar işareti yoktur) aksine özellikle tekrar işaretini kullanması ve tekrar
edilen müzik cümlesini yazmaması notaya almada pratik bir yol tercih ettiği anlamına
gelmektedir. Ayrıca bu işaretin Avrupa notasında kullanılan tekrar işaretiyle benzerliği bu
yazıyı bilip bilmediği sorusunu da akla getirmektedir. Mevlevi olan Nâyî Osman Dede’nin, Ali
Ufki ve Kantemiroğlu gibi Avrupalı bir zihniyetle yazılı aktarımı benimsemesi 17.yy’da kayda
değer bir davranıştır. Böylece Osman Dede müzik yazısı oluşturarak dönemin eserlerini notaya
alarak önemli bir tespit yapmıştır.
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EKLER
Ek 1 Segâh Peşrevin Tıpkı Basımı
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Ek 2 Segâh Peşrevin Çeviriyazımı
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TÜRK DÜŞÜNCE DÜNYASININ GELİŞİMİ VE BU ALANDA YAPILAN
ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yenal ÜNAL1
Öz
Bu makale çalışmasının amacı Türk düşünce dünyasının gelişiminde etkili olan ana
kaynaklar ve yeni çalışmaları tanıtmaktadır. İncelemenin diğer bir amacı da dünyada olduğu
gibi Türkiye’de de giderek büyük bir önem kazanan düşünce tarihinin Türkiye’deki gelişimi
hakkında okuyucuya genel bilgiler vermektedir. Askerî tarih, sosyo-ekonomik tarih, siyasi
tarih gibi tarihin alt konularının içinde giderek büyük bir önem kazanan düşünce tarihi artık
sadece felsefecilerin ya da sosyologların değil; tarihçilerin de ilgisini çeken bir alandır. Hiç
şüphe yok ki dünyanın geleceğini şekillendirecek en önemli objeler insan beyninin ortaya
koyacağı düşüncelerdir. Bilim, teknik, sanat ve sosyal bilimler başta olmak üzere birçok
alanda ortaya konulacak yeni fikirler insanlığın da kaderini tayin edecektir. Elbette ki yeni
fikirlerin ortaya atılması sürecinde geçmişte tartışılmış düşünceler her zaman önemini
koruyacaktır. Bir başka ifadeyle bugün ve yarın doğacak yeni düşünceler, eskinin temelinde
gelişim kaydedecektir. Bu nedenle düşünce tarihi bir bakıma insanlığın geleceğinin bir açık
yansımasıdır. Buradan hareketle Türk düşünce tarihi hakkında inceleme yapmanın, gelecekte
Türk düşünce dünyasında oluşacak eğilimler hakkında ipuçları elde etmeye eşdeğer olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Düşünce, Tarih, Türkiye, Ana Kaynaklar, Yayınlar, Gelişim Süreci,
Türk Düşünce Dünyası, Felsefe, Tarih.
AN EVALUATION ON THE DEVELOPMENT OF TURKISH INTELLECTUAL
WORLD AND THE STUDIES IN THIS FIELD
Abstract
The purpose of this article is to introduce main sources and new works of influence on
the development of Turkish world of thought. Another aim of the study is to give an outline to
the readers about the evolution of thought-world in Turkey which is increasingly gaining
importance. The world of thought, which is gradually gaining importance under the sub1
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branch of history such as the military history, socio-economic history and politic history,
attracts not only attention of socialists and philosophers but also of historians. No doubt, the
most important things to determine the future of the world will be consisted of thoughts of
human brain. The new ideas to be put forward in the many fields, notably in science,
technique, art and social sciences will determine the future of human. Surely, the ideas
discussed in the past will keep their importance in the process of raising the new ideas as well.
In other words, the new ideas to be born today and in the future will make progress on the
base of old ones. So, the history of thought, in a sense, is a clear reflection of future of human.
From this point of view, studying on Turkish world of thought has an equivalent value with
the prospective tendencies to happen in the Turkish world of thought.
Key Words: Thought, History, Turkey, Main Sources, Publications, Development Process,
Turkish World of Thought, Philosophy,
1. Giriş
Son yıllarla birlikte birçok alanda büyük bir kalkınma hamlesi içerisinde bulunduğunu
düşündüğümüz Türkiye, kültürel anlamda da dünya ölçüsünde önemli çalışmalara imza
atmaktadır. Dünya ülkeleriyle ilişkilerini her geçen gün daha fazla geliştiren Türkiye, Rusya
ve Amerika gibi dünyanın önde gelen ülkelerince bölgesel bir güç olarak tanımlanmaktadır.
Ancak bugün için sadece bölgesel bir güç hâline geldiği söylenen Türkiye’nin uzak gelecekte
yeniden bir dünya gücü hâline geleceği tarihî verilerin bize sunduğu açık bir gerçektir. Birçok
temel soruna rağmen her bakımda büyüyen ve özgürleşen Türkiye’de bugün için çeşitli din,
mezhep ve milletten entelektüeller fikir ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmektedir.
Türkiye bu manada pozitif yönde bir gelişim içerisindedir. Bu düşüncenin aksini iddia eden
bilim adamlarının dünyanın en gelişmiş ve özgür ülkeleri olarak kabul edilen Batılı ülkelerle
objektif bir kıyaslama içerisine girmeleri gerekmektedir. Bu karşılaştırmayı yapmaksızın
ortaya atılan ya da atılacak iddiaların fikriyat evreninde herhangi bir boşluğu doldurması
mümkün görünmemektedir. Çünkü doğru bilgiler temelinde ilerlemeyen verilerin, düşünceye
dönüşmesi mümkün olmadığı gibi belirli bir süre sonra da iddiaya dönüştüğü herkesin
malumudur. Elbette ki fikirlerin ortaya atılması sürecinde bütün gelişmiş ülkelerde olduğu
gibi Türkiye’de de toplumun ihtiyaçları sonucu ortaya çıkan kanunlar ve yasalar göz önünde
bulundurulmalıdır. Toplum içerisinde bir bireyin sahip olduğu hürriyet diğer bir bireyin
hürriyetinin sınırlarını aşıyorsa, burada özgürlükten bahsetmek mümkün görünmemektedir.
Dolayısıyla sonsuz ve sınırları belli olmayan bir hürriyet kavramının fiili manada evrende
kendine bir yer bulması bir ütopyadan öteye gidememiştir. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde
de yasaların dışına çıkarak marjinalleşen aydın ve bilim adamları ciddi manada yaptırıma tabi
tutulmaktadır. Güncel ve büyük bir sorun olarak takdim edilen düşünce özgürlüğü alanında
hiç kuşku yok ki var olan bazı eksikliklerin giderilmesi, Türkiye’nin çok daha
dinamikleşmesini sağlayacaktır. Öyle ki dünyada yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmak yerine;
her geçen gün daha aktif ve etkin hâle gelen çalışma ve projeleriyle uluslararası platformda
hak ettiği yerlere ulaşmaya başladığını düşündüğümüz Türkiye’nin, kat ettiği aşamalar
düşünsel temelde de birçok gelişmiş ülkeyi endişelendirir görünümdedir. Aslına bakılırsa
siyasi ve askerî çıkmazdan ziyade, oldukça büyük bir düşünsel sorun olarak karşımıza çıkan
PKK meselesinde 2012 yılı sonlarında başlayıp 2013 yılında devam etmekte olan ve mevcut
hükûmet tarafından ortaya konulan sürecin birçok büyük gücü rahatsız ettiği konusunda başta
bilim adamları olmak üzere toplumun birçok kesiminden bireyler hem fikirdir. Türkiye’de
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okuma kültürü edinmiş, çalışmayı, araştırmayı ve elde ettiği becerileri bilgiye dönüştürme
kabiliyetine sahip bireylerin giderek arttığı, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak idealine
her geçen gün daha çok yaklaşıldığı kabul edilmesi gereken bir gerçektir.
Bütün bu olumlu genel değerlendirmelerin yanında incelememize temel konu olan
düşünce tarihi gibi birçok konuda üzerinde eleştirel anlamda çok ciddi tartışmalarda
bulunulması gerekmektedir. Keza Türkiye’nin özellikle düşünce tarihi alanında Türk ve
dünya kültürüne sunduğu bilgi üretimi hâlâ çok yetersizdir. Düşünce tarihi, özellikle gelişmiş
Batılı ülkelerde oldukça önemsenen bir araştırma alanıdır. Daha çok felsefe, sosyoloji, mantık
gibi disiplinler içerisinde irdelenen bu konunun anlam ve önemi tarihçiler tarafından son
yıllarda fark edilmiş ve bu alan önemsenmeye başlanmıştır. Siyasi, ekonomik, askerî ve
sosyal tarih alanında araştırmalarını sürdüren sosyal bilimcilerin dışında giderek düşünce
tarihi alanıyla da ilgilenen araştırmacıları çoğalması bunun en önemli göstergelerinden biridir.
2. Türkiye’de Düşünce Tarihinin Gelişimi
Türk tarihinin en önemli dönemlerinden birini de Türkiye Cumhuriyeti tarihi teşkil
etmektedir. Bugün, üzerinde yaşanılan bu topraklarda 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan
kanlı mücadeleler sonunda büyük güçlüklerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişinin
araştırılması ve bilgiye ihtiyaç duyan toplulukların hizmetine sunulması büyük bir zaruret
hâline gelmiştir. Çünkü kurulduğu coğrafya itibarıyla ve tarihsel gelişmelerin dayandığı
temeller nedeniyle bölgesinde ve dünyada önemli bir yeri bulunan Türkiye’nin tarihî
temellerinin araştırılması ve mümkün olduğunca objektif bir tarih anlayışıyla yerli ve yabancı
okurların hizmetine sunulması geleceği şekillendirecek yarının nesilleri için yol gösterici bir
rol oynayacaktır. Öyle ki Kafkasya, Balkan ve Orta Doğu coğrafyalarının bileşke noktasında
bulunan Türkiye’nin gelecekte uygulayacağı siyasi, ekonomik ve askerî politikalar ya da
çeşitli organizasyonlar içinde alacağı roller bu bölgelerin geleceğinin şekillenmesinde mühim
bir vazife görecektir. Oldukça iddialı gibi görülebilecek bu öngörülerin, gerçekleşme
olasılıklarını tarihî realitelere dayanarak belirtmekteyiz. Bu nedenle Türkiye’nin bugünü ve
yarını konusunda akılcı saptamalar yapılabilmesi için doğru bilgiler temelinde bu siyasi
teşekkülün geçmişinin siyasi, askerî, sosyal, iktisadî ve özellikle düşünce tarihinin
incelenmesi şarttır. Bu konularda araştırma yapılırken Cumhuriyet döneminden önceki
devirlerin konuyla ilgisi oranında azami ve akılcı bir şekilde tetkik edilmesi gerektiği
konusunda tartışma yapmaya gerek yoktur. Zaten araştırma konumuz da hacimce 20. yüzyıl
ağırlıklı olmak üzere Türk düşünce tarihi üzerinedir. Bir ülkenin ya da bir toplumun
geleceğini şekillendiren en önemli unsurların başında o ülkenin ya da toplumun geçmişinde
ya da bugünün de var olan düşünce eğilimleri gelmektedir. Nitekim günümüzde tarihçiler bir
toplumda ya da o toplumu yöneten egemen kesimde hâkim olan düşünce eğilimlerini geçmiş,
bugün ve gelecek düzleminde araştırma konusu yapmaktadırlar. Hiç şüphesiz sağlıklı,
objektifliğe yakın bir Türk düşünce tarihi yazımında eski yüzyıllardan başlamak üzere Türk
tarihinin ilk dönemlerinden itibaren 19. yüzyıla değin Türklerin dünyaya bakışı akılcı bir
biçimde süzülmelidir. Bununla birlikte Türk düşünce dünyasının aktif bir biçimde gelişimi
için başlangıç yüzyılı olarak 19. yüzyıl alınırsa yanlış bir tespitte bulunulmaz. Çünkü özellikle
Fransa’da başlayıp önce Avrupa’ya akabinde bütün dünyaya yayılan fikir akımlarının bütün
dünyayı olduğu gibi Osmanlı Devleti’ni bu yüzyıldan itibaren derinden etkilediği
bilinmektedir.
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Türk siyasal düşüncesinin, düşünsel ve siyasal gelişmeleri tarihsel bir kuram
çerçevesinde çözümlediğine bugüne kadar hemen hemen rastlanmamıştır. Bunu sadece
siyasal düşünceyle de sınırlamamak gerekir. Toplumsal düşünce, ekonomik düşünce, askerî
düşünce diğer bir ifadeyle düşüncenin bütün boyutları siyasal gelişmelerin ve her dönemde
egemen olan siyasi nüfuzun etkisinden kurtulamamıştır. Yaklaşık iki yüz yıldır içinden
çıkılamayan modernleşme tartışmaları bu kısır düşünsel gelişimin hem bir nedeni hem de bir
sonucudur (Fırat, 2009). Türk düşünce serüveninin bir gelenek çerçevesinde değerlendirilmesi
oldukça güç bir iştir. Bu biraz da düşüncenin kendisini bulması, tanıması ve kendini
gerçekleştirmesiyle ilgili bir durumdur. Ancak sürecin gelip dayandığı yer, somuttan çok
soyut, gündelik olandan çok kuramsal, toplumsal olmaktan çok sınıfsal, politik olmaktan çok
ekonomik bir niteliğin olmaması ya da olamaması noktasıdır (Kayalı, 2011: 24). Soyut,
kuramsal, sınıfsal ve ekonomik detayları güçlü bir bileşimin yaratılması büyük bir ihtiyaçtır.
Düşünce dünyasında bir felsefi yolun yaratılması, oldukça kurak olan bu alanda yeni ve farklı
akımların çıkmasına mühim katkılar sağlayacaktır. Felsefeyle zenginleşmeyen, sosyolojiden
beslenmeyen, politik ekonominin öncüllerine bulaşmayan, tarihsel bir geleneği olmaksızın
sadece güncel siyasal gelişmelerin ekseninde dönen bir düşünce ortamı, içinden çıktığı
topluma ne verimli olabilir, ne de o toplumu pozitif bir yönde geliştirebilir (Fırat, 2009).
Türk düşünce dünyasının en büyük sorunlarından biri salt modernleşme konusu
üzerine yoğunlaşması ve görüş alanını bu olgu dışına taşıyamamasında saklıdır. (Fırat, 2009).
Ne var ki uzun vadede düşüncenin Türk toplumunun gelişimine daha çok katkı sağlaması için
ufuğunu genişletmesi gerektiği konusu önemli olmakla birlikte; modernleşme de Türk
tarihinin son iki yüzyılının kronik bir sorunudur. Bir diğer ifadeyle Batı’nın tekniği, bilimi,
sanatı, felsefesi ve üretimi başta olmak üzere, üstün bütün özelliklerini yakalama ve bu
alanlarda ezilmeme savaşımı olarak da adlandırılabilecek modernleşme, bütün Doğu’nun en
büyük sorunlarından biridir.
Türk düşünce dünyası özellikle son iki yüzyılda Batı kültürü ve sanayisi ile temasların
çoğalması sonunda yeni bir aşamaya girmiş ve bu devrede kanaatimizce olması gereken
seviyede bulunmamasına rağmen yine de kısmî aşamalar kaydetmiştir. Böylece İslam
medeniyeti çevresinde inanç ve düşüncelerin yerine nasıl bir düşünce tarzı doğmuşsa, bu son
temaslar çoğaldıkça yeni bir düşünce tarzını benimseme imkânları da meydana çıkmıştır.
İslam’dan önceki düşünce izleri o kadar azdır ki onunla İslamî devrin veya ümmet devrinin
görüşü arasında tam bir karşılaştırma yapmak hemen hemen mümkün değildir. Hâlbuki Batı
kültürü ile temas ilk kaynaklarına inilecek olursa hayli eski ise de, yenidünya görüşünün
meydana çıkması birdenbire olmamıştır. Bu yüzden iki düşünce tarzı uzunca bir süre birbirine
tesirsiz yan yana veya birbiriyle uzlaşmaya çalışarak, fakat çoğunda hiçbir gerçek
kaynaşmaya ulaşmadan yaşamıştır (Ülken, 2005: 19). İslam dünyasının Batı’ya yenilişinin ilk
keskin virajı olan Karlofça Antlaşması’ndan (1699) sonra Batılı güçlerin hiç olmazsa askerlik
ve teknik bakımdan üstünlüğü fark edilmeye ve bu yönden önlemler alınmaya başlandı. Siyasi
iktidar orduyu ve askerî tekniği yenileştirme ihtiyacını duyuyordu. Çünkü şanlı Osmanlı
orduları mazide olduğu gibi karşısına çıkan orduları kolaylıkla alt edemiyordu. Hatta 16831699 savaşının sonucu eski ihtişamlı günlerin sona erdiğini sert bir biçimde bildirmekteydi
(Berkes, 2004: 41). Fakat öğretim ve eğitim sisteminin kuruluşu böyle bir yenileşme yapacak
güçten o kadar uzak, Batı’yla boy ölçüşebilecek yetenekten o kadar mahrum kalmıştı ki,
idareciler işe nereden başlayacaklarını bile tam anlamıyla kestiremediler. Kafaları oldukça
karışık durumdaydı. Kendilerine örnek alabilecek sabık ve fikriyatı güçlü bir nesilden de
mahrumdular. Kendilerinden önceki nesiller, bu çeşit sorunlarla karşılaşmamışlardı (Ülken,
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2005: 25). Açıkça görüldüğü üzere bu tarihlerden başlamak üzere Türk düşünü modernleşme
olgusu etrafında dönüp durmuştur. Çünkü Osmanlı aydınları düşünceyi sadece modernleşme
ve kalkınma olarak algılamışlardır. Hâlbuki bu tarihlerden itibaren sadece askerî ve teknik
alanlarda yoğunlaşan düşüncenin felsefî, sosyolojik ve iktisadî alanlar başta olmak üzere diğer
birçok alanda da sağlam temeller üzerinde gelişmeye başlamış olsaydı, bugün Türk
düşüncesinin ulaşacağı noktaların çok daha ileride olacağını belirtmemize gerek yoktur.
18. yüzyılın sonlarına doğru yukarıda belirtilen uçurumun kapanması yerine daha da
açıldığını bildiren ve bir sonraki yüzyılda Osmanlı Devleti’nin çok daha büyük sorunlarla
karşılaşarak daha büyük sorunlarla karşılaşılacağını bildiren bir yeni gelişme yaşanmıştı. Bu
gelişme öncelikle İngiltere’de ortaya çıkan ve daha sonra Amerika başta olmak üzere bütün
Avrupa’ya yayılan endüstri devrimiydi (Okumuş, 2005: 162-163). Elbette ki bu gelişme
Osmanlı ileri gelenlerini daha da telaşa düşürmüştü. Çünkü modernleşme adına ne kadar adım
atılırsa atılsın Batı dünyasıyla ara kapanmıyor; tam aksine açılıyordu. 18. yüzyılın sonunda
daha önce izah etmeye çalıştığımız üzere bilim, iktisat, ticaret, askerlik ve özellikle 19. yüzyıl
başlarından itibaren sanayi gibi pek çok alanda Batı’nın oldukça gerisine düşen Osmanlı
Devleti III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinden başlamak üzere hızlı bir reform sürecine
girmiştir (Akşin, 2005: 35-37). Devlet adamlarının gayretlerine paralel olarak 19. yüzyılda
gerek Osmanlı ülkesi içerisinde gerek dışında yaptıkları kültürel faaliyetlerle topluma katkı
yapmak, devletin devamlılığını sağlamak ve çöküşün önüne geçebilmek amacıyla Namık
Kemal, Şinasi, Ziya Paşa ve Ali Suavi gibi kişilerin yanı sıra Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin
Sami, Mizancı Murat, Ahmet Mithat, İsmail Gaspıralı, Mirza Feth Ali Ahunzade, M. Satı,
Emrullah Efendi, Hoca Tahsin gibi düşünür ve yazarlar da kültürel anlamda o dönem için
mühim çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Dolayısıyla bu isimler 19. yüzyıl Türk düşünce tarihi
için büyük bir önem arz etmektedirler (Altınkaş, 2011: 37-47).
Düşünce alanında 19. yüzyıla damgasını vuran gelişmelerin başında ayrıca Genç
Osmanlı ve Genç Türkler hareketini burada zikretmek gerekir. 1865’te resmen faaliyet
gösteren (Mardin, 2002: 17-20) ve önemli bir düşünce hareketi olarak kabul edilen Genç
Osmanlılar (Berkes, 2004: 282-301) olarak adlandırılan grupları, yüzyılın sonları ve 20.
yüzyılın başlarında faaliyet gösteren Genç Türkler kendilerine model olarak aldılar (Ülken,
2005: 97-112). Gerek Genç Osmanlılar gerek Genç Türkler Osmanlı Devleti’nin kötü
gidişinin nedenlerini araştırıp birçok siyasi ve kültürel faaliyete başlamışlardır. Devletin
meşruti yönetimle idare edilmesi hâlinde, bulunduğu durumdan kurtulabileceğine
inanmışlardır (Tunaya, 1960: 64-65). Bu nedenle başlangıçta umut bağladıkları Sultan
Abdülhamit’le daha sonradan büyük bir mücadele içine girmişlerdir (Yerasimos, 1980: 567).
Görüne gerçek o ki Tanzimat ve Birinci Meşrutiyetle beraber gelen fikir ve düşünce akımları,
kök aldıkları bu iki büyük siyasi gelişmeye daha sonradan tesir etmeye başlamıştır (Ülken,
2005: 41). Öyle ki Tanzimat’ın ilanı ile Osmanlı Devleti’ne, batı kültürü, sadece askerî ve
siyasi alanda değil; edebî, sosyal ve kültürel alanlarda da girmişti (Akçura, 2001: 9). Bu
dönemde Avrupa kültürüyle sıkı ilişkiler kuran Osmanlı aydınları geçmişte başlayıp 19.
yüzyılda da devam eden kötü gidişin nedenlerini araştırıp politikayla ve Batı medeniyetinin
gelişimiyle giderek daha fazla ilgilenmişler ve devlet adamları gibi çöküşün önüne nasıl
geçileceğini araştırmışlardır. (Berkes, 2004: 260-268). “Buradan hareketle düşüncenin
Türkiye’de toplumsal ve siyasal sorunlara çare ararken bulunduğunu söylemek yanlış
olmaz.” (Ülken, 2005: 7).
Türk düşünü, 20. yüzyıla merdiven dayadığında genel manzara işte bu biçimde
şekillenmiştir. Peki, 20. yüzyılda Türk düşünce dünyası nasıl bir gelişim kaydetmiş ve 19.
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yüzyıldan aldığı mirası 21. yüzyıla nasıl devretmiştir? 20. yüzyıla gelindiğinde Türk düşünce
dünyası 19. yüzyılla karşılaştırıldığında çok daha büyük bir bunalımla karşı karşıya gelmişti.
Öyle ki 19. yüzyıldan her alanda devralınan düşünce mirası 20. yüzyıl düşünce dünyası için
çok büyük kazanımlar sağlamıyordu. Hatta daha belalı bir durum yaratabilme riski taşıyordu.
Emperyalizmin doruk noktasına ulaştığı, sömürgecilik yarışının kız kazandığı, milliyetçilik
akımlarının altın dönemini yaşadığı bir devrede Osmanlı ülkesi ise çöküş sinyalleri veriyordu.
Bütün dünyanın kronik rahatsızlığı hâline ırk sorunu Türkiye’de de etkilerini derinden
hissettirmeye başlamıştı. Ziya Gökalp ekseninde ve etkisinde fikirsel bunalım içerisinde
bulunan Türk aydınları, Türk kimliğini anlamını sorguluyorlardı. 20. yüzyılın ilk çeyreğin
Osmanlı Devleti’nin tasfiyesi ve oldukça yorucu savaşımlar sonunda vücut bulan Türkiye
Cumhuriyeti’nin yaşadığı kimlik sorunu, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde -III. Selim
ve II. Mahmud reformlarının tartışmasız çok ilerisinde- gelişen inkılap hareketleri zaten
sağlam temelleri bulunmayan Türk düşüncesinin derinden sarsılmasına neden oldular.
Özellikle 1940 ve 1960’lı yıllarda bazı aydın bilim adamlarının gayretleriyle kendini bulma
eğiliminde olan Türk düşünce dünyası içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda da halen kendi
kendini gerçekleştirmeyi tam anlamıyla başaramamıştır. Zaten kültürel anlamda Türkiye’nin
üstesinden gelmesi gereken en büyük sorunlardan birisi de hâlâ bu husus değil midir? Büyük
araştırmacı Kurtuluş Kayalı’ya göre “Türkiye’nin düşünsel topografyası çıkarılmadan
geçmişin kültür mirası nesnel bir biçimde düşünülmeyip hamaset üslubuyla benimsenir ya da
inkılapçı bir zihniyetle reddedilirse hiçbir yere varılamaz. Türk toplumunda başarısız bir
muhafazakârlıkla aykırı bir toplumculuğun sonuç alamayacağı bugün iyice gün yüzüne
çıkmıştır” (Kayalı, 2011: 28). Bu nedenle bugünden başlamak üzere Türkiye’nin düşünce
haritası ya da fotoğrafı ortaya konulmalıdır. Elbette ki bu işlevi nesnel düşünebilme
yeteneğine sahip bilim adamlarının, başarısız bir muhafazakârlık ya da aykırı bir
toplumculuğa müracaat etmeden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
1930’lu yıllardan günümüze Türk düşünce tarihinin bir disiplin hâline gelmesi ve çok
önemli aşamalar kaydetmesinde pozitif katkıları bulunan çok sayıda değerli bilim adamı
mevcuttur. Nitekim Kurtuluş Kayalı, Hilmi Ziya Ülken, Niyazi Berkes, Behice Boran, Şerif
Mardin, Kemal Karpat, Pertev Naili Boratav, Süleyman Hayri Bolay, Mete Tunçay, İsmail
Kara, Şükrü Hanioğlu, Hüseyin Gazi Topdemir, Doğan Ergun, Süleyman Seyfi Öğün,
Mümtaz’er Türköne, Naci Bostancı, Mümtaz Turhan, Mübeccel Kıray, Cemil Meriç,
Muzaffer Şerif gibi yazar ve akademisyenlerin İslâmcılık, Osmanlıcılık, Batıcılık ve
Türkçülük gibi fikir akımları başta olmak üzere Türk düşünce dünyası tarihi alanında vücuda
getirdikleri çalışmalar bu manada bugün için çok önemli bir boşluğu doldurmakta ve yeni
araştırmacılar için zengin bir birikim sunmaktadır (Ayvazoğlu, 2007).
3. Türk Düşünce Tarihi Alanında Yapılan Başlıca Çalışmalar
Düşünce denildiğinde sadece felsefe değil, insan zihninin bütün faaliyetleri göz
önünde canlandırılmalıdır. Bu manada, Türk düşünce tarihinin son derece zengin, cazip bir
çalışma sahası olduğunu belirtmek yanlış olmaz. Ne var ki bir bütün hâlinde Türk düşünce
tarihinin ana hatlarını belirleyen ve toplu bir fikir veren bir çalışma bugüne kadar tam
anlamıyla vücuda getirilememiştir. Hiç şüphesiz, düşünce akımları, bu akımların belli başlı
temsilcileri üzerine yapılan biyografik çalışmaların yetersizliği ve ana metinlerin henüz
sağlıklı bir biçimde yayımlanmamış olması bütünlüklü çalışmalar yapılmasını oldukça
zorlaştırmaktadır (Ayvazoğlu, 2007).
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Türk düşünce tarihini yazmayı ilk deneyen münevverlerden biri hiç kuşkusuz disiplinli
bilim adamı Hilmi Ziya Ülken’dir. 1933 yılında iki cilt hâlinde yayımlanan Türk Tefekkür
Tarihi adlı yapıtı alanında bir ilk olduğu için bu anlamda oldukça büyük önem taşımaktadır.
Eserin önem taşımasını sağlayan diğer bir etken ise Türk tarihinin ilk dönemlerinden itibaren
Türk düşüncesinin gelişimini titiz bir incelemeyle gün yüzüne çıkarmasında saklıdır. Türk
Tefekkür Tarihi Türk düşüncesini ilk ve sistemli araştırma konusu yapan çalışma olması
nedeniyle tarihî bir misyonu da üzerine almıştır. Çünkü 1930’lu yıllardan günümüze yaklaşık
seksen yıl geçmiştir. Türk düşünce tarihi alanında bugün yazılan eserlerle bu kitabın
karşılaştırılması aynı zamanda bu disiplinle ilgili bilimsel gelişmelerin ulaştığı seviye
hakkında bize önemli bilgiler sunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında eser bugün olduğu gibi
yarın da önemini korumaya devam edecektir. Bu kitapta Türk kültürünün “Kutadgu Bilig”,
“Atabetül Hakayik” gibi büyük ve klasik eserlerinin çeşitli açılardan yorumu, araştırılması ve
tahlili de yer almaktadır. (bk. Ülken, 2007a). Hilmi Ziya Ülken, bu eserini daha sonradan iki
ciltten oluşan Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi adlı yapıtıyla desteklemiştir. Türkiye’de
Çağdaş Düşünce Tarihi bugün hâlâ Türk düşünce tarihi alanında en sağlam klasiklerdendir.
Eser ilk defa 1966 yılında iki cilt hâlinde yayımlanmıştır. Türk düşüncesinin son yüzyıllarda
yetiştirdiği en önemli fikir ve sanat adamlarının tahlilini, biyografilerini ve eserlerinin
nitelikleri başta olmak üzere birçok cepheden Türk düşününe katkılarının irdelendiği bu yapıt
alanında çok büyük bir boşluğu doldurmaktadır. 1966 yılından 2005 yılına kadar sekiz kez
yayımı gerçekleştirilen, kendi alanında tek olan ve bir nevi ansiklopedi niteliği taşıyan bu
yapıtın bir başka önemi de günümüzde geniş okur kitlelerinin yararlan(a)madığı eski süreli
yayınları süzgeçten geçirmiş olmasıdır. Eser emsalsiz bir gözlemin, büyük bir dünya
görüşünün ve ilim zihniyetinin çarpıcı örneğini teşkil etmektedir. Yapıt, Namık Kemal’den
Ziya Gökalp’e, Ali Suavi’den Mustafa Suphi’ye, Dr. Abdullah Cevdet’ten Hikmet
Kıvılcımlı’ya, Beşit Fuat’tan Prens Sabahattin’e, Yusuf Akçura’dan Ahmet Ağaoğlu’na, A.
Hamdi Başar’a değin uzanan geni bir yelpazede Türk düşünce yaşamının tekâmülünü
anlatmaktadır. Türk Düşünce Tarihi, bugün için hâlâ aşılabilmiş bir eser değildir. (bk. Ülken,
2005). Hilmi Ziya Ülken’in düşünce tarihi alanına katkı sağladığı düşünülebilecek diğer bir
yapıtı da Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü, adlı eseridir. Tarihin çeşitli dönemlerinde
uygarlıkların birbirileriyle olan münasebetlerinde özellikle tercümenin işlevinin inceden
inceye işlendiği bu eser; bilimin, sanatın, tekniğin bugünlere gelmesinde medeniyetlerin
birbirleriyle olan etkileşimlerinin önemi üzerinde durmaktadır. Çevirinin bilginin başka
coğrafyalara aktarımında kilit rolü üstlendiği görüşünü savunan bu yapıt, Türk düşünce
tarihinin de tercüme yoluyla nasıl bir değişime uğradığı konusunda da önemli ipuçları
sunmaktadır (bk. Ülken, 1997). Millet ve Tarih Şuuru, Hilmi Ziya Ülken’in Türk düşüncesi
alanında yazdığı bir diğer önemli kitabıdır. Eser, Ülken’in Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş
yıllarından itibaren, kitabın adında yer alan kavramlar ekseninde ve sosyolojiden siyaset
bilimine, antropolojiden felsefeye kadar pek çok disiplinin ortak çerçevesinde kaleme aldığı
özgün incelemelerin bir bütünüdür. Bu incelemeler, milletleşmeye sadece Avrupa
uluslarından değil, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki diğer milletlerden de sonra başlayan genç
Türkiye için adeta bir yol haritası konumundadır. Ülken, bu eserinde okuyucuları önce
modern çağın toplum, millet, kültür, tarih, özgürlük ve demokrasi kavramlarının keşfine
çıkarmaktadır. Akabinde Türkiye’nin yakın tarihindeki millileşme girişimlerini, diğer Doğu
ve Batı uluslarıyla karşılaştırmalı olarak sunmaktadır. Son bölümlerde ise genç Cumhuriyet’in
olgunlaşmaya doğru yol alan ulusal kültürü için, mevcut kaynaklardan yola çıkarak yeni
saptamalarda bulunmuştur. Eserin ilk baskısı 1948 yılında gerçekleştirilmiştir. 60 yıl sonra
eserin yeniden Türk okuyucusunun istifadesine sunulması Türk düşünce tarihi açısından bir
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zenginliktir (bk. Ülken, 2008). Bu çalışmalara ilave olarak rahatlıkla belirtebiliriz ki Hilmi
Ziya Ülken’in düşün alanında kaleme aldığı daha onlarca farklı eseri bulunmaktadır. Yazar
kitaplık yaratabilecek çapta bir külliyat oluşturmuştur. Ülken bu yönüyle Türk düşünce tarihi
alanında en üretken yazar olma özelliğini bugün de sürdürmektedir. Yazılan bu eserlerin her
biri Türk düşünce tarihine çeşitli açılardan katkıda bulunmakla birlikte yukarıda incelenen
eserlerden sonra yazarın kanaatimizce Türk düşünce tarihine kazandırdığı en önemli
çalışmalarının isimlerini şu şekilde sıralamak mümkündür: İçtimai Doktrinler Tarihi (bk.
Ülken, 1941), ilk baskısı 1941 yılında yapılan Ziya Gökalp (bk. Ülken, 2007b), ilk baskısı
1942 yılında yapılan Şeytanla Konuşmalar (bk. Ülken, 2003), Dini Sosyoloji (bk. Ülken,
1943), ilk baskısı 1946 yılında yapılan İslam Düşüncesi-Türk Düşüncesi Tarihi
Araştırmalarına Giriş (bk. Ülken, 2000) ve Yirminci Asır Filozofları (bk. Ülken, 1936). Hilmi
Ziya Ülken’in (Ülken ve eserleri hakkında etraflı bilgi için bk. Kocadaş, 2008: 80-95 ve
Günay, 2004: 5-13) yukarıda incelenen çalışmaları bu alanda araştırma yapacak bilim
adamları için ilk müracaat edilmesi gereken kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türk düşünce tarihi alanında kilometre taşlarından biri olarak kabul edilebilecek bir
diğer eser Türkiye’de Çağdaşlaşma adlı yapıttır. Niyazi Berkes tarafından ilk defa 1964
yılında The Development of Secularism in Turkey başlığıyla İngilizce olarak neşredilen bu
eser, daha sonra Türkçeye kazandırılarak 1978 yılında ilk baskısı yapılmıştır. Eser
Türkiye’nin geleneksel devlet sisteminden çağdaş geçişinin kapsamlı bir tarihçesi
konumundadır. Yapıt son yüzyıllarda Türkiye’de yaşanmış köklü değişim süreci içindeki
iktisadî bünyeye ve buna bağlı teknik gelişmelere de ışık tutmakta, bunlara paralel olarak
gelişen siyasal ve dinsel dönüşümleri de toplumdaki yansımalarıyla birlikte ele almaktadır.
Alanındaki en nitelikli tarih incelemesi diyebileceğimiz bu önemli çalışma, aynı zamanda
Türk düşüncesinin tekâmülünün de ciddi bir tarihçesidir. 18. yüzyılın sonlarından itibaren
siyasal ve askerî hayata bağlı olarak gelişen düşüncenin nabzını eser boyunca tutmak
mümkündür. (bk. Berkes, 2004). Niyazi Berkes’in Türk düşünce dünyasına özellikle
Batıcılık-Doğuculuk düşünce çatışmasına açıklık getirmek adına kaleme aldığı Türk
Düşününde Batı Sorunu adlı eseri de Türk düşünce tarihine katkı sağlayan bir çalışmadır.
Berkes’e göre Avrupa politikasındaki Doğu sorunu, Türkler açısından Batı sorunudur.
Osmanlı Devleti’nin dağılışı ile Avrupa’nın Doğu sorunu kalmamıştır. Fakat Türk düşününde
Batı sorununu kapanmamıştır. Eser kapanmayan bu sorunun derinlemesine ele almaktadır.
Zaten son iki yüz yıllık dönemde Türk düşününü meşgul eden en önemli mevzulardan biri de
Batılılaşma değil midir? (bk. Berkes, 1975). 20. yüzyılda sosyoloji dalında Türkiye’de
yetişmiş en önemli bilim adamlarından biri olduğu birçok çevre tarafından kabul edilen
Niyazi Berkes’in Unutulan Yıllar adlı yapıtı da araştırma konumuz kapsamında
değerlendirilebilecek bir çalışmadır. Berkes, Unutulan Yıllar adını verdiği anılarında yaşadığı
olayları çocukluk yıllarında başlayarak dile getirmiştir. Bunu yaparken, dönemin toplumsal ve
siyasal panoramasını da çizen Berkes, bir toplumbilimci olarak yorumlarda bulunup; çizdiği
tablonun içine o yılların politikacılarını, bürokratlarını, gazeteci, şair, yazar ve
entelektüellerini de almıştır. Eser bu yönüyle Türk düşünce tarihine özellikle 20. yüzyıl
penceresinden ışık tutmaktadır (bk. Berkes, 2011). Son yıllarda düşünce tarihine olan ilginin
giderek arttığını daha önce dile getirmiştik. Bununla birlikte Türkiye’de düşünce alanında
bilgi üretiminin hâlâ çok yetersiz olduğunu da belirtmiştik. Nitekim Hilmi Ziya Ülken ve
Niyazi Beskes gibi ustaların gölgesini içinde bulunduğumuz 2013 yılı içerisinde hâlâ
hissetmekteyiz.
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Hüseyin Gazi Topdemir tarafından yayıma hazırlanan Türk Düşünce Tarihi adlı eserin
bu manada yeni bir yayın olması nedeniyle düşünce tarihine ilgi duyan bilim adamlarını
heyecanlandırmıştır. Kitabın tanıtım bülteninde şu bilgilere ver verilmiştir. “Bizim her türlü
bilgi türüne hizmet etmiş, katkılarda bulunmuş bilim, fikir ve sanat adamlarımız vardır.
Bunlar arasında sanat adamlarımız, yani romancı, şair ve mimarlarımız tanınır, fakat fikir ve
bilim adamlarımızın çoğunun adı aydınlarımız tarafından bile bilinmez. Bu bilgisizlik, acaba
bizde özgün düşünce faaliyetleri yok mu? diye haksız çağrışımlar yaptıran soruyu akla
getirebiliyor. Yabancı düşünce adamlarına gösterilen ilgi Türk düşünürlerine de gösterilse
gerek geçmişte, gerek günümüzde zengin bir fikir hayatımızın olduğu görülecektir. İşte bu
küçük kitap bu amaçla hazırlanmıştır.” Hiç kuşku yok ki Türkiye’de yabancı düşün
adamlarına gösterilen ilgi yerli düşün adamlarına gösterilmemektedir. Bu açıdan bakıldığında
bu durum Türk düşüncesi için büyük bir darbedir. Türk Düşünce Tarihi adlı söz konusu
çalışmanın bu amaçla yayımlanması isabetli bir karardır. Bununla birlikte kitap konu
başlıkları bakımından oldukça zengin görünmekle birlikte okuyucu bilgi bakımından tatmin
edecek görünümde değildir. Bu yeni çalışmanın Türk düşününe katkılarını ölçecek en iyi
nesne zamandır. (bk. Topdemir, 2001).
Türk düşünce dünyası tarih boyunca en çok siyasetle ilişki içerisinde bulunmuştur.
Etkilendiği ve beslendiği en önemli kaynak siyasettir. O hâlde Türk düşünce dünyası
incelemelerinde bulunurken siyasi düşünce tarihini göz ardı etmek mümkün değildir. Çünkü
Türk düşününde siyasi anlamda oldukça zengin bir birikim vardır. Nitekim İletişim
yayınlarının bu birikimi kullanarak hazırlayıp yayımladığı Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce
adlı dokuz ciltlik çalışma hiç şüphesiz siyasi düşünce alanında çok büyük bir boşluğu
doldurmaktadır. Dokuz ciltten oluşan bu çalışmanın cilt başlıkların şunlardır: “Tanzimat ve
Meşrutiyet’in Birikimi”, “Kemalizm”, “Modernleşme ve Batıcılık”, “Milliyetçilik”,
“Muhafazakârlık”, “İslâmcılık”, “Liberalizm”, “Sol” ve “Dönemler ve Zihniyetler”. Her cildi
ayrı bir editör tarafından hazırlanan, farklı görüşlerden yüzlerce bilim adamı, araştırmacı ve
yazarın katkıda bulunduğu bu önemli külliyat gelecek için umut vaat etmektedir. Bu
çalışmadan sonra özellikle siyasi düşünce tarihi alanında incelemelerde bulunacak genç
araştırmacıların önü açılmıştır (Ayvazoğlu, 2007).
Siyasi düşünce tarihi konusuna temas etmişken bu konu hakkında üzerinde durulması
gereken önemli eserlerden birinin de Yusuf Akçura’nın “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı makalesi
olduğunu belirtmeliyiz. 1904 yılında Kahire’de intisâr eden Türk gazetesinde o dönemin
dinamik aydınları arasında Osmanlı siyaseti hakkında bir tartışma açılmıştı. Yusuf Akçura’nın
yaklaşık otuz üç sayfalık “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı makalesi ile başlayan münakaşada tasavvur
edilen üç siyaset tarzı Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük idi. Akçura, Türkçülüğü terviç
ediyordu. Ali Kemal din ve millet farkı gözetmeden Osmanlıcılığı istiyordu. Ahmet Ferit Tek
(bk. Ünal, 2009) ise icaba göre uyularak realist siyasetleri öne sürüyordu. Daha sonra giderek
diğer Osmanlı aydınlarını da etkisi altına bu tartışma Türk siyasi düşüncesinde, fikir
akımlarının felsefî karakterini derinden etkilemiştir. Çünkü bir taraftan çıkış kapısı arayan
diğer taraftan çökmekte olan bir devletin istikbali için kaygı çeken Osmanlı aydınları için bu
makale çalışması bir ilham kaynağı olmuştur. O dönemde gerek makalede belirtilen görüşleri
destekleyen gerek bu görüşlere muhalif tutum takınan Türk aydınlarının fikirlerini ortaya
atmalarında bu küçük ancak etkili eser büyük rol oynamıştır (Akçura, 1991).
Siyasi düşünce alanında Türk siyasi düşüncesinin dışında genel bir çalışma niteliğinde
olan Siyasi Düşünce Tarihi adlı eser Hasan Karaköse tarafından yayımlanmıştır. İnsanlık
düşünce tarihi hakkında genel bir çalışma olarak değerlendirilebilecek bu eser üzerinde
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durulmaya değer bir yapıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü eser Türk bilim adamlarının
da artık insanlık düşüncesini rahatlıkla değerlendirebileceklerini bize göstermektedir. Bu
açıdan bakıldığında bu çalışma daha sonra yapılacak yeni araştırmalar için umut verici bir
konumdadır. Eserin tanıtım yazısında şu bilgilere yer verilmiştir: “İbni Haldun, siyasi güç
haline gelen her toplum için iktidarın kaçınılmaz olduğunu şöyle ifade eder: ‘İktidar sahibi,
topraklarını genişletmek isteyince başka toplumları hâkimiyeti altına almaya çalışır. Bunun
sonunda devlet ve mülk denilen toplumsal varlık ortaya çıkar. Toplum olarak yaşamak güce
bağlıdır, gücün arkasından hâkimiyet gelir. Güç arttıkça hâkimiyet daha fazla genişler. Bu
durum, zaman ve şartlara göre devam edebilir. Fakat her şeyin bir sonu olduğu gibi
hâkimiyet ve güç de zamanla yok olur. Her şey bir sona, her son yeni bir başlangıca doğru
gider.’ İnsanlık tarihi işte bu siyasi güç ve hâkimiyetin mücadelesidir. Fakat bu mücadeleyi
yapan insanoğlu; hep güzeli; mutluluğu; rahat ortamı bulabilmek için uğraşmıştır” (bk.
Karaköse, 2007). Buradan hareketle eserin siyasi düşünce tarihi alanında araştırma yapacak
araştırmacılar için giriş niteliğinde bir eser olma özelliği taşıdığını belirtebiliriz.
Türk düşünce dünyasını müşahede altına alırken göz önünde bulundurulması gereken
bir diğer önemli düşünce alanını İslam düşüncesi dünyası olarak belirtirsek yanlış bir
saptamada bulunmuş olmayız. Türk düşününü İslam tefekküründen ayrı tasavvur etmek ve bu
yönde çalışmada bulunmak hemen hemen imkânsızdır. Bu bağlamda Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından yayımlanan ve bugüne kadar 42 cildi yayımlanan İslâm Ansiklopedisi’nin Türk
düşünce tarihini ilgilendiren maddeleri de ciddi birer icmal niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla
bu ansiklopedide Türk düşünce tarihinin nabzını yoklamak mümkündür. Ansiklopedi
hazırlıkları sırasında çok zengin bir kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezi kuran Türk
Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) bu birikimi mantıklı bir şekilde
değerlendirdiği araştırmacılar tarafından bilinmektedir. Beşir Ayvazoğulu’na göre bu kurum,
İslâm Ansiklopedisi’ni tamamladıktan kısa bir süre sonra ihtisas ansiklopedilerine
yönelecektir. Bu ansiklopedilerden birinin de Türk düşünce tarihine ayrılması muhtemeldir
(Ayvazoğlu, 2007).
Türk düşünce tarihi üzerinde çalışan bir diğer önemli isim de, Hilmi Ziya Ülken’'in
öğrencilerinden olan Süleyman Hayri Bolay’dır. Bolay’ın (S.H. Bolay hakkında bir
değerlendirme için bk. Yavuz, 2011), bu konuya Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşlerin
Mücadelesi (bk. Bolay, 2008) adlı eserini yazarken başlayan ilgisinin zamanla Türk
düşüncesini geçmişi ve bugünüyle kuşatacak kapsamlı bir düşünce tarihi yazma fikriyatına
dönüştüğünü görülmektedir. Şu sıralarda Çağdaş Türk Düşünürleri adlı üç ciltlik bir eser
üzerinde çalıştığını ve sekiz ciltlik Türk Düşünce Tarihi projesinin büyük bir aşama kaydettiği
Türk Düşüncesinde Gezintiler (bk. Bolay, 2007) adlı yeni kitabının önsözünden
anlaşılmaktadır (Ayvazoğlu, 2007). Ankara’da Nobel Yayınevi tarafından yayımlanan Türk
Düşüncesinde Gezintiler adlı eseri Süleyman Hayri Bolay’ın çeşitli tarihlerde yazdığı
makaleleri, ilmî toplantılarda sunduğu tebliğleri ve kendisiyle yapılmış röportajları ihtiva
etmektedir. Bu eserde yazar Sultan Alparslan döneminden Osmanlı’ya Tazminat’a
Meşrutiyet’e ve oran da Cumhuriyet dönemine kısa seyahatler yapmaktadır. Aynı yayınevi
tarafından 2006 yılında Bolay’ın Felsefe Dünyasında Gezintiler (bk. Bolay, 2006) adlı eseri
yayımlamıştır. Süleyman Hayri Bolay’ın incelememiz kapsamındaki en önemli eserlerinden
biri de Osmanlı Düşünce Dünyası adlı yapıtıdır. Osmanlı düşünce hayatını irdeleyen bu
çalışma Osmanlı’ya nasıl bakmalı? Osmanlı nasıl araştırılmalı? Osmanlı ve Türk
düşüncesinin sınırları nelerdir? Osmanlı’da düşünce hayatı var mıdır? Felsefi düşüncenin
teşekkül şartları nelerdir? Düşün ve varsa nasıl bir rasyonalite vardır? Felsefe-din
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münasebetine nasıl bakılmıştır? Felsefe nasıl meşrulaştırılmıştır? Hangi eserlerde felsefi
düşünce vardır? Hangi felsefe problemleri ele alınmıştır? Hangi sahalarda fikir üretilmiştir?
Osmanlıların düşünce eğitimi metotları nelerdi? Tartışma ilminin esasları nelerdir? Osmanlı
neden tutarsızlık konusu üzerinde çok durmuştur? Osmanlı’da tefsirin önemi nelerdir? Fatih
Sultan Mehmet’teki fetih ruhu ve diyalektiği nedir? Fetihten sonra İstanbul’dan kaçan
Bizanslı âlimler var mıdır? Bunların İtalya’da Rönesans’a katkıları nelerdir. Osmanlı
modernleşmesinin esasları nelerdir? Bütün bu soruların yanıtını bu kitapta aramak
mümkündür. Çok zengin bir bilgi birikimini ve düşünce dünyasını yansıtan bu eseri Türk
düşünce tarihi alanında araştırma yapacak bilim adamlarının mutlaka incelemesi gerektiği
kanaatindeyiz (bk. Bolay, 2011).
Günümüzde faal olarak Türk düşünce tarihine katkı sağlayan, halen bilimsel
araştırma-inceleme faaliyetlerine devam eden ve heyecanını hiç kaybetmeyen bilim
adamlarının başında Kurtuluş Kayalı gelmektedir. Bu nedenle Kayalı’nın incelemelerine bu
noktada değinmek; onun Türk düşününün gelişimine katkıları üzerinde durmak gereklidir.
Kurtuluş Kayalı günümüzde düşünce tarihi alanında ciddi manada bilgi üreten sayılı bilim
adamlarından biridir. İlkeli, dürüst, mütevazı, hümanist ve oldukça üretken bir kişiliğe sahip
bu entelektüel her görüşten öğrencisinin sevgisini ve takdirini toplamış bir şahsiyettir. Bütün
siyasi görüşlere saygılı ve bilimsel yaklaşan Kayalı’nın da elbette ki bir dünya görüşü vardır.
Fakat birçok sosyal bilimcinin düştüğü hataya düşmeyerek ötekini yok sayma gereksizliğini
yapmayan bu seçkin bilim adamı halen düşünce üretmekte ve ürettiğini çevresiyle
paylaşmaktadır. Kurtuluş Kayalı’nın Türk düşünce tarihi ikilimi içerisinde
değerlendirilebilecek birçok çalışması vardır. Bunlardan biri olan Türk Düşünce Dünyasında
Yol İzleri oldukça önemli değerlendirmeleri ihtiva eden bir yapıttır. Eserin arka kapak
yazısında şu çok önemli bilgiler verilmektedir: “Elinizdeki kitap, sosyal bilimsel düşünüş ve
özellikle sosyoloji düşüncesine yoğunlaşıyor. Bir derdi ve davası olan, yol açıcı düşünce
insanlarının, Hilmi Ziya Ülken, Mümtaz Turhan, Mübeccel Kıray, Cemil Meriç, Niyazi
Berkes, Muzaffer Şerif, Behice Boran, Pertev Naili Boratav’ın eserlerinin özünde saklı olana
ilişkin tespitlerde bulunuyor. Cumhuriyet’in kuruluş evresi ile güncellik (yani arefesi ve
sonrasıyla 1980!) arasında kalan dönemlerin, özellikle de 1940’ların kültür ve düşünce
ortamıyla ilgili önemli yorumları var Kayalı’nın. Ünlü “Dil-Tarihli hocaları” ve onların
tasfiyesini, zamanın ruhu hakkında fikir verici bir vaka olarak ele alıyor. 1940’lar ve
1960’ların düşünsel ortamıyla ilgili belirlemelerin fonunda, Tanzimat ve Meşrutiyet
fikriyatını da görüyoruz. Türk düşünce hayatındaki süreklilikleri kavramak, dönemsel zihniyet
farklılıklarını yerli yerine koymak, problemleri bağlamına oturtmak için vazgeçilmez bir yol,
bu. Türk düşünce tarihinin yakın geçmişine, yakın geçmişinin de basit kavgasının taraflarına
değil, sorunun vazediliş biçimini eleştiren düşün adamlarına yönelmek… Kurtuluş Kayalı, bu
yönelişin verimli örneklerini veriyor” (bk. Kayalı, 2011). Kitabın özeti manasında olan bu
tanıtım yazısı aslında kitabın içeriğinin de çok genel bir özetidir ve muhteva bakımından
araştırmacılar için ne kadar kıymetli bir kitap olduğunu da hissettirmektedir. Kurtuluş
Kayalı’nın düşünce alanında kaleme aldığı bir diğer eseri de Türk Düşünce Dünyasının
Bunalımı adını taşımaktadır. Kayalı bu kitabında da Türkiye’de düşünce hayatının
kısırlığından, düşünce dünyasındaki hafızasızlıktan yakınmayı açıkça dile getirmektedir.
Ancak yazar şikâyet etmek yerine Türkiye’deki bu durumu tersine çevirmek için yeni
yorumlarda bulunmaktadır. Bu yorumlarda yazar toplumsal ve siyasal düşüncenin devingenlik
kazandığı bazı tarihsel bağlamlara dikkat çekmekte amacındadır. Nitekim eserin tanıtım
yazısında şu ilginç ifadelere yer verilmektedir: “Belirli tartışmaların, belirli arayışların
bıraktığı izler; daha önemlisi, bunların unutulmasının, üzerinden atlanmasının yol açtığı
11

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

etkiler üstüne düşünüyor. Bu çerçevede önemsediği sorunlardan birisi, ekonomik-sosyal
tahlillerden kültür-merkezli değerlendirmelere yönelmenin getirdiği karmaşa... Kadro
Hareketi... Dar muhitler ve meraklıları dışındakilerin pek ilgilenmediği, derinlemesine
incelemediği aydın figürleri -Pertev Naili Boratav, Orhan Şaik Gökyay, Mustafa Akdağ...
Türkiye’nin en canlı siyasal döneminde siyaset bilimine damgasını vuran Maurice Duverger
etkisi... Tartışma bu temalar üzerinden yürüyor. Kurtuluş Kayalı, Türkiye’de aydınların her
işi kendilerinden ve kendi dönemlerinden başlatmaları gibi bir geleneğe karşı duruyor.
Düşüncenin aktüalitesiyle değil, bu ülkede aktüalitenin yitikleştirdiği, flulaştırdığı düşünsel
birikimle ilgileniyor” (bk. Kayalı, 2010a). Görünen gerçek o ki kabına sığmayan bu
bilgilendirme yazısı Kayalı’nın Türk düşünce dünyasında öze nüksetme idealinde olduğunu
göstermektedir. Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı adlı yapıt bugün Türk düşününün
yaşadığı sorunları ve aşması gereken engelleri belirtmesi nedeniyle araştırmacılar için önem
taşımaktadır. Bununla birlikte Kurtuluş Kayalı’nın Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı, adlı
eseriyle aynı karakteri taşıyan ayrı bir çalışması daha vardır. Türk Kültür Dünyasından
Portreler adlı bu yapıt da, yazarın birçok çalışmasının ardındaki aynı kaygıyı taşımaktadır. Bu
kaygıyı Türkiye’nin düşünce hayatının ve aydınlarının aktüaliteye esir oluşu ve yerli
duyarlılıktan uzak oluşları olarak tarif edilebiliriz. Ancak Türk Kültür Dünyasından Portreler,
Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı’na nazaran bu sorgulamayı daha çok Türk kültür
dünyasının önde gelen isimlerinin düşünce ve faaliyetleri ekseninde irdelemektedir. Bir diğer
ifadeyle değerlendirmelerini ağırlıklı olarak sosyal bilimcilerin portreleri üzerinden gözlem
yaparak gerçekleştirmektedir. Eserin tanıtım yazısında şu bilgiler verilmektedir: “Şair Cemal
Süreya... Aslına rücû etmek ya da bir tür düşünsel süreklilik çizgisi ile döneklik ithamı
arasındaki Çetin Altan... Siyasetçilikten ziyade düşünsel yanının önemini vurguladığı Bülent
Ecevit... Yanlış konumlandırıldığını savladığı Hasan Âli Yücel... Karikatürist Ali Ulvi... Kadri
bilinmemiş mahçup mizah öykücüsü Özdilek Erdem... Ve tabii sosyal bilimciler: Siyasal ve
entelektüel iktidar odaklarından uzak bir düşünce adamı, Hilmi Ziya Ülken... Siyasal
konjonktürün düşüncelerini biçimlendirdiği bilim adamı Emre Kongar... Kayalı’nın
ısrarlılığını, iç tutarlılığını ve gözünü Türkiye’nin özgünlüğüne açık tutuşunu vurguladığı
Niyazi Berkes... 1960’ların entelektüel ortamına damgasını vuran özellikleri ve akademisyen
kimliğiyle Behice Boran... Hem döneminin etkilerine tâbi olmayışı hem de biyografisi
itibarıyla atipik bir entelektüel olarak İdris Küçükömer... Türkiye’nin düşünce ve kültür
dünyası hakkındaki bu yazılar, söz konusu ortamın kısırlığına ilişkin nedenlerle birlikte, o
nedenler hakkındaki önyargıları da sorguluyor” (bk. Kayalı, 2010b). Kayalı’nın bu eseri de
diğerleri gibi araştırma konumuz açısında büyük bir öneme haizdir. Yazarın mizahî ve hiciv
taşıyan unsurlarla fikirlerini beyan etmesi okuyucu için çok daha büyük bir kazanım olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ancak Türk kültür dünyasından örneklemlerle karşımıza çıkan bu
eserin dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Çünkü yazar hiç kuşku yok ki eserinde kabına
sığmayan çok önemli tespitlerde bulunmuştur. Bununla birlikte Kayalı’nın da bir dünya
görüşü vardır ve elbette fikirlerini ortaya atarken kendi düşünce dünyasına sadık kalacaktır.
Fakat okuyucu her okuduğunu doğru kabul etmek yerine birçok kaynağı karşılaştırmalı olarak
analiz ederek en doğrusunu bulmakla yükümlüdür. Kayalı’nın incelememiz kapsamında
değerlendirilmesi gereken son çalışması Ordu ve Siyaset 27 Mayıs-12 Mart’tır. Türk düşünce
tarihinin vazgeçilmez bir parçası olan Türk siyasi tarihin alanında önemli bir boşluğu
doldurduğunu düşündüğümüz bu eser ordu-politika ilişkisinde Cumhuriyet’in kuruluşundan
12 Mart sonrasına kadar yaşanan gelişmeleri, asker-sivil aydınlar ile toplum arasındaki
kopukluk açısından değerlendirmektedir (bk. Kayalı, 2012). Eser resmî, yerleşik ve muhalif
bakış açılarından çok daha farklı bir bakış açısıyla karşımıza çıkmaktadır.
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Düşünce tarihi alanında burada adı zikredilmesi gereken bir diğer kaynak Orhan
Hançerlioğlu tarafından kaleme alınan ve okuyucular tarafından büyük bir ilgi gören Düşünce
Tarihi adlı çalışmadır. Hiç şüphesiz incelememiz tamamen Türk düşünce tarihi alanında
vücuda gelmiş çalışmalar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Diğer bir ifadeyle bu makale çalışması
Türk düşünce tarihi ile sınırlıdır. Bununla birlikte insanlık düşüncesi alanında genel bir
çalışma olarak karşımıza çıkan Düşünce Tarihi adlı bu eser bir Türk araştırmacının elinden
çıkması ve yayımlanmasından bu yana bilimsel çevrelerde çok etkili olması nedeniyle
üzerinde durulması gereken bir çalışmadır. Yapıt Türk düşünce tarihinden ziyade insanlık
düşüncesini genel ancak akıcı ve derinlemesine ele alan bir eserdir. Türkiye’de düşünce tarihi
alanında çalışma yapacak araştırmacılar için bir nevi el kitabı mahiyetindedir (bk.
Hançerlioğlu, 2012).
2006 yılında yayımlanan ve Muharrem Sevil tarafından hazırlanan Türk Düşünce
Hayatı oldukça ilginç bir kitap çalışması olarak karşımıza çıkmaktadır. 463 sayfadan oluşan
bu hacimli incelemenin tanıtımında Muharrem Sevil çok enteresan bilgiler vermiştir. Söz
konusu tanıtım yazısında şu ifadelere yer verilmiştir: “Ortaçağ tarihçileri ve o dönemin
haritacıları, dünya haritasını çizerken genellikle bildikleri anakaraları, denizleri işledikten
sonra, bilmedikleri bölgeleri canavarlar bölgesi, insan yiyen kabilelerin yaşadığı bölgeler
diye kendilerince tehlikeli isimlerle geçiştirirlermiş. Türk düşünce tarihiyle ilgili çalışmalar
bugüne kadar genellikle ortaçağ tarihçilerinin bu bakış açısıyla yürüdü. Bilinen veya bilindiği
varsayılan bölgeler işaretlendikten sonra bilinmeyen, tanınmayan bölgeler bir tehdit alanı
olarak görüldü. Son zamanlarda Türk düşünce hayatıyla ilgili çalışmalarda bu tehlikeli
bölgelerin aslında pek de öyle zannedildiği, vehmedildiği gibi tehlikeli olmadığını; tam
tersine bizim gerçek düşünce zenginliklerimizin tam da buralarda yaşadığını gösterme
çabasının öne çıktığını düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir bakışla bugüne kadar zihnimizde
kompartımanlaştırdığımız, Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Kemalizm, Sosyalizm, Liberalizm,
Anadoluculuk gibi çok konuşul(amay)an alanları, şimdi daha özgül ağırlıklarına uygun bir
üslup içerisinde değerlendirme şansına sahibiz. Bu akımların bizim zihnimizde
kategorileştirdiğimiz kadar birbirlerini dışlamadıklarını, konjonktürel olarak birbirlerini
nasıl içerdiklerini, birbirlerini nasıl dönüştürdüklerini, birbirlerini nasıl etkilediklerini ve
dolayısıyla aslında aynı bütünün bileşenleri olduklarını daha kolay görebiliriz... Türkiye’nin
düşünce haritasında yer alan bölgeler farklılıklarından çok benzerlikleriyle öne çıkarken Türk
aydınları da hep baştan beri ya savunma psikolojisi içerisinde ya yitirilenleri tekrar alma
tutkusu içerisinde veya başını biraz daha dik tutmak isteyen bir milletin sözcüsü olmak
kaygısıyla hep bir seferberlik duygusu içinde yaşadı ve bu duyguyu da düşüncelerine yansıttı.
Sanıyorum bu seferberlik öyle kolay bitecek gibi görünmüyor” (bk. Sevil, 2006). Oldukça
ilginç bilgileri içeren bu tanıtım yazısından yola çıkarak bu incelemenin Türk düşünce
dünyasına oldukça önemli katkılar sağlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Elbette ki daha
önce de zikrettiğimiz üzere bir eserin en nesnel münekkidi zamandır. Buradan hareketle
ilerleyen on yıllarda bu kitabın işlevini daha sağlıklı görebileceğiz. Fakat bugün için müracaat
edilmesi gereken güncel bir eser olması nedeniyle bu eser önemsenmelidir.
Yakın dönemde Türk düşünce tarihi alanında yapılan bir diğer çalışma da İbn-i Kemal
ve Düşünce Tarihimiz adlı kitap çalışmasıdır. Yazdığı eserleri, hukukçuluğu, çevresindeki
aydınları derinden etkilemesi bağlamında çok önemli bir bilgin olan İbn-i Kemal’in özellikle
Osmanlı düşünce tarihi üzerine ortaya koyduğu düşüncelerini inceleyen bu çalışma örnek bir
incelemedir. Benzer çalışmaların diğer önemli Türk âlimleri için de yapılması gerekmektedir
(bk. Dalkıran, 1997).
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İncelememiz kapsamında değerlendirilebilecek bir başka çalışma da Osmanlı Düşünce
Dünyası ve Tarih Yazımı adlı çalışmadır. Türk tarihinin büyük bir hacmini oluşturan Osmanlı
Devleti dönemi düşünce tarihi hakkında bize küçümsenemeyecek yoğunlukta bilgiler aktaran
bu eseri İlber Ortaylı kaleme almıştır. İlber Ortaylı’nın zikredilen bu eseri okuyucuyu 18. ve
19. yüzyıl Osmanlı düşünce dünyasında önemli bir gezintiye çıkarmaktadır. Yazar bu
eserinde Osmanlı Devleti’nde laiklik hareketleri gibi geniş bir yelpazede okurlarını
enginleştirmeye çalışmaktadır (bk. Ortaylı, 2010).
İncelememiz kapsamında buraya kadar irdelediğimiz eserler doğal olarak tarihî,
sosyolojik, felsefî ağırlıkta çalışmalardı. Her biri çok kıymetli olan bu kilit eserlerin ilerde
büyük hazine kapılarını açacağı kesindir. Bununla birlikte incelememizin bu kısmında da
Türk edebiyatı ve Türk düşünü üzerinde kısaca durmakta fayda vardır. Makale çalışmamızın
başlarında Türkiye’nin özellikle düşünce tarihi alanında Türk ve dünya kültürüne sunduğu
bilgi üretiminin hâlâ çok yetersiz olduğu konusunda bir görüş ileri sürmüştük. Çünkü
Türkiye’de fikir ve düşünce adamı yetiştirme kuraklığı yaşandığı ancak bunun da tersine
dönmeye başladığı bir gerçektir. Çalışmamız bünyesinde yeri gelmişken Türk düşünce tarihi
açısından önemli şu üç dergiye de temas etmek gerekmektedir. Bu dergiler Adımlar, Yön ve
Doğu-Batı dergilerdir.
Bu dergilerden Adım dergisi Mayıs 1943-Nisan 1944 tarihleri arasında Ankara’da
yayımlanmış bir düşünce ve edebiyat dergisidir. Derginin sahibi ve yayın müdürü ünlü
felsefeci Behice Boran’dır. Dergi on iki sayı yayımlanabilmiştir. Yazarları arasında Behice
Boran, Hilmi Ziya Ülken, Pertev Naili Boratav, Niyazi Ağırnaslı, Niyazi Berkes Mediha
Berkes Muzaffer Şerif Başoğlu, Orhan Kemal, Sabahattin Ali gibi felsefeci, sosyolog,
psikolog ve edebiyatçılar bulunmaktadır. Marksist bir yaklaşımla tarih, sosyoloji ve iktisat
gibi alanlara yoğunlaşan bu dergide ayrıca sanat yazılarına, şiir ve öykülere de yer verilmiştir.
Düşünce, kültür ve teknik konulara yoğunlaşan dergi yayımlandığı dönemin en önemli düşün
yayınlarında biriydi. Bugün için de önemini muhafaza eden bu yayının, özellikle 1940’lı
yılların düşünce dünyasının içinde bulunduğu durumu aksettirmesi açısında mühim bir değeri
vardır.
Yön, Ankara’da 20 Aralık 1961 tarihinde yayım hayatına başlamış bir dergidir.
Derginin sahibi Doğan Avcıoğlu’dur. Yayın 24 sayfa büyük boy hâlinde 30 Haziran 1967
tarihine kadar 222 sayı neşredilmiştir. Devletçilik temelinde gelişen bir sosyalizmi savunan bu
yayının ulusal sol politikaları savunduğu görülmektedir. 1930’lu yılların Türk iktisadî
düşünce tarihine yön veren Kadro dergisi gibi bir aydın hareketi olan bu dergi bürokrat
aydınların, asker ve sivil karışımından oluşmuştur. Kurucuları arasında Mümtaz Soysal ve
Cemil Reşit Eyüboğlu da vardır. Derginin ilk sayısında 1041 aydının imzaladığı ve Yön
manifestosu olarak bilinen “Yeni Devletçilik” bildirgesi yayımlanmıştır. Türk entelektüel ve
düşünce dünyasında geniş etkiler yaratan Yön, CHP ve TİP gibi partilere yakın bir duruş
sergilemiştir. 1960’lı yılların hiç tartışmasız en etkili düşünce dergisi olan Yön diğer Türk
süreli yayınları gibi uzun ömürlü bir kültür faaliyeti olamamıştır. Nitekim Doğan Avcıoğlu,
Yön’den sonra 21 Ekim 1969’da Devrim dergisini yayımlamıştır.
Günümüzde Adım, Yön, Devrim, Aydede ve diğer bütün önemli dergilerin boşluğunu
dolduran ve faal durumda bulunan Doğu-Batı, geniş kitlelere hitap eden bir yayındır.
Birbirinden ilginç konularla birçok farklı siyasi görüşen mensup bilim adamının araştırma
sonucunu paylaştığı bu dergi, Türk düşünce dünyasına büyük bir zenginlik katmaktadır. Dergi
bugün için yayım faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yayın kurulunda Halil
14

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

İnalcık, Fuat Keyman, Mehmet Ali Kılıçbay, Etyen Mahçupyan, Şerif Mardin, Süleyman
Seyfi Öğün, Doğan Özlem ve Ali Yaşar Sarıbay bulunmaktadır. Danışma kurulu ise Cemal
Bali Akal, Tülin Bumin, Ufuk Coşkun, Nezih Erdoğan, Cem Deveci, Ahmet İnam, Hasan
Bülent Kahraman, Yusuf Kaplan, Kurtuluş Kayalı, Nuray Mert, İlber Ortaylı, Özge Özmen,
İlhan Tekeli, Mirze Mehmet Zorbay’dan oluşmaktadır. Bugün için dergi 63. sayısına
ulaşmıştır. 63 Sayının konusu “Toplumsal Cinsiyet I” adını taşımaktadır. Derginin özellikle
11, 12 ve 16. sayıları konumuzla direkt ilgilidir. 11. sayı Türk Düşünce Serüveni: Araftakiler,
12. sayı Türk Düşünce Serüveni: Akademidekiler ve 16. sayı Türk Düşünce Serüveni: Geç
Aydınlanmanın Erken Aydınları başlığıyla yayımlamıştır. Bu konular dışında muhafazakârlık,
milliyetçilik, Osmanlı Devlet geleneği, ideolojiler gibi birçok başlık altında derginin sayıları
bulunmaktadır. Buradan hareketle Doğu-Batı dergisinin Türk düşüncesinin gelişiminde
önemli bir rolü çoktan aldığı ve başarılı bir şekilde sürdürdüğü görülmektedir.
4. Tartışma ve Sonuç
Kalaşnikov marka tüfeğin icadı bir düşüncenin ürünüdür. Türkiye’nin ekonomik ve
sosyal alanlarda gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri olan PKK terör örgütünün
kurulması da bir düşüncenin ürünüdür. Ortadoğu’da uygulanması planlanan “Büyük Ortadoğu
Projesi”, Avrupa Birliği’nin kurulması, Süveyş Kanalı’nın açılması, Amerika Birleşik
Devletleri’nin Irak’ı işgali, Rusya’nın, bugün zor günler geçiren Suriye’deki Baas rejiminin
arkasında durması, İngilizlerin dünyanın son 300 yılına hâkim olan sömürge faaliyetleri
bütünüyle bir düşüncenin ya da düşüncelerin bir araya gelerek oluşturduğu ideolojilerin
ürünüdür. Dünya üzerinde varlığını sürdüren en önemli gücün düşünce olduğunu söylersek
sınırları zorlamış mı oluruz? Düşünce her şeyin başlangıç ve olgunlaştığı noktadır. O hâlde
önemsenmeyi fazlasıyla hak etmektedir. Zaten onu önemseyen insan topluluklarının örneğin
Batılıların bugün ulaştığı seviyeyi tartışmaya gerek var mıdır? Batı’nın düşünce alanında
mücadele ederek aştığı büyük zorlukları tam olarak kavramadan Türkiye’de büyük atılımları
gerçekleştirmek sanıldığı kadar kolay görünmemektedir.
Türkiye’de bugün düşünce tarihi alanında yavaş da olsa bir uyanma evresi
yaşanmaktadır. Çünkü düşünce tarihi çalışmalarının gelecek konusunda en somut bilgileri
sunacağı, tarihçiler arasında her geçen gün daha çok kabul görmektedir. Bu nedenle hemen
her yıl bu alanda yapılan çalışmaların adedi ve bilgi yoğunluğu giderek artmaktadır. Bu bilgi
büyük bir kalkınma hamlesi içerisinde bulunan Türkiye adına umut vericidir. Bununla birlikte
konuyla ilgili olarak kabul edilmesi gereken net bir realite vardır. Bu realite Türk düşünce
tarihinin halen Hilmi Ziya Ülken’nin vücuda getirdiği eserleri aşamamış durumda
bulunmasıdır. 20. yüzyılda yaptığı büyük araştırmalarla Türk düşünce tarihi araştırmalarını
başlatan ve çok sayıda kıymetli yapıt kaleme alan Ülken bu alanda bir nevi çığır açıcı rol
oynamıştır. Açtığı yolda çok kıymetli bilim adamları yetişmiştir ve yetişmektedir. Üretilen ve
paylaşılan yeni bilgiler daha başka bilgilerin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Gayretli birkaç
bilim adamının çabasıyla başlayan bu alandaki araştırmalar günümüzde hız kazanarak
istenilen noktalara hedeflenmiş durumdadır. Nitekim Kurtuluş Kayalı, Hilmi Ziya Ülken,
Niyazi Berkes, Behice Boran, Şerif Mardin, Kemal Karpat, Pertev Naili Boratav, Süleyman
Hayri Bolay, Mete Tunçay, İsmail Kara, Şükrü Hanioğlu, Hüseyin Gazi Topdemir, Doğan
Ergun, Süleyman Seyfi Öğün, Mümtazer Türköne, Naci Bostancı, Mümtaz Turhan, Mübeccel
Kıray, Cemil Meriç, Muzaffer Şerif gibi bilim adamı ve araştırmacıların çalışmaları genç
araştırmacılara örnek teşkil etmektedir.
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EBEVEYNLERİN ve ÇOCUKLARIN TELEVİZYON REKLAM İÇERİKLERİNE
İLİŞKİN TUTUMLARININ ORGANİK VE TEKNOLOJİK ÜRÜNLERE YÖNELİK
KAŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Sefer GÜMÜŞ1
ÖZ
Televizyon ve televizyon ürünlerinin artık hayatımızın bir parçası haline gelmesi;
beraberinde birçok farklılaşmayı da getirmiştir. Reklamlar ve reklam ürünlerinin başta
yetişkinler olmak üzere çocuklar üzerindeki etkileri oldukça fazladır. Bu çalışmada amaç
olarak çocuklara yönelik hazırlanan reklamların çocuklar üzerindeki etkilerinin araştırılması
şeklindedir. Özellikle günümüzde artık reklamlar hayatımızın bir parçası haline gelmiş nerede
ise reklamların esiri altında kaldığımız gerçeğini ifade eder olmuş durumdayız. Çünkü her
geçen gün artan tüketim taleplerine üreticilerin reklam stratejileri de eklenince ortaya farklı
görüntüler çıkmaktadır. Reklam unsurlarının çocuk gelişimi başta olmak üzere etik değerleri
tehdit eder hale gelmesi toplumsal bir sorun meydana getirmiştir. Bu konuda ortaya çıkan
sorunların başında yeme alışkanlıkları, tutum, davranış, psikolojik etkenler ve çocuk ebeveyn
arasındaki ilişkilerin zedelenmesidir. Ürün reklamları nedeniyle artık ebeveynler çocukları ile
olan ilişkilerini gözden geçirmekte ve uzman destek almak zorunda kalmıştır. Bu durum her
geçen gün korkutan bir hızla ilerlemektedir. Çalışmada özelikle geleneksel çocuk kullanım
araçları “ürünleri” ile günün teknolojik ürünleri arasındaki farklılıklar ortaya çıkarılmaya
çalışılmıştır. Çalışmamız uygulamalı bir çalışma olup, araştırmaya toplam (N=350) kişi
katılım sağlamıştır. Katılımcıların tamamı rast gele seçilerek uygulama gerçekleştirilmiştir.
Araştırma yaklaşık olarak 7 ay sürmüştür. Araştırmada kullanılan anket daha önce
güvenirliliği sağlanmış ve başka bir çalışmada kullanılmış olan 54 maddeden oluşan ve 5’li
likertli iki bölümlü bir tarama aracı şeklindedir. Uygulama sonucunda elde edilen veriler
SPSS PASW Statistic 18 paket programı analiz edilmiştir. Analizde iki bağımsız gruptan
oluşan değişkenlere ilişkin olarak t testi kullanılmış ve üç veya daha fazla gruplara ise tek
yönlü ANOVA uygulanmıştır. Çalışmanın güvenirliliği açısından güvenirlilik analizi
gerçekleştirilmiştir ve Cronbach’s Alpha sayısı olarak 0.905 kat sayısı elde edilmiştir. Bu sayı
çalışmanın oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Çalışma sonunda bilinçli tüketim
algısının daha geleneksel ve organik ürünlerin tercih edilmesi yönünde olduğu, televizyon
reklamları nedeniyle ebeveyn arasındaki ilişiklerde sorunlar olduğu, kullanılan çocuk reklam
karakterlerinin tüketim algısında farklılıklar meydana getirdiği saptanmıştır. Bu durum
tüketici algısı ve çocukların ürün tercihleri konusunda farklılaşmalar meydana getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Reklam, Televizyon, Ürün, Organik, Ebeveyn, Etik
1
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A COMPARED ANALYSIS OF PARENTS’ AND CHILDREN’S ATTITUDES
REGARDING CONTENTS OF TELEVISION COMMERCIALS FOR ORGANIC
AND TECHNOLOGIC PRODUCTS
ABSTRACT
Television and its products have become a part of our lifes, and this has brought many
differentations. Commercials and commercial products are of paramount effect on particularly
adults and children. In this study, the purpose is to analyze the effects of commercialsprepared as directed to children-on them. Especially today, commercials have become an
indispensable part of our lifes and we can admit that we are under deep effect of commercials.
As each passing day, the commercial strategies of producers join to the consumption
demands, different views appear. The fact that comercial factors threaten ethical values,
particularly child development has created a social problem. Eating habits, attitude, behavior,
psychological factors and corruption of the relations between child and parents are among
these problems. Parents revise their relations with their children due to the product
commercials and they had to receive expert support. This terrifying situation is progressing
each passing day. In the study, differences between “products” of tradtional child usage tools
and today’s technological products have been attempted to be manifested. Our study is an
applied study and a total of (N=350) people participated in it. All particpants were randomly
selected and the application was carried out. The research took 7 months to complete
approximately. The questionnaire used in the research was previously used in another study
whose reliability was assured, and it is like a scanning tool with two parts composed of 54
items and 5 likert. Data obtained as a result of the application were analyzed with SPSS
PASW Statistic 18 package program. T test was used in the analysis regarding the variables
composed of two independent groups, and ANOVA was applied to three or more groups. A
reliability analysis was carried out in terms of the reliability of the study and Cronbach’s
Alpha was acquired as 0,905. This number proves that the study is highly reliable. Following
the study, it has been concluded that conscious perception is for the consumption of more
traditional and organic products, there are problems between parents because of the television
commercials, child commercial characters used create differences in perception of
consumption. This situation leads to differences concerning the perception of consumers and
product preferences of children.
Key Words: Child, Commercial, Television, Product, Organic, Parents, Ethics
1. GİRİŞ
Tüketim; artık toplumların yarış içerisinde olduğu bir anlayış ya da yaşam şeklidir
diyebiliriz. Birçok alanda ve konuda bireyler ile toplumlar tüketim gerçekleştirmektedir.
Bunların başında ürün tüketimi ve buna bağlı hizmet boyutudur. Her geçen gün artan ürün
çeşitliliği beraberinde farklılıkları da getirmiştir. Bu durum üretici ve satıcıların stratejik
hareket etmesine neden oluştur. Artık küresel dünya anlayışı içerisinde daha fazla satış
yapmak, pazarlamak ve devamlılık sağlamak amacıyla işletmeler televizyon reklamlarında
farklı pazarlama uygulamalarına girmiştir. Bu uygulamalar içerisinde etik birçok değer göz
ardı edilmiş, başta toplumsal ve bireysel sağlık kavramı yok edilmiştir. Kontrolsüzce yapılan
bu reklamlar birçok dünya toplumunu tehdit eder hale gelmiştir. Özellikle gelişme süreci
“dönemi” içerisindeki çocuk bireylerde yeme içme alışkanlıklarında bozulmalar meydana
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gelmiş ve ciddi bir sağlık tehdidine dönüşmüştür. Yine kontrolsüzce üretilen teknolojik
ürünler birçok sağlık sorununu ortaya çıkardığı gibi çocukların gelişimi konusunda da fiziksel
sorunlar başta olmak üzere ahlak, kültürel ve sosyal problemlerin meydana gelmesine neden
oluşturmuştur. Geleneksel “organik” ürünler ile teknolojik ürünlerin birbiriyle yarış halinde
olması haliyle ortaya farklı görüntüleri çıkarmıştır. Pazardan daha fazla pay kapma yarışı
içerisinde olan ulusal ve uluslararası bazı işletmeler, ürünlerinin daha hızlı tutunurluluğunu
sağlayabilmek adına değişik tanıtım reklam çalışmalarına başvurmaktadır. Bu reklamlar
içerisinde özellikle çocuklara yönelik olarak, çizgi film karakterleri, değişik müzik
uygulamaları, renkler, doğal argümanlar, toplum tarafından güvenilir kabul edilen ve sevilen
aktörler kullanılmaya başlanmıştır. Ortaya çıkan bu durum çocuk ve ebeveyn arasındaki
ilişkiyi farklı bir boyuta taşımıştır. Çünkü sağlıklı bir nesil yetiştirmek isteyen ebeveynler
haliyle sağlıksız ürünlerin kullanılmasına karşı çıkmaktadır. Oysaki televizyon reklamları bu
durumu daha tetikleyici ve etik değerler yok sayılarak, sağlıksız ve tüketimi arttıran unsur
içerikli satış teknikleriyle tehdit eder boyuttadır. Kamu açısından da ciddi bir tehdit oluşturan
özellikle günümüz gıda tüketim hali de farklı bir sosyal sorundur. Hazır gıda tüketim oranının
artışı korkutucu bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Artık gelişmiş toplumlar ve yönetimler bu
tehdidin farkına varmış ve bir dizi önlemler almaya başlamıştır. Bunların başında kullanılan
televizyon reklam unsurlarının kontrolü, etik ve norm değerlerin uygulanma zorunluluğu, halk
ve bireylerin sağlığını tehdit eden unsurların kaldırılmasına yönelik bir dizi önlemler
şeklindedir. Eğitim seviyesi ve bilinç düzeyi giderek artan toplum bireylerinde ve
ebeveynlerde tüketim anlayışında da farklılıklar meydana gelmiştir. Daha sağlıklı, kimyasal
maddelerden arındırılmış, organik ve doğal ürünlere yönelik talepler artış göstermiştir. Çünkü
bu ürünlerin kullanımı teknolojik argümanlarla üretilen ürünlere göre daha kolay, şeffaf ve en
önemlisi sağlıklı oluşudur.
1.1.ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ
Günümüz teknolojik ürünleri ile geleneksel “organik” ürünler arasındaki farklılıkların,
televizyon reklamları doğrultusunda tüketici algısı üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Etik
değerler ile tüketim algısı arasındaki ilişkinin boyutları, çocuk ve ebeveyn arasındaki ilişki
boyutu da araştırma içerisinde değerlendirilmiştir.
2. LİTERATÜR TARAMASI VE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Tüketici davranışlarının bağımsız olarak incelendiği bir disiplin haline gelen pazarlama
anlayışı içerisinde birçok değişim meydana gelmiştir (Arslan, 2013: 2). Rekabet üretici ve
satıcıların en fazla üzerinde durduğu kavramdır. Bu durum satıcıların ürünlerin pazarlanması
konusundaki uyguladıkları stratejileri de farklılaştırmıştır (Sabuncuoğlu, 2006: 1-2). Rekabet
beraberinde etik ve toplumsal değerlerin yok olmasına neden olmuştur (Vigorito, 1998: 16).
Artan talep karşısında üreticiler ve satıcılar satış tekniklerini günün şartlarına, tüketici
taleplerine göre değiştirmiştir (Watson, 2005: 129-143). Bu değişim; toplumsal tüketim
boyutunda farklılıklar meydana getirmiştir (Pehlivan, 2006: 1-177). Her geçen gün artan ürün
çeşitliliği ve teknolojiye bağlı gelişmeler bireylerin artan tüketim taleplerini
şekillendirmektedir (Erbaşol, 2007: 1-90). En önemli tanıtım aracı olan televizyon reklamları,
tüketicilerin artan taleplerini daha da artırmaya yönelik uygulamalara aracılık etmektedir
(Polat, 2006: 1-114). Tüketim artışına ve tüketici algısının değişimine neden olan reklamların
kontrol edilmesi artık bir kamu sorunu haline gelmiştir (Altunışık ve Özdemir, 2002: 1-28).
Kontrolsüzce yapılan televizyon reklamları toplumsal ve bireysel birçok sorunun ortaya
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çıkmasına neden olmaktadır (Teker, 2008: 1-168). Kontrolsüz reklam anlayışı nedeniyle
ebeveyn ve çocuk ilişkilerinde bazı erozyonlar meydana gelmektedir (Altay, 2007: 1-119).
Geleneksel ürün ile teknolojik ürünler arasındaki farklılaşmaların başında sağlık açısından
oluşan tehdit unsuru önemli bir konudur (Gök, 2008: 1-157). Artan sağlık sorunlarıyla birlikte
organik ürünlere yönelik talep artışı günümüzde dikkat çeken unsurlar arasındadır (Tetik,
2011: 38). Geleneksel ürün ve teknolojik ürün arasındaki en önemli fark pazarlama tekniği ve
ürünlere yönelik gerçekleştirilen televizyon reklamlarıdır (Ataman, 2006: 1-105). Yeme içme
alışkanlıklarının değişmesi, obezite sorununun ortaya çıkması ve bu yönde çocuklarda
meydana gelen davranış ve tutum bozukluklarının en önemli nedenleri arasında kontrolsüzce
yapılan televizyon reklamlarıdır (Aksakal, 2008: 1-121). Obezite ve buna bağlı ortaya çıkan
sağlık sorunları artık kamusal bir sorundur ( Yaman ve diğ., 2006: 257-275). Tüketicinin
korunması, tüketiciyi yanıltan reklamların kontrol altına alınması günümüz sorunlarının
başında gelmektedir. Kontrolsüzce yapılan televizyon reklamları başta toplumsal ve bireysel
birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sorunların hukuki boyutunun
irdelenerek, etik değerler çerçevesinde kontrollü televizyon reklamlarının hayatımıza
girmesine katkı sağlanmalıdır (Yahyaoğlu ve Korkmaz, 2011: 1-35). Yukarıdaki tanımlardan
da anlaşılacağı gibi kontrol edilmeyen televizyon reklamlarının birçok sorunu beraberinde
getirdiği gözlenen bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle kamu sorunu olarak da kabul
edilebilecek bu olumsuzluğun etik değerler çerçevesinde mutlaka kontrol edilmesi ve
toplumsal fayda yaratması adına düzenli hale getirilmesi bir zorunluluk olmuştur. Teknolojiye
bağlı olarak üretilen yeni nesil ürünlerin ve tüketilen bazı gıdaların insan sağlığı başta olmak
üzere birçok çevre sorununa neden olduğunu ifade edebiliriz. Bu nedenle yapılan araştırma ve
çalışmalar ışığında mutlaka tüketim anlayışının değiştirilmesine katkı sağlayacak eğitim
faktörlerinin hayatımıza girmesine çalışılması gerekmektedir. Kamu ve uluslararası toplumlar
başta insan sağlığı ile çevre sağlığını tehdit eden her türlü unsurun ortadan kaldırılmasına
yönelik ortak hareket etmeli ve çalışmalara imza atmalıdır. Her geçen gün artan obezite
sorunu artık toplumları tehdit eder hale gelmiştir. Kullanılan yeni nesil teknoloji ürünlerinin
de sağlık sorunlarına ilişkin durumu hiç umut verici değildir. Bu ürünlerin tüketilmesine daha
fazla fayda sağlanması amacıyla yapılan bilinçsiz televizyon reklam anlayışı içerisinde
toplum ve bireyler yanıltılmakta ve ortaya ciddi sorunlar çıkmaktadır.
3. UYGULAMA
3.1.Amaç, Kapsam ve Yöntem
Bu araştırmada ebeveynlerin TV reklam içeriklerinin çocuklar üzerindeki etkilerini etik
açıdan nasıl algıladıklarını anlamaya çalışılmıştır. Bu bağlamda 350 katılımcıya iki bölümden
oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Anketin ilk bölümünde katılımcılara kişisel bilgileri
(yaş, gelir, eğitim, çocuklara yönelik ürün kullanımı vs.) sınıflayıcı ölçekle tanımlayıcı
değişkenler olarak sorulmuştur. İkinci bölümde ise TV izleme alışkanlıkları ve çocuk ürün
kullanımları hakkında 54 adet soru sorulmuş ve görüşleri 5’li likert ölçekle sorgulanmıştır.
Oluşturulan ölçeğin güvenilirliğini test etmek amacıyla Cronbach’s alpha analizi
uygulanmıştır.
İki bağımsız gruptan oluşan değişkenlere ilişkin yapılan analizlerde bağımsız örnek t testi
kullanılırken, üç ve daha fazla gruba sahip karşılaştırmalarda tek yönlü ANOVA tercih
edilmiştir. Belirtilen testler PASW Statistic 18 paket programıyla analiz edilmiştir.
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3.2.Verilerin Analizi
Anket uygulaması sonucu elde edilen veri seti PASW Statistic 18 (SPSS-Statistical
Package for Social Sciences) paket programında analiz edilmiştir. Analiz kapsamında,
güvenilirlik analizi, frekans tabloları, betimleyici istatistikler, bağımsız örneklem t testi, tek
yönlü varyans analizi ve Tukey testlerinden faydalanılmıştır.
3.3.Güvenirlik analizi:
Table1:
Reliability
Statistics
Cronbach's
N
of
Alpha
Items
,905
54
Güvenirlik analizi sonuçlarına bakıldığında analize dâhil edilen 54 maddenin yüksek
seviyede güven düzeyinde olduğu bulunmuştur.
3.4.Katılımcılara ait demografik bulgular:
Analize dâhil olan katılımcıların yaş dağılımlarına bakıldığında; 21-30 yaş arası
katılımcıların %36’lık oranla birinci sırada çıkmaktadır. Bunun ardından %34 ile 31-40 yaş
arası yaş grubu gelmektedir. Eğitim seviyelerine bakıldığında Yüksekokul ve üzeri eğitim
seviyesine sahip katılımcıların oranı %71 çıkmaktadır. Üniversite ve mezunu katılımcılar %45
oranla birinci sırada çıkmaktadır. Katılımcıların gelir durumlarına bakıldığında gelir
durumlarının yüksek seviyede çıktığı görülmektedir. 3000 üzeri gelire sahip katılımcıların
oranı %35’dir. Çoğunluğu (%68) Evli ve Erkektir (%56). Katılımcıların %84’ü büyükşehirde
yaşamaktadır. Yalnızca %4 oranında katılımcı bilgisayar kullanmayı bilmemektedir. Büyük
bir kısmı (%55) özel sektörde çalışmaktadır. Kamuda memur olanların oranı ise %34’dir.
Büyük bir kısmının herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır.
18-20
21-30
31-40
41-50
51+

Table2: Yaşınız
5%
36%
34%
13%
13%

Table3: Eğitiminiz
Okur yazar
İlköğretim
Lise
Yüksekokul
Üniversite
Üniversite üzeri

1%
6%
22%
13%
45%
13%
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Table4: Geliriniz
500-1000
13%
1001-1500
16%
1501-2000
17%
2001-2500
11%
2501-3000
8%
3001+
35%
Table5: Medeni durum
Evli
68%
Bekar
32%
Table6: Cinsiyetiniz
Erkek
56%
Kadın
44%
Table7: Yaşadığınız bölge
Büyükşehir
84%
Şehir
7%
İlçe
8%
Kasaba
1%
Köy
1%
Table8: Bilgisayar kullanma
Evet
96%
Hayır
4%
Table9: Meslek
Kamuda memur
34%
Özel sektör
55%
Öğrenci
5%
Ev hanımı
3%
Çalışmıyorum
3%
Table10: Sağlık sorunu var mı
Evet
15%
Hayır
85%
Katılımcıların %77’si sıklıkla alışveriş yaptıklarını belirtmişlerdir. Alışveriş
yapmalarındaki en büyük etken ihtiyaçları karşılamak olarak çıkmaktadır. %92’sinin
çocukları için kullandıkları ürünler hakkında bilgisi bulunmaktadır. %68’i ise çocukları için
kullandıkları ürünleri seçerek ve inceleyerek aldıklarını belirtmektedirler. Çocukları için
alacakları ürünleri tercih etme nedenlerine bakıldığında sağlıklı ve doğal olması ilk sebepler
olarak öne çıkmaktadır. Katılımcıların %92’si ürünleri çevrelerine de önereceklerini
belirtmektedirler. Kullanılan ürünleri market ve mahalle pazarlarından alma oranı yüksektir.
Çocukları için kullandıkları ürünler için ise ayda 100 ila 300 lira arası bir ücret
harcanmaktadır.
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Table11: Sıklıkla alışveriş yapar
mısınız
vet
77%
Hayır
23%
Table12: Alışveriş yapmanıza etki
eden faktörler
TV Reklamları
2%
İhtiyaçlarım
91%
Çevrem
2%
Sağlığım
2%
Fiyat ve kampanyalar
4%
Table13: Çocuğunuz için
kullandığınız ürünler hakkında
gerekli bilgiye sahip misiniz?
Evet
92%
Hayır
8%
Table14: Çocuğunuz için
kullandığınız ürünleri genellikle
seçerek ve inceleyerek mi
alırsınız?
Evet
68%
Hayır
32%
Table15: Çocuğunuz için
kullandığınız ürünleri alırken
hangi kriterleri dikkate alırsınız
Sağlıklı olduğu için
81%
Ekonomik olduğu için
2%
Doğal olduğu için
13%
TV reklamlarından dolayı
3%
Table16: Kullandığınız ürünlerin
ekonomik değerinin yüksek
olması satın alma kararınız
üzerinde etkili midir?
Evet
37%
Hayır
63%
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Table17: Kullandığınız ürünleri
çevrenize önerir misiniz?
Evet
92%
Hayır
8%
Table18: Kullandığınız ürünleri
nerden alırsınız
Marketler
42%
Semt mahalle pazarları
46%
İnternet
2%
Direkt üreticiden
10%
Table19: Çocuğunuza
kullandığınız ürünler için aylık ne
kadar bir bütçe ayırıyorsunuz
100-200
55%
201-300
25%
301-400
14%
401-500
1%
501-750
2%
751-1000
2%
1001-1500
1%
1501-2000
0%
2001+
0%
Table20: Çocuk ürün kullanım ve TV ilişkisi

1- Çocuğunuz televizyon reklamları seviyor mu
2- Çocuğunuz izlediği televizyon reklamları
inandırıcı buluyor mu
3- Çocuğunuz izlediği televizyon reklamlarındaki
oyuncuların yerinde olmak istiyor mu
4- Televizyonda izlediği reklamlardaki ürünlerin
alınması konusunda ısrarcı oluyor mu
5- Çocuğunuz izniniz ve bilginiz olmadan izlediği
televizyon reklamlarındaki ürünleri kendisi alıyor
mu
6- Çocuğumun ilgisini en çok oyuncak reklamları
çekiyor
7- Çocuğum gıda ürünlerine yönelik reklamlardan
çok etkileniyor
8- Giysi ve giyim ürünlerine yönelik reklamlar
konusunda çocuğum çok fazla ilgili
9Gazete, kitap, eğitim konularındaki televizyon
reklamları çocuğumun ilgisini çekmiyor
10- İzlediği temizlik ürünlerine yönelik televizyon
reklamları çocuğumun ilgisini çekmiyor

Hiç
katılmıyorum

Çok az
katılıyorum

Biraz
katılıyorum

Oldukça
katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

Mean

Standard
Deviation

4%

3%

5%

21%

66%

4,42

1,02

2%

0%

11%

26%

60%

4,42

0,87

2%

3%

5%

23%

67%

4,51

0,87

1%

1%

7%

20%

70%

4,58

0,76

2%

0%

16%

22%

60%

4,38

0,91

4%

7%

14%

28%

47%

4,08

1,11

2%

2%

7%

22%

67%

4,50

0,87

3%

3%

11%

30%

52%

4,26

0,99

2%

5%

17%

23%

54%

4,23

1,01

4%

6%

12%

27%

50%

4,13

1,12
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11- Televizyonda izlediği çizgi film ve film
kahramanlarının kullanıldığı reklamlar en etkili
reklamlar çocuğumun üzerinde
12- Müziği güzel olan televizyon reklamlarının
ilgisini artırdığını görüyorum
13- Çocuğumun izlediği televizyon reklamları
çocuğumun dil ve söylemlerini olumsuz yönde
etkiliyor
14- Çocuğumun izlediği bazı kötü karakterli
reklam içerikleri psikolojisi üzerinde olumsuzluk
meydana getiriyor
15- Özellikle marka değeri olan ürünlerin
sergilendiği televizyon reklamlarının ürün tercihini
etkilediğini görüyorum
16- Reklamlarda izlediği her ürünü almak
konusunda aşırı ısrar gösterir
17- Gıda reklamlarına yönelik izlenimleri
nedeniyle çocuğumda beslenme alışkanlığı
açısından sorunlar meydana geldi
18- Çocuk Ürün Fiyatlarının Çok Yüksek
Olduğunu Düşünüyorum.
19- Her Zaman Kaliteli Ürün Tercih Edemiyorum
Çünkü Ekonomik Açıdan Fiyatları Çok Yüksek.
20- Geleneksel Ürünlere Göre Klasik kalitesiz
ürünlerin daha fazla pisayada olması sağlık
açısından güvenimi olumsuz etkiliyor
21- Geleneksel organik malzemelerden yapılmış
ürünler ile fabrikasyon yapılmış ürünler arasında
kalite ve sağlık açısından fark olduğunu
düşünüyorum.
22- Kendim ve çocuğumun Sağlığı İçin geleneksel
ürünleri kullanmayı tercih ediyorum.
23- Geleneksel ürünlerin çocuğumun eğitimi ve
bilgisi üzerinde olumlu etki yarattığını
düşünüyorum.
24- Toplum Sağlığının ve Gelecek Neslin
Korunması İçin daha sağlıklı çocuk ürünlerinin
üretilmesini destekliyorum
25- Geleneksel Ürünlerinin Satıldığı Her Noktada
Farklı Bir Fiyatlandırma görüyorum.
26- Geleneksel ürünlere göre teknolojik ürünlerin
fiyatlarının daha yüksek olduğunu düşünüyorum
27- Teknolojik Ürünlerinin Daha Fazla Tercih
Edilmesinden Dolayı Satıcıların Bu Durumu Kendi
Lehlerine Yönelik Kullandığını ve Fiyatları
Yükselttiğini Düşünüyorum.
28- Devlet çocuk ve Halk Sağlığını Korumak ve
Gelecek Neslin Daha Sağlıklı Olması İçin
Geleneksel Ürünlerinin Üretimini Desteklemeli ve
Fiyatlandırmaları Daha Makul Bir Seviyeye
Çekmelidir.
29- Geleneksel Ürünlerinin Kimyasal Maddeler
Kullanılarak Üretildiğini Düşünmüyorum.
30- Geleneksel ürünlerde sağlıksız kimyasal
maddeler kullanıldığını sanmıyorum

0%

2%

4%

23%

72%

4,64

0,65

0%

5%

12%

23%

60%

4,39

0,87

31%

18%

10%

18%

23%

2,85

1,58

29%

19%

16%

15%

21%

2,81

1,51

3%

5%

14%

27%

51%

4,18

1,04

3%

5%

11%

29%

52%

4,23

1,01

5%

5%

21%

22%

47%

4,01

1,15

3%

11%

18%

27%

41%

3,93

1,13

2%

4%

26%

29%

38%

3,98

0,99

40%

17%

10%

16%

18%

2,54

1,56

11%

16%

27%

17%

29%

3,39

1,34

1%

5%

5%

24%

66%

4,50

0,85

0%

0%

11%

20%

69%

4,58

0,68

1%

5%

14%

29%

52%

4,26

0,93

3%

4%

9%

25%

59%

4,33

0,99

1%

4%

12%

32%

52%

4,30

0,88

0%

1%

6%

22%

71%

4,64

0,63

0%

6%

19%

29%

46%

4,15

0,94

3%

14%

18%

31%

34%

3,79

1,13

2%

14%

10%

38%

36%

3,93

1,08
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31- Teknolojik ürünlerde ilerde meydana
gelebilecek rahatsızlık ve hastalık yapıcı kimyasallar
kullanıldığını düşünüyorum
32- Teknolojik ürünlerin geleneksel ürünlere göre
çevreye daha fazla zarar verdiğini düşünüyorum
33- Kimyasal Kullanılarak Üretilen Ürünler Hem
Kendi Sağlığımı Hem de çocuğumun Sağlığını
Tehdit Ediyor. Bu Nedenle geleneksel Ürünleri
Tercih Ediyorum.
34- Doğanın Korunması, Gelecek Neslin Devamı
İçin Kimyasal ve organik olmayan malzemelerle
üretilen ürünlerin kamu açısından yasaklanmasının
gerekliliğini düşünüyorum
35- Piyasada sahte marka adı altında üretilen
ürünlerin çocukların başta bilgi ve fiziksel gelişimi
üzerinde olumsuzluk yarattığını düşünüyorum
36- Özellikle bilişim teknolojisine uygun üretilen
bilgisayar, cep telefonu ve diğer bazı ürünlerin
çocuğun bilgi düzeyi ile gelişim döneminde zararlı
bir takım olaylar meydana getirdiğini düşünüyorum.
37- Her zaman geleneksel üretilen oyuncak ve
diğer ürünlerin sağlıklı olduğuna inanıyorum
38- Teknolojik üretilen Ürünlerin Görünümü ve
Ambalajı Daha Etkileyici Geliyor.
39- Teknolojik Ürünlerinin Ambalajları Daha
Standart Olduğundan, Geleneksel Ürünleri Tercih
Ediyorum.
40- Geleneksel Ürünlerin Görüntüsü ve
Ambalajları Daha Doğal ve Daha Klasik.
41- Geleneksel Ürünlerde Kullanılan Ambalaj
Saklanma Şekilleri Doğa ve Çevreye Zarar
Vermemektedir. Bu Nedenle Geleneksel Ürünleri
Tercih Ediyorum.
42- Teknolojik Ürünlerin Ambalajları Daha Dikkat
Çekici.
43- Geleneksel ve Teknolojik Ürünlerin
Ambalajları Arasında Bir Fark Olduğunu
Düşünmüyorum.
44- Geleneksel Ürünlerin Daha Fazla Tercih
Edilmesi İçin Televizyon, Radyo, Sinema, Gazete
ve Diğer Materyallerle Reklam Yönünden
Desteklenmesi Gerektiğine İnanıyorum.
45- Geleneksel Ürünlere Yönelik Reklam ve
Tanıtım Yapıldığını Düşünüyorum.
46- Geleneksel ürünleri Satan Noktaların
Tüketicinin Ürünleri Almasına Yönelik Farklılıklar
Yarattığını Düşünüyorum.
47- Geleneksel Ürünlerin Teknolojik ürünlere Göre
daha fazla tercih ediyorum çünkü izlediğim
televizyon reklamları geleneksel ürünlere ilişkin
ilgimi arttırıyor.
48- Geleneksel ürünlerin Televizyon
Reklamlarında Tanıtılmasında Geleneksel Ürünlerin
Teknolojik ürünlere Göre Daha Fazla Reklam ve
Tanıtım yapılıyor.

1%

3%

16%

34%

46%

4,21

0,89

2%

3%

15%

35%

44%

4,16

0,95

2%

3%

9%

22%

64%

4,43

0,93

13%

13%

25%

22%

27%

3,37

1,35

12%

17%

27%

19%

25%

3,27

1,33

3%

6%

12%

34%

45%

4,13

1,03

2%

5%

16%

32%

45%

4,13

0,99

15%

9%

23%

29%

24%

3,37

1,35

19%

24%

16%

23%

18%

2,97

1,40

6%

16%

23%

29%

26%

3,53

1,21

7%

12%

35%

26%

20%

3,41

1,14

12%

15%

29%

22%

21%

3,25

1,28

10%

24%

25%

15%

27%

3,25

1,34

1%

2%

11%

33%

53%

4,35

0,83

13%

25%

14%

22%

25%

3,21

1,41

7%

12%

31%

22%

27%

3,50

1,21

11%

22%

30%

18%

19%

3,11

1,26

11%

31%

24%

14%

21%

3,03

1,31
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49- Geleneksel ürünler Hakkında Sağlık ve
Çevreye Yönelik Reklam ve Tanıtımlar Tercih
Nedenlerim Üzerinde Oldukça Fazla Etki yaratıyor.
50- Geleneksel Ürünlere Yönelik televizyon,
radyo, internet ve gazetelerde daha fazla reklam
yapılıyor.
51- Geleneksel ürünlere Yönelik Tanıtımların
Sadece Market ve Satış Noktalarında Yapıldığını
Görüyorum.
52- Geleneksel ürünleri Tercih Etmemde
Televizyon Reklam ve Tanıtımların Bir Etkisi
düşünüyorum.
53- Televizyon Reklamların ve Tanıtımların
Tüketici Tercihlerini Etkilediğini düşünüyorum.
54- Televizyon Reklam ve Tanıtımlar Sayesinde
Geleneksel Ürünlerin Daha Sağlıklı Olduğunu
Anladım.

8%

15%

29%

28%

21%

3,39

1,19

3%

10%

15%

43%

29%

3,86

1,03

0%

9%

26%

35%

29%

3,85

0,95

6%

12%

16%

27%

39%

3,79

1,25

1%

8%

16%

36%

39%

4,03

0,98

10%

19%

21%

23%

27%

3,40

1,32

Hipotez1: Katılımcının cinsiyeti çocuğunun gıda reklamlarından etkilenmesi üzerinde etkili
bir faktör değildir.
Sig değeri (0,000) 0,05 ret bölgesinin dışında kalmaktadır. Dolayısıyla H0 hipotezi ret
edilmesi gereklidir. Katılımcının cinsiyeti çocuklarının gıda ürünlerine yönelik tüketimi
üzerinde etkili bir faktördür.
Table21: Reklam vs. Cinsiyet
Ortalama SS

N
Çocuğum gıda Erkek
ürünlerine
yönelik
reklamlardan Kadın
çok etkileniyor
vs. Cinsiyet

195
155

t

p

-4.611

0.000

4.3179 1.0211
4.7355 0.5355

Hipotez2: Katılımcının geliri çocuğunun gıda reklamlarından etkilenmesi üzerinde etkili bir
faktör değildir.
Sig değeri (0,000) 0,05 ret bölgesinin dışında kalmaktadır. Dolayısıyla H0 hipotezi ret
edilmesi gereklidir. Katılımcının geliri çocuklarının gıda ürünlerine yönelik tüketimi üzerinde
etkili bir faktördür.

11

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Table22: Reklam vs. Gelir
N
Çocuğum gıda
ürünlerine
yönelik
reklamlardan
çok etkileniyor
vs.
Gelir

500-1000
10011500
15012000
20012500
25013000
3001+
Total

Ortalama

SS

F

46

4.108695652

1.159085096

57

4.736842105

0.444261658

58

4.379310345

0.894968121

40

4.75

0.43852901

28

4.678571429

0.944911183

121
350

4.479338843
4.502857143

0.90461017
0.865607001

4.05

p

0.00

Fark
Tukey

1,2,34,5,6

Hipotez3: Katılımcının yaşı çocuğunun izlediği reklamlardaki oyunculara özenmesi üzerinde
etkili bir faktör değildir.
Sig değeri (0,04) 0,05 ret bölgesinin dışında kalmaktadır. Dolayısıyla H0 hipotezi ret edilmesi
gereklidir. Katılımcının yaşı çocuklarının TV reklamlarındaki karakterlere özenmesi üzerinde
etkili bir faktördür. Genç (18-30) ve yaşlı (51+) gruplar orta yaşlı (21-40) gruplardan
farklılaşmaktadır.
Table23: Reklam vs. Yaş
N
Çocuğunuz
izlediği
televizyon
reklamlarındaki
oyuncuların
yerinde olmak
istiyor mu vs. Yaş

18-20

Ortalama
16

4.5625

21-30
125
4.608
31-40
118 4.537797
41-50
46 4.282609
51+
45 4.266667
Total
350 4.505714
Hipotez4: Katılımcının yaşı çocuğunun izlediği
etkilenmesi üzerinde etkili bir faktör değildir.

SS

F

p

Fark
Tukey

0.512348
0.760899
0.672777
2.24
0.04
1,2,5-3,4
1.204861
1.194685
0.868897
reklamlardaki dil ve söylemlerden

Sig değeri (0,00) 0,05 ret bölgesinin dışında kalmaktadır. Dolayısıyla H0 hipotezi ret edilmesi
gereklidir. Katılımcının yaşı çocuklarının TV reklamlarındaki dil ve söylemlerden etkilenmesi
üzerinde etkili bir faktördür. 31-40 yaş grubu 41+ yaş grubundan farklılaşmaktadır.
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Table24: Reklam Dili vs. Yaş
N
Çocuğumun
izlediği
televizyon
reklamları
çocuğumun dil ve
söylemlerini
olumsuz yönde
etkiliyor vs. Yaş

Ortalama

SS

F

18-20
21-30
31-40
41-50
51+

13
125
118
46
45

3.461538
2.784
2.40678
3.152174
3.733333

1.664101
1.54285
1.497789
1.59119
1.452271

Total

347

2.853026

1.5816

p

7.28

0.00

Fark
Tukey

3-4,5

Hipotez5: Katılımcıların cinsiyeti çocuğunun izni olmadan TV reklamındaki ürünü alması
üzerinde etkili bir faktördür.
Sig değeri (0,00) 0,05 ret bölgesinin dışında kalmaktadır. Dolayısıyla H0 hipotezi ret edilmesi
gereklidir. Katılımcının cinsiyeti çocuklarının TV reklamlarındaki ürünleri izinsiz almaları
üzerinde etkili bir faktördür.
Table25: Reklam Etki vs. Cinsiyet
N
Çocuğunuz izniniz Erkek
ve bilginiz olmadan
izlediği televizyon Kadın
reklamlarındaki
ürünleri kendisi
Total
alıyor mu vs.
Cinsiyet

Ortalama

SS

F

195

4.189744

1.040369

155

4.612903

0.638455

350

4.377143

0.908756

p

19.73

0.00

Hipotez6: Katılımcıların yaşı çocuğunun izni olmadan TV reklamındaki ürünü izinsiz alması
üzerinde etkili bir faktördür.
Sig değeri (0,00) 0,05 ret bölgesinin dışında kalmaktadır. Dolayısıyla H0 hipotezi ret edilmesi
gereklidir. Katılımcının cinsiyeti çocuklarının TV reklamlarındaki ürünleri izinsiz almaları
üzerinde etkili bir faktördür.
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Table26: Reklam Etki vs. Yaş
N
Çocuğunuz izniniz
ve bilginiz
olmadan izlediği
televizyon
reklamlarındaki
ürünleri kendisi
alıyor mu vs. Yaş

Ortalama

SS

18-20

16

3.9375

0.928709

21-30
31-40
41-50
51+
Total

125
118
46
45
350

4.464
4.398305
4.086957
4.533333
4.377143

0.767737
0.775036
1.488117
0.726135
0.908756

F

2.80

p

Fark
Tukey

0.03

1,2,5-3,4

Hipotez8: Katılımcıların yaşı çocuğunun reklamlardaki ürünü almak için aşırı istek
göstermesi üzerinde etkili bir faktördür.
Sig değeri (0,00) 0,05 ret bölgesinin dışında kalmaktadır. Dolayısıyla H0 hipotezi ret edilmesi
gereklidir. Katılımcının yaşı çocuklarının TV reklamlarındaki gördükleri ürünleri almak için
aşırı istek göstermeleri konusunda etkili bir faktördür. 21-30 yaş arası katılımcılar, 41+ yaş
grubuna göre farklılaşmaktadır.
Table27: Çocuk Israr vs. Yaş
N
Reklamlarda
izlediği her ürünü
almak konusunda
aşırı ısrar gösterir
vs. Yaş

18-20
21-30
31-40
41-50
51+
Total

Ortalama
16
125
118
46
45
350

4.25
3.952
4.237288
4.369565
4.866667
4.234286

SS
1
1.106112
1.035093
0.798852
0.343776
1.008259

F

p

7.62

0.00

Fark
Tukey

2-4,5

Hipotez9: Sağlık sorunu yaşama durumu “Teknolojik ürünlerde ilerde meydana gelebilecek
rahatsızlık ve hastalık yapıcı kimyasallar kullanıldığını” düşünme üzerinde etkili bir faktör
değildir.
Sig değeri (0,01) 0,05 ret bölgesinin dışında kalmaktadır. Dolayısıyla H0 hipotezi ret edilmesi
gereklidir. Katılımcının sağlık sorunu yaşaması teknolojik ürünlerde tehlikeli kimyasallar
kullanıldığını düşünmesi üzerinde etkili bir faktördür.
Hipotez9: Sağlık sorunu yaşama durumu “Teknolojik ürünlerin geleneksel ürünlere göre
çevreye daha fazla zarar verdiğini” düşünme üzerinde etkili bir faktör değildir.
Sig değeri (0,01) 0,05 ret bölgesinin dışında kalmaktadır. Dolayısıyla H0 hipotezi ret edilmesi
gereklidir. Katılımcının sağlık sorunu yaşaması teknolojik ürünlerin geleneksel ürünlere göre
çevreye daha fazla zarar verdiğini düşünme üzerinde etkili bir faktördür.
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Table28: Teknolojik ürün vs. Sağlık sorunu yaşama
N
Teknolojik ürünlerde ilerde
meydana gelebilecek
rahatsızlık ve hastalık yapıcı
kimyasallar kullanıldığını
düşünüyorum vs. Sağlık sorunu
yaşama
Teknolojik ürünlerin geleneksel
ürünlere göre çevreye daha
fazla zarar verdiğini
düşünüyorum vs. sağlık sorunu
yaşama

Evet

Ortalama SS
51

4.156863

F

p

0.80926

Hayır

299

4.220736 0.903816

Evet

51

4.490196 1.102226

Hayır

299

4.107023 0.905937

-0.47

0.01

2.70

0.01

Hipotez10: Eğitim Geleneksel ürünlerin reklamlar ile desteklenmesi üzerinde etkili bir faktör
değildir.
Sig değeri (0,00) 0,05 ret bölgesinin dışında kalmaktadır. Dolayısıyla H0 hipotezi ret edilmesi
gereklidir. Katılımcının eğitimi geleneksel ürünlere reklam desteği verilmesi gerektiği
konusunda
etkili
bir
faktördür.
Table29: Geleneksel Reklam destek vs. Eğitim
N
Geleneksel Ürünlerin
Daha Fazla Tercih
Edilmesi İçin
Televizyon, Radyo,
Sinema, Gazete ve Diğer
Materyallerle Reklam
Yönünden
Desteklenmesi
Gerektiğine İnanıyorum
vs. Eğitim

Ortalama

SS

F

p

Fark
Tukey

Okur yazar
İlköğretim
Lise
Yüksekokul
Üniversite
Üniversite
üzeri

3
4
0
21 4.714285714 0.46291005
76 4.315789474 0.786732082
47 3.808510638 1.096204874
5156
4.5 0.647576126 6.52 0.00 1,2,3,4,6
47 4.319148936 1.002310005

Total

350 4.351428571 0.825410006

Hipotez11: Gelir Geleneksel ürünlerin reklamlar ile desteklenmesi üzerinde etkili bir faktör
değildir.
Sig değeri (0,00) 0,05 ret bölgesinin dışında kalmaktadır. Dolayısıyla H0 hipotezi ret edilmesi
gereklidir. Katılımcının geliri geleneksel ürünlere reklam desteği verilmesi gerektiği
konusunda etkili bir faktördür.
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Table30: Geleneksel Reklam destek vs. Gelir
N
Geleneksel
Ürünlerin Daha
Fazla Tercih
Edilmesi İçin
Televizyon,
Radyo, Sinema,
Gazete ve Diğer
Materyallerle
Reklam
Yönünden
Desteklenmesi
Gerektiğine
İnanıyorum vs.
Gelir

5001000
10011500
15012000
20012500
25013000

Ortalama

SS

46

4.086957 0.783896

57

4.491228 0.710201

58

4.293103 0.917828

40

4.375

1.14774

28

4.678571 0.669636

3001+

121

4.330579 0.723285

Total

350

4.351429

F

2.27

p

Fark
Tukey

0.04

1-2,3,4,5,6

0.82541

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Analize katılım gösteren katılımcıların çoğunluğunun 21 yaşından büyük, eğitimli, yüksek
gelir seviyesine sahip, evli ve erkek oldukları görülmektedir. Büyükşehirlerde yaşama oranları
yüksektir. Bilgisayar kullanımı %96 seviyelerindedir. Katılımcıların özel sektörde çalıştıkları
ve sağlıklı oldukları bulunmuştur.
Alışveriş alışkanlıklarına bakıldığında; sıklıkla ihtiyaç nedeniyle alışveriş yaptıkları
görülmektedir. Büyük bir kısmı çocukları için kullandıkları ürünler hakkında bilgilidir ve
genel olarak market ve mahalle pazarlarından ürünler temin edilmektedir. Katılımcılar
çocukları için alacakları üründe sağlıklı ve doğal olması gibi özellikler aramaktadırlar. Büyük
bir kısmı bu aldıkları ürünleri çevrelerine de önermektedirler. Aylık olarak çocukları için 100
ila 300 lira arası para harcamaktadırlar.
Reklamlara ilişkin sorulara bakıldığında en yüksek ortalamaya sahip görüşler şu şekildedir:
-

Çocuklar üzerinde çizgi film ve film kahramanlarının kullanıldığı reklamlar en etkili
reklamlardır.

Televizyonda izlediği reklamlardaki ürünlerin alınması konusunda ısrarcı oluyor mu?
Çocuğunuz izlediği televizyon reklamlarındaki oyuncuların yerinde olmak istiyor mu?
Tüketicinin çocuk ürün fiyatlandırmasına yönelik algılamalarına bakıldığında en yüksek
ortalamaya sahip görüşler şu şekildedir:
-

Teknolojik Ürünlerinin Daha Fazla Tercih Edilmesinden Dolayı Satıcıların Bu
Durumu Kendi Lehlerine Yönelik Kullandığını ve Fiyatları Yükselttiğini
Düşünüyorum.
16
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-

Geleneksel ürünlerin çocuğumun eğitimi ve bilgisi üzerinde olumlu etki yarattığını
düşünüyorum.
Kendim ve çocuğumun Sağlığı İçin geleneksel ürünleri kullanmayı tercih ediyorum.

Teknolojik ve geleneksel ürünlerin üretilmesinde kimyasal kullanımına ilişkin tüketici
algılamasına bakıldığında en yüksek ortalamaya sahip görüşler şu şekildedir:
-

Kimyasal Kullanılarak Üretilen Ürünler Hem Kendi Sağlığımı Hem de çocuğumun
Sağlığını Tehdit Ediyor. Bu Nedenle geleneksel Ürünleri Tercih Ediyorum.
Teknolojik ürünlerde ilerde meydana gelebilecek rahatsızlık ve hastalık yapıcı
kimyasallar kullanıldığını düşünüyorum.
Teknolojik ürünlerin geleneksel ürünlere göre çevreye daha fazla zarar verdiğini
düşünüyorum

Organik tarım ürünleri ve ambalaj faktörlerine ilişkin tüketici algılamasında en yüksek
ortalamaya sahip görüşler şu şekildedir:
-

Geleneksel ürünlerin görüntüsü ve ambalajları daha doğal ve daha klasiktir.
Geleneksel ürünlerde kullanılan ambalaj saklanma şekilleri doğa ve çevreye zarar
vermemektedir. Bu nedenle geleneksel ürünleri tercih ediyorum.
Teknolojik üretilen ürünlerin görünümü ve ambalajı daha etkileyici geliyor.

Geleneksel ürünler ve satış tekniklerinin tüketici algılaması üzerindeki etkilerine
bakıldığında en yüksek ortalamaya sahip görüşler şu şekildedir;
-

-

-

Geleneksel ürünlerin daha fazla tercih edilmesi için televizyon, radyo, sinema, gazete
ve diğer materyallerle reklam yönünden desteklenmesi gerektiğine inanıyorum.
Televizyon reklamların ve tanıtımların tüketici tercihlerini etkilediğini düşünüyorum.
Geleneksel ürünlere yönelik televizyon, radyo, internet ve gazetelerde daha fazla
reklam yapılıyor.
Katılımcının cinsiyeti çocuklarının gıda ürünlerine yönelik tüketimi üzerinde etkili bir
faktördür. Kadın katılımcıların çocukları reklamlardan daha çok etkilenmektedir.
Katılımcının geliri çocuklarının gıda ürünlerine yönelik tüketimi üzerinde etkili bir
faktördür.
Katılımcının yaşı çocuklarının TV reklamlarındaki karakterlere özenmesi üzerinde
etkili bir faktördür. Genç (18-30) ve yaşlı (51+) gruplar orta yaşlı (21-40) gruplardan
farklılaşmaktadır.
Katılımcının yaşı çocuklarının TV reklamlarındaki dil ve söylemlerden etkilenmesi
üzerinde etkili bir faktördür. 31-40 yaş grubu 41+ yaş grubundan farklılaşmaktadır.
Katılımcının cinsiyeti çocuklarının TV reklamlarındaki ürünleri izinsiz almaları
üzerinde etkili bir faktördür.
Katılımcının cinsiyeti çocuklarının TV reklamlarındaki ürünleri izinsiz almaları
üzerinde etkili bir faktördür.
Katılımcının yaşı çocuklarının TV reklamlarındaki gördükleri ürünleri almak için aşırı
istek göstermeleri konusunda etkili bir faktördür. 21-30 yaş arası katılımcılar, 41+ yaş
grubuna göre farklılaşmaktadır.

17

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 37
Temmuz – Ağustos 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

-

Katılımcının sağlık sorunu yaşaması teknolojik ürünlerde tehlikeli kimyasallar
kullanıldığını düşünmesi üzerinde etkili bir faktördür.
Katılımcının sağlık sorunu yaşaması teknolojik ürünlerin geleneksel ürünlere göre
çevreye daha fazla zarar verdiğini düşünme üzerinde etkili bir faktördür.
Katılımcının eğitimi geleneksel ürünlere reklam desteği verilmesi gerektiği konusunda
etkili bir faktördür.

Katılımcının geliri geleneksel ürünlere reklam desteği verilmesi gerektiği konusunda etkili
bir faktördür.
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