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  BAKIŞ	
  YAYIN	
  İLKELERİ	
  /	
  PUBLICATION	
  PRINCIPLES	
  
	
  
Dergimiz	
  sistemine	
  üye	
  olmadan	
  yayın	
  kabul	
  edilmez.	
  
Dergimizin	
  yayın	
  kabul	
  ettiği	
  alanları	
  dışında	
  yapılan	
  çalışmalar	
  kabul	
  edilmez.	
  
Dergimizin	
  yayın	
  süresi	
  yılda	
  6	
  defa	
  olmak	
  üzere;	
  Ocak,	
  Mart,	
  Mayıs,	
  Temmuz,	
  Eylül	
  ve	
  Kasım	
  
aylarında.	
   Bu	
   sürelerde	
   derginin	
   yayın	
   sistemine	
   bağlı	
   olarak	
   kaymalar	
   oluşturabilir.	
   Bu	
  
nedenle	
  dergimiz	
  hiçbir	
  talep	
  ve	
  sorumluluk	
  altında	
  bulunmaz.	
  
Hiçbir	
   çalışmanın	
   bir	
   başka	
   çalışmadan	
   farklılığı	
   veya	
   üstünlüğü	
   yoktur.	
   Her	
   bir	
   yazar	
   ve	
  
çalışma	
  aynı	
  hak	
  ve	
  eşitliğe	
  sahiptir.	
  Her	
  hangi	
  bir	
  ayrıcalık	
  tanınmaz.	
  
Hiçbir	
  yazar	
  dergimiz	
  üzerinde	
  bir	
  hak	
  iddiasında	
  bulunamaz.	
  
Yapılan	
  her	
  bir	
  çalışmanın	
  sorumluluğu	
  tek	
  taraflı	
  olarak	
  yazara	
  aittir.	
  Dergimiz	
  bu	
  konuda	
  
bir	
  yükümlülük	
  altına	
  sokulamaz.	
  
Dergimize	
  gönderilen	
  çalışmaların	
  her	
  türlü	
  hakkı	
  yazar	
  tarafından	
  dergiye	
  verilmiştir.	
  Bu	
  
işlem	
  için	
  yazardan	
  bir	
  imza	
  ve	
  onay	
  bilgisi	
  istenmez.	
  Sisteme	
  yüklenen	
  çalışmalar	
  her	
  hakkı	
  
ile	
  dergimize	
  devredilmiş	
  olur.	
  
Dergimiz	
   bünyesinde	
   değerlendirilmek	
   koşulu	
   ile	
   gönderilen	
   çalışmaların,	
   her	
   hangi	
   bir	
  
nedenle	
  bir	
  başka	
  yerde	
  kullanılmamış	
  veya	
  değerlendirmeye	
  gönderilmemiş	
  olması	
  gerekir.	
  
Böyle	
   bir	
   durumunda	
   çalışma	
   reddedilir	
   ve	
   yazar	
   hakkında	
   hukuki	
   işlem	
   başlatılır.	
  
Yayınlanmış	
  olsa	
  bile	
  yayından	
  kaldırılır.	
  
Çalışmaları	
   değerlendiren	
   alan	
   editörleri	
   ve	
   hakemler	
   tamamen	
   bağımsız	
   hareket	
   ederler,	
  
dergimizin	
  editör	
  ve	
  hakemler	
  üzerinde	
  bir	
  yaptırımı	
  ve	
  özel	
  talebi	
  olmaz.	
  
Her	
  bir	
  çalışma	
  alanında	
  uzman	
  iki	
  hakem	
  tarafından	
  değerlendirilip,	
  iki	
  hakemden	
  olumlu	
  
görüş	
  alan	
  çalışmalar	
  sıraya	
  alınmak	
  koşulu	
  ile	
  yer	
  olması	
  durumunda	
  ilk	
  sayıda,	
  yoksa	
  bir	
  
sonraki	
  sayıda	
  yayına	
  alınır.	
  
Dergimizde	
   çalışmaları	
   değerlendirme	
   süresi	
   (hakemlerden	
   gelen	
   dönüşlere	
   göre)	
   iki	
   aydır.	
  
İki	
  ay	
  içerisinde	
  dönüş	
  alınamayan	
  çalışmalar	
  bir	
  başka	
  hakeme	
  yönlendirilir.	
  Bu	
  durumda	
  
süre	
   uzayabilir	
   ve	
   bu	
   durumda	
   yazar/yazarlar	
   hiçbir	
   hak	
   iddiasında	
   bulunamaz,	
   makaleyi	
  
sistemden	
  çekemez.	
  
Yazarlar	
   çalışmalarının	
   hangi	
   hakemler	
   tarafından	
   değerlendirildiğini	
   bilemez	
   ve	
   bilmek	
  
isteme	
   hakkına	
   da	
   sahip	
   değildir.	
   Bu	
   durum	
   sadece	
   baş	
   editör	
   tarafından	
   bilinir	
   ve	
   gizli	
  
tutulur.	
  
Yayın	
   değerlendirmesine	
   ilişkin	
   hakem	
   raporu	
   ilgili	
   birinci	
   yazara	
   gönderilir.	
   Düzeltme	
  
istenen	
  çalışmaların	
  düzeltme	
  süresi	
  15	
  gündür.	
  Bu	
  süre	
  içerisinde	
  düzeltmesi	
  yapılmayan	
  
çalışmalar	
  sistemden	
  çıkarılıp	
  reddedilir.	
  Bu	
  durumda	
  yazar	
  dergimiz	
  hakkında	
  bir	
  yaptırım	
  
hakkına	
  sahip	
  olamaz.	
  
Düzeltmeler	
   majör	
   ve	
   minör	
   şeklinde	
   yapılır.	
   Her	
   bir	
   düzeltme	
   sadece	
   iki	
   hakka	
   sahiptir.	
   İki	
  
talep	
   doğrultusunda	
   istenen	
   düzeltmenin	
   yapılmaması	
   durumunda	
   çalışma	
   otomatik	
   olarak	
  
reddedilir.	
  
Tez,	
  sunum	
  veya	
  bildiri	
  şeklinde	
  daha	
  önce	
  kullanılmış	
  çalışmalar	
  makaleye	
  dönüştürülüyor	
  
ise	
  mutlaka	
  daha	
  önceki	
  kullanımına	
  yönelik	
  bilgi	
  makalenin	
  dipnotunda	
  bulundurulmalı	
  ve	
  
açıklanmalıdır.	
  Aksi	
  durumda	
  intihal	
  olarak	
  kabul	
  edilir	
  ve	
  dergimiz	
  bu	
  yükümlülüğü	
  kabul	
  
etmez.	
  
Dergimiz	
   bünyesinde	
   değerlendirmeye	
   alınan	
   ve	
   birden	
   fazla	
   yazarlı	
   çalışmalarda	
   çalışmayı	
  
dergimiz	
  üyelik	
  sistemine	
  yükleyen	
  yazar	
  muhatap	
  alır,	
  diğer	
  yazarlarla	
  bir	
  ilişki	
  içerisinde	
  
bulunmaz	
  ve	
  diğer	
  kişilere	
  bilgi	
  vermez.	
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BAĞLAMA EĞĐTĐMĐNDE ZEYBEK TEZENE TEKNĐĞĐNĐN TEMEL
ÖĞRETĐMĐNE ĐLĐŞKĐN BĐR ÇALIŞMA
Servet YAŞAR*
Öz
Bu araştırma, Bağlama eğitimi sürecinde, yöresel çalım tekniklerinden biri olan Zeybek çalım
tekniğinin başlangıç aşamasına yönelik hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında, literatür taraması ve deneyimler ile
elde edilen tecrübeler doğrultusunda doküman analizi yapılmış, Zeybek tezene tekniğinin öğretimine ilişkin
vuruşlar ve sembol ifadeler, bir sistematik içinde gösterilmiştir. Müzik eğitim kurumlarında Bağlama eğitimi
müfredatındaki Zeybek çalım tekniğinin öğretiminde genel olarak kullanılan örnek halk ezgileri, doküman
analizi sonucunda tespit edilmiş ve bu örnek ezgiler üzerinde uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, belirlenen
her bir sembol ifade, istatistiksel olarak değerlendirilerek, genel olarak alt sembollerin kullanım sıklıklarına
ilişkin bilgiler de çalışma kapsamında verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk Halk Müziği, Çalgı Eğitimi, Bağlama Eğitimi, Zeybek Tavrı, Zeybek Tezene
Tekniği.

A STUDY ON BASIC TEACHING OF TECHNIQUE ZEYBEK PLECTRUM
IN BAĞLAMA TRANING
Abstract
This research was prepared specifically for Zeybek playing technique which is one of the regional
playing techniques during Bağlama (three double-string instrument) training. The research includes literature
review, gathered axperiences and documents analysis. The beats and symbolic statements are shown in a
systematic way. The folk songs that are generally used in music training schools in Bağlama training curriculums
were determined after the documents analysis and the implementations were conducted on these sample songs.
Moreover, each specified symbol was evaluated statistically and some knowledge about the usage frequency of
inferior-symbols was included.
Key Words: Turkish Folk Music, Instrument Training, Bağlama Training, Zeybek Manner, Zeybek
Plectrum Technique.

1. ARAŞTIRMANIN ĐÇERĐĞĐ
1.1. Zeybek Kültürü
1.1.1. Zeybek Kelimesinin Kaynağı
Zeybek sözcüğünün genel manada kullanımı incelendiğinde, mert ve delikanlı
anlamlarına gelen, kişiye özgü bir durumu ifade ettiği gözlenmektedir. Bunun yanı sıra,
Zeybeğin, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Batı Anadolu efesi, Ege yöresine özgü bir müzik
veya oyun türü, zeybek havası” anlamlarını da içerdiği tespit edilmektedir
(http://tdk.org.tr/TR/Genel/SözBul.aspx, 05.09.2011). Bu terim, geçmişten günümüze Saybak,
Seybek, Zaybak ve Zeybak kelimeleri gibi farklı adlarla anılmış ise de, bugün tüm bu
sözcükler Zeybek kelimesiyle özdeşleşmiş ve Türkçe bir kelime olarak sözlüklerde yerini
almıştır. Bununla ilgili olarak Akdoğu, Gerek Süleyman Efendi’nin, gerek Ahmet Vefik
Paşa’nın ve gerekse Türk Dili Tedkik Cemiyeti’nin sözlüklerinde yer alan Zeybak ve Zeybek
kelimelerini, kelimenin günümüzdeki şekliyle bir değerlendirme yapmış ve tarihsel sıra
içinde; Zaybak-Zeybak-Zeybek değişim zincirlerinden oluşan bir tablonun ortaya çıktığını
ifade etmiştir. Bu durumun yanı sıra, günümüzde bu kelime, efe, kızan ve seymen

*
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kelimeleriyle de birbirine yakın anlamlar içermekte olup, Anadolu’da bu adlarla yaygın olarak
ifade edilen bir sözcük olarak da bilinmektedir (Akdoğu, 2004: 20).
Zeybek kelimesinin Anadolu’da kullanımı incelendiğinde, bu kelimenin Batı Anadolu
da yüzyıllardır yaşayan bir topluluğun adından geldiği ortaya çıkmaktadır. Geçmişte
Saybaklar olarak nitelendirilen Zeybekler, ilk kez Đzmir ve Efes civarında varlıklarını
hissettirmişlerdir. Sonrasında Ege sahillerine ve adalara yayıldıkları ve daha sonra da
Bizans’ın bu yerleri zapt etmesi sonucu, çok az bir kısmının bu yörelerde kalmasına karşın,
büyük bölümünün Menderes Havzası’na çekilerek buralara yerleştikleri bilinmektedir.
(Akdoğu, 2004: 94-95).
1.1.2. Zeybek Kültürünün Anadolu’daki Yaygınlık Sahası
Zeybeklerin Anadolu da ilk yerleşim yerleri ile ilgili olarak, 11. Yüzyıldan itibaren
Salbakoz dağları olarak anılan, ancak günümüzde Denizli Đli ve bu ile bağlı bulunan Sarayköy
arasında kalan Babadağ civarı, önemli yerleşim alanları olarak belirtilmiştir (Akdoğu, 1994:
364). Bugün Zeybek coğrafyası genel olarak incelendiğinde ise tüm Ege Bölgesinin yanı sıra,
Akdeniz’in batıdan doğuya doğru Antalya’yı da içine alan yerler, Orta Anadolu’da Eskişehir
ve Ankara’yı kapsayan kesimler ve Marmara Bölgesinde Balıkesir ve Çanakkale’yi içine alan
yerler, Zeybek kültürünün yaygınlık gösterdiği alanlar olarak tespit edilmektedir.
1.1.3. Zeybek Oyun Kültürü ve Müziği
Zeybek sözcüğü, tarihi süreciyle birlikte Türk müziği ve oyun kültürü içinde de
önemli bir yere sahip olmuştur. Zeybeklerin günlük yaşam biçimlerindeki bedensel ifadeleri
olan; güçlü olma, duruş, dürüstlük ve kıvraklık gibi özel karakterlerinin, taklit yoluyla düğün,
eğlence ve bir takım özel günlerde müzik eşliğinde yansıtmaları, Zeybek oyun kültürünün
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu oyun kültürü içinde müzik ise önemli bir unsur olmuş ve
oyuna eşlik olarak ayrılmaz bir bütünlük sağlamıştır. Bunlar, bulunduğu yörelerde icra
edildikleri ritmik yapılara göre, genellikle Kıvrak Zeybek1 ve Ağır Zeybek2 olarak
adlandırılmaktadır. Farklı yörelerde değişik adlarla anılsalar da, genellikle bu iki
sınıflandırma üzerinde durulmuştur.
1.1.4. Zeybek Kültürünün Eğitimdeki Yeri
Zeybek kültürünün eğitim-öğretim içinde yer almasıyla birlikte ise gerek Zeybek
oyununa, gerekse Zeybek müziğine yönelik yöntem ve tekniklere ilişkin çalışmalar ortaya
çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmalar, geçmişten günümüze her ne kadar usta çırak ilişkisiyle
öğretilerek aktarılmış ise de, bu gün gelinen nokta değerlendirildiğinde, akademik
yaklaşımlarla daha anlaşılır ve daha çabuk uygulanabilir durumların ortaya çıktığı
gözlenmektedir. Bunlardan Zeybek müziğine ilişkin olarak, özellikle “Kaba Zurna”dan elde
edilen ezgiler, başta Bağlama sazına ve diğer Türk müziği sazlarına uyarlanmış ve bu
doğrultuda öğretim ve icrada önemli derecede yaygınlık kazanması sağlanmıştır.
Çalgı eğitiminde zeybek müziğinin; Kaba Zurna, Kabak Kemane, Kaval ve Bağlama
eğitiminde özellikle çalgıların icrasına yönelik olarak önemli katkısı olduğu bilinen bir
1

Kıvrak Zeybek: Ritmik yapıları genellikle 9/8’lik olan, oyun ve müzik türüdür. Yürük zeybek olarak da
tanımlanmıştır.
2
Ağır Zeybek: Ritmik yapıları çoğunlukla 9/4 ve 9/2’lik usullerde icra edilen oyun ve müzik türüdür.
Demirsipahi, ağır zeybeği efelerin oynadığı, yavaş görünüşlü zeybek oyunlarının genel adı olarak belirleyebiliriz
(Demirsipahi:351) şeklinde ifade etmektedir.
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gerçektir. Zorluk dereceleri birbirinden farklı zeybek ezgi yapılarının, eğitimde
kullanılmasıyla birlikte, bu çalgıların gelişimine büyük katkı sağladığı gözlenmektedir.
Özellikle Bağlama eğitiminde, yerel çalım tekniklerinden biri olan Zeybek çalım tekniğinin
öğretimi, Bağlama icrasında önemli bir yere sahiptir. Bu teknik, Bağlama eğitimi aşamasında,
kimi öğreticiler tarafından Zeybek tezene tekniği, kimi öğreticiler tarafından ise Zeybek tavrı
adı altında öğretilmektedir.
Zeybek çalım tekniğinin eğitimine ilişkin yapılan çalışmalar irdelendiğinde, bugün bu
çalışmalar ile bir nebze de olsa önemli bir aşama kaydedilmiş ise de, öğretimin daha çok
icradan öteye gidemediği, özellikle de öğretim aşamasında ifade etmede yetersiz kaldığı
gözlenmektedir. Đcrada elde edilen uygulamaların ifade edilişlerinde ise halen sıkıntılar
giderilmiş değildir. Bu araştırma kapsamında da, özellikle öğretici ve öğrenci arasındaki ifade
edilişlerde anlaşılması güç olan durumlara yönelik yöntem ve teknikler verilerek, halk ezgiler
içinde yer alan tartım kümeleri üzerinde yapılması gereken uygulamalar önerilmiştir.
1.2. Problem Durumu
Zeybek çalım tekniğinin öğretimi sırasında, hem öğretici hem de öğrenci açısından
çalım tekniğinin ifadesi konusunda bir takım zorlukların yaşandığı gözlenmektedir. Akademik
alanda yaşanan bu zorlukların, özellikle 9/8, 9/4, 18/4 ve 9/2’lik halk ezgileri içindeki tartım
kümeleri üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir.
1.2.1. Alt Problemler
Zeybek çalım tekniğinin başlangıç aşamasında, tezene hareket yönleri, semboller ve
alt semboller belirlenmiştir. Buna göre, Zeybek tezene tekniğinde; bir dörtlük, üç sekizlik, iki
dörtlük ve üç dörtlük tartım kümeleri üzerinde uygulanan yöntem ve teknikler
değerlendirilmiş olup, tartım kümelerinin ifadesinde, tezene hareket yönlerinin ve bunlara
bağlı kullanılması gereken sembol ve alt sembollerin, ihtiyaç duyulan düzeyde olmadığı
görülmüştür.
1.3. Tavır Kavramı ve Bağlama Eğitiminde Kullanılmakta Olan Zeybek Tezene
Tekniğine Đlişkin Bilgiler
Tavır; genel olarak bir duruma karşı gösterilen tutum ve davranışı ifade etmektedir.
Müzik kavramında ise tavır, kişiye özgü bir çalım sitili olmasının yanında, bir bölge ya da
yöre sınırları içinde oluşan, ortak müzik uygulamaları olarak da ifade edilmektedir. Bu
kavram, Türk müziği çerçevesinde değerlendirildiğinde, Türk sanat müziğinde üslup-tavır,
Türk halk müziğinde ise yerel seslendirme ve yorumlama olarak nitelendirilmektedir.
Akdoğu’ya göre (1996:146) tavır, hem sözel, hem de çalgısal türlerde, türü belirleyen bir
unsur olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla, her iki alan içinde de tavrın, türsel açıdan ne
kadar önemli bir yer tuttuğu ortaya çıkmaktadır.
Bilindiği gibi, doğal ortam faktörleri, yöresel bir müzik karakterinin oluşmasında ve
ezginin ortaya çıkışında önemli bir etkendir. Genel olarak doğal denge içinde birbirinin taklidi
sonucu ifade edilmeye çalışılan eylemler, yaygınlık gösterdiği coğrafyadaki, ortak yerel
unsurlar çerçevesinde değerlendirilir. Yöreye has ezgi ve ritmik yapı ile birleşen bu unsurlar,
aynı coğrafyada bir bütünlük oluşturur. Hem vokal seslendirmeye, hem de çalgısal
seslendirmeye etki yapan bu durum sonucunda, belli bir yöreye özgü seslendirme biçimi
(sitili) ortaya çıkar ki, bu da yerel müzikte genel manada tavır olarak adlandırılmaktadır.
Emnalar’a göre (1998: 584), yörelere has söyleniş ve çalış biçimlerinin, geleneksel Türk Halk
Müziği’nin en önemli özelliklerinden olduğu bildirilmiş, kısaca tezene kullanımıyla ilişkili,
3
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tezenenin alttan vurulması, üst tele taktırma ve senkoplu çalış özelliklerinin tavrı oluşturduğu
kaydedilmiştir.
Bir tavrın uygulanmasında, hedeflenen tartım kümelerinin ezgisel yapısı önemlidir.
Seçilecek tartım kümelerinin ezgi yapısı; kullanılacak tavrın yapısına uygun ise, küme
içindeki sesler belli bir düzen içinde, uzunlu-kısalı seslere bölünerek, belli aşamalardan
geçirilir. Buna göre, uzun süreli sesleri belirli bir bilinç içinde bölerek, yeni kümeler
oluşturmak, tavrın ilk aşamasını belirler. Geleneksel halk müziğinde tavrın ilk aşamasını
oluşturan bu sürelerin her biri, Bağlama türü çalgıların tellerine bölüştürülerek seslendirilirse,
tavrın ikinci aşaması, dolayısıyla tavrın oluştuğu bildirilmektedir (Akdoğu, 1996: 146-147).
Şayet, seçilecek tartım kümelerinin ezgi yapısı, tavrın kullanılması için uygun değilse; ya
kişisel tercih doğrultusunda verildiği gibi alınması ya da Temel Bağlama Öğretimi’ne ilişkin
uygulamalar esas alınarak seslendirme işlemi gerçekleştirilmektedir.
Bağlama üzerinde uygulanan tavır (çalım tekniği) kavramı, biraz daha irdelendiğinde,
belli bir yöreye ait çalgılardan elde edilen seslerin, Bağlama üzerinde taklidine ilişkin olduğu
bilinen bir gerçektir. Ersoy (2007), tavrın (musical style), aslında bir çalış stilini ifade ettiğini,
bu çalış stillerinin ilgili yörede kullanılan başka bir çalgının seslendirilmesine ait (çıkan sesin,
ritmik yapının ve müzikal örgünün) bir imitasyondan ibaret olduğunu bildirmektedir. Aynı
yazar (Ersoy 2007), bu durumun, Bağlamanın kimi zaman ilgili ezgiyi seslendiren geleneksel
ve otantik bir çalgı olmadığını, sonradan o yörenin ezgilerinin seslendirilmesine olanak veren
bir uygulama olduğunu kaydetmiştir. Örneğin; Zeybek çalımında nasıl bir yöntem
kullandığına ilişkin olarak, Emin Tenekeci’nin yörenin ünlü davul zurnacılarını dinleyerek,
onların tarzlarını Bağlama’da taklit etmeyi denediği bildirilmiştir (Öztürk, 2006: 114). Bu
durum, Bağlama’da uygulanan tavırların, genelde başka bir yerel çalgıdan çıkan yöreye özgü
uygulamaların, Bağlama sazında taklidinin bir sonucu olduğunu göstermektedir.
Genel olarak çalım teknikleri, Bağlama üzerinde tezene yardımıyla yöreye has ezgi ve
ritmik yapıların belirlenen tartım kümesi içinde, uzunlu-kısalı seslere bölünerek farklı şekilde
uygulanması sonucunda oluşmaktadır. Bağlama eğitiminde yerel çalım teknikleri, gerek
bireysel, gerekse yerel uygulamalar sonucunda kullanılmakta ve genellikle tavır olarak
nitelendirilmektedir. Bu tekniklerin Teke, Karadeniz, Zeybek, Konya, Orta Anadolu, Silifke,
Azeri, Trakya Karşılaması, Aşıklama vb. gibi bilinen çalım tekniklerinin olduğu
görülmektedir.
Bu araştırmada, Zeybek tavrına ilişkin bugüne kadar kullanılan bazı akademik
yaklaşımlar incelendiğinde, aşağıdaki tablolarda verilen yapılar ve semboller doğrultusunda
uygulamaların gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Buna göre; Kaya (2005: 247-261),
çalışmasında Zeybek tezene tekniğinde ortaya çıkan yapıları ve bunlara ilişkin sembolleri
Tablo 1. de gösterildiği gibi vermiş ve bu doğrultuda örnek çalışmalar üzerinde uygulamalar
gerçekleştirmiştir.
Tablo 1. Gazi Erdener Kaya’nın Zeybek Tezene Tekniğine Đlişkin Uygulaması
Z 1/2

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

Tablo 1. de görüldüğü gibi, her bir yapı ve sembol, 1/8, 1/4 ve 3/8’lik tartım kümeleri
üzerinde gösterilmiş, bu yapıların oluşmasında ise, özellikle 9/8’lik ritmik yapılar içindeki
4
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uygulamalar tercih edilmiştir. 9/4’lük ritmik yapılarla ilgili olarak, tavrın kullanımının
zorlaşacağı kaygısı ile bu ritmik yapıdaki eserlerin de 9/8’lik değerlendirilerek icra edilmesi
yoluna gidildiği gözlenmiştir. Bunun yanı sıra, çalışma kapsamında hangi tartım kümesi
üzerinde hangi sembolün ya da yapının kullanılacağına ilişkin, ayrıca bir veriye ya da
açıklamaya rastlanılmamıştır.
Zeybek tezene tekniğine yönelik yapılan başka bir çalışma da Güldaş’ın (2012: 106120) kullandığı sembol, yapılar ve halk ezgileri üzerindeki uygulamaları, Tablo 2. de
gösterilmiştir.
Tablo 2. Tufan Güldaş’ın Zeybek Tezene Tekniğine Đlişkin Uygulaması
Z

Z1

Z3

Z1a

Z2

Z2a

Z4

Buna göre (Tablo 2), çalışmada kullanılan şekiller ve açıklamalar incelendiğinde,
yapıların ve bunları ifade eden sembollerin, sadece 1/4’lük tartım kümeleri üzerinde verildiği,
3/8, 2/4 ve 3/4’lük tartım kümeleri üzerinde ise herhangi bir öneriye yer verilmediği
gözlenmiştir. Her ne kadar semboller 1/4'lük tartım kümeler üzerinde verilmiş ise de, çalışma
kapsamındaki örnek halk ezgileri incelendiğinde, çoğu zaman 1/8’lik süreler içinde de sembol
ifadelerin kullanıldığı tespiti yapılmıştır. Ayrıca, aynen Kaya (2005: 247-261) da olduğu gibi
bu çalışmada da, hangi tartım kümesi üzerinde hangi sembolün ya da yapının kullanılacağına
ilişkin bir ifadeye rastlanılmamıştır.
Ekici (205-227) çalışmasında, Zeybek tezene tekniğinde iki yapının olduğunu
vurgulamaktadır. Çalışmada (Ekici, 205-227), tezene tekniğinde her bir yapının iki veya üç
aşamada anlatıldığını ve tavrın bu şekilde daha sağlıklı icra edilebileceği önerilmektedir.
Buna göre araştırıcının (Ekici, 205-227) belirlediği tartım kümeleri üzerinde, ‘A.’ ve ‘B.’
olarak sembollere ayırdığı, bunlara ilişkin yapıları ise özellikle 1/4’lük tartım kümeleri
üzerinde uyguladığı görülmüştür (Tablo 3.). Ayrıca; 3/8, 2/4 ve 3/4’lük tartım kümeleri
üzerinde herhangi bir öneriye yer verilmediği tespit edilmiştir. Tablo 3’ de görüldüğü gibi,
verilen yapıların dışındaki uygulamalarda ise, aynı tartım kümesi içinde, başta veya sondaki
1/8’lik değerlerin, tekniğin dışında tutularak alındığı gözlenmiştir. Bunların aksine, hangi
tartım kümesi üzerinde hangi sembol ya da yapının kullanılacağına ilişkin bir açıklamaya yer
verilmediği belirlenmiştir.
Tablo 3. Savaş Ekici’nin Zeybek Tezene Tekniğine Đlişkin Uygulaması
A.

B.

Yapılan bir başka çalışmada ise, Zeybek tezene tekniğinde sembol kullanımına ilişkin
herhangi bir ifadeye rastlanılmamıştır (Yener, 1991: 294-298). Çalışmada, özellikle 1/4’lük
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tartım kümeleri ile ilgili iki farklı uygulamanın yapıldığı, 3/8 ve 2/4’lük tartım kümelerinde
ise birer uygulamaya yer verildiği gözlenmiştir. Tablo 4. de verilen yapılar, çalışma
kapsamında 9/2’lik iki halk ezgisi örneği üzerinde uygulanarak verilmiştir.
Tablo 4. Sabri Yener’in Zeybek Tezene Tekniğine Đlişkin Uygulaması

2. YÖNTEM
Bu çalışma, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanılarak yapıldığı bir
çalışmadır. Buna göre; önce çalışma konusuna yönelik kaynak taramasına gidilerek doküman
analizi yapılmış ve elde edilen veriler ışığında, kişisel tecrübelerden de yararlanılarak
istatistiksel bir değerlendirmeye gidilmiştir. Bilindiği gibi, doküman incelemesi, araştırılması
hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini
kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 227). Yıldırım ve Şimşek, (2005: 193), Forster
(1995)’a atfen, doküman incelemesinde, dokümanlara ulaşma, çalışmaların orijinalliğini
kontrol etme, dokümanları anlama, veriyi analiz etme ve veriyi kullanma gibi birbirini takip
eden aşamaların olduğunu vurgulamaktadırlar. Buradan yola çıkarak, bu çalışmada öncelikle
dokümanlara ulaşılmış ve çalışmanın amacına uygun olarak özellikle müzik eğitimi veren
kurumlarda ‘Metot’ olarak öğretilen akademik çalışmalar değerlendirmeye alınmıştır.
Bu çalışmada Zeybek çalım tekniğine ilişkin, uygulanmakta olan durumlar tespit
edilerek araştırmaya ilişkin kullanılan yöntem ve teknikler ortaya konmaya çalışılmıştır.
Tespitler doğrultusunda, öğrenciler üzerinde uygulamalar gerçekleştirilmiş ve bu
uygulamalarda çalım tekniğine ilişkin eksik durumlar belirlenmiştir. Bu noktadan hareketle,
tespit edilen eksikliklere yönelik öneriler geliştirilerek, öğrenciler üzerinde yeniden
uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan öneriler, çalışma kapsamında genişletilerek,
kendi içinde belirli sistematiği olan bir çalışma haline dönüştürülmüştür. Daha sonra, Zeybek
çalım tekniğine ilişkin 10 halk ezgisi örneği belirlenmiş ve öğrenciler ile birlikte bu örnekler
üzerinde uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan uygulamalarda her bir örnek üzerinde
belirlenen ifadeler değerlendirilerek, bunların kullanım sıklıklarına ilişkin istatistiksel oranlar
%

İ 





  
  

∗ 100

formülü

kullanılarak

hesaplanmış

ve

çalışma

kapsamında verilmiştir. Son olarak 10 halk ezgisi örneği üzerinde uygulanan ifadelerin genel
değerlendirilmesi yapılmış, %0 

İ 





  
  

∗ 1000 formülü kullanılarak

genel sonuçlara ulaşılmıştır.
3. BULGULAR VE YORUM
Araştırma kapsamında 9/8, 9/4, 18/4 ve 9/2’lik Zeybek halk ezgileri içinde yer alan
tartım kümeleri dikkate alınarak, bu kümelere ilişkin çağrışım yaptıran tezene tekniğine ait
semboller ve alt semboller belirlenmeye çalışılmıştır. Alt semboller belirlenirken, bir tartım
kümesi içindeki; farklı süreler, farklı darplar ve tezene sayısı dikkate alınarak bir bütün olarak
değerlendirmeler yapılmıştır. Buna göre;
•
•

Z sembolü, tartım kümesi içinde; farklı süre, farklı darp yerleri ve 4 tezene
hareketinin uygulanması olarak tanımlanmıştır.
Z1 sembolü ise, tartım kümesi içinde; farklı süre, farklı darp yerleri ve 5 tezene
hareketi olarak tanımlama yapılmıştır.
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•
•

Z2 sembolü ise, tartım kümesi içinde; farklı süre, farklı darp yerleri ve 6 tezene
hareketi olarak tanımlanmıştır.
Z3 sembolü uygulamalarında ise, ritmik yapı içindeki üçlü tartım kümeleri dikkate
alınmış ve buna göre tanımlamalar yapılmıştır. Tartım kümesi içinde; farklı süre,
farklı darp yerleri ve 7 ya da 8 tezene hareketi, Z3 sembolünü tanımlamaktadır.

Araştırmada, belirlenen sembollerin halk ezgileri içindeki tartım kümeleri üzerinde
yapılan uygulamalarında ise, tartım kümesini çağrıştıran ve anlamlı kılan ifadelerin
kullanılması öngörülmüştür. Buna göre, 1/4’lük ve 3/8’lik tartım kümeleri üzerindeki
uygulamalar, küçük (a,b,c,d) harflerle, 2/4’lük ve 3/4’ lük tartım kümeleri üzerindeki
uygulamalar ise büyük (A,B,C,D) harflerle seçilerek alt semboller belirlenmiştir.
Uygulamada, her bir sembol ifadeye yönelik çözümlemelerde, tartım kümesi içindeki nota
değerleri alt sembollere göre değişse de, tezene hareket yönleri kesinlikle değiştirilmemiştir.
Çalım tekniğinde belirtilen semboller, kullanılan tartım kümeleri ve tezeneyle
uygulanması sonucu ortaya çıkan çözümlemeler, aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Araştırma,
Zeybek çalım tekniğinin başlangıç aşamasına yönelik hazırlanmış, ileri icraya ilişkin
çözümlemeler çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur.
3.1. Zeybek Tezene Tekniğinin Tartım Kümeleri Üzerinde Uygulanışları ve Sembol
Olarak Đfade Edilişleri
3.1.1. Bir Dörtlük Tartım Kümeleri Üzerinde Uygulanan Zeybek Tezene Tekniğine Đlişkin
Yöntem ve Teknikler ve Problemin Çözümüne Yönelik Bulgular.
Tablo 5’de, 1/4’lük tartım kümeleri üzerinde Zeybek çalım tekniğine ilişkin tezene
hareket yönleri, sembol ifadeleri ve çözümlenmesine yönelik muhtemel durumlar verilmiştir.
Bu durumlara yönelik yorumlar aşağıda verildiği gibidir:
Tablo 5. Bir Dörtlük Tartım Kümeler Üzerinde Uygulanışları ve Sembol Olarak Đfadeleri
a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

Z

Z1

Z2
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1/4' lük tartım kümelerinde Z sembolünün kullanımına yönelik olarak dört seçenek
ortaya çıkmaktadır. a,b,c ve d olarak belirlenen seçenekler, verilen tartım kümesinin
düzümüne göre, iki 64’ lük sürenin birlikte yer değiştirmesiyle oluşmaktadır. 64’ lük sürelerin
önde olması durumunda “a” seçeneği, en sonda olması durumunda ise “d” seçeneği verilmiş
ve diğer ifadeler de bu sıralamaya göre adlandırılmıştır.
Z1 sembolü ise, 1/4’lük değer değişmeksizin, Z sembolündeki uygulamaların sonuna
bir tezene hareketinin daha ilave edilmesi ve aynı tartım kümesi içindeki düzümlerin yer
değiştirmesi sonucu oluşmaktadır. Bu değişim de Tablo 5’de verildiği gibidir. Özellikle Z1c
alt sembolü Zeybek çalım tekniğinin yanı sıra, diğer yerel çalım tekniklerinde de sıkça
kullanılan bir uygulamadır.
Z2 sembolünde ise, yine tartım kümesi değişmeksizin, Z1 sembolündeki
uygulamaların başına bir tezene hareketinin daha ilave edilmesi ve aynı tartım kümesi
içindeki düzümlerin yer değiştirmesi sonucu oluşmaktadır. Bu değişim de Tablo 5’de
verildiği gibidir. Ancak Z2 sembolü, dörtlük tartım kümeleri içinde çok sık kullanılan bir
uygulama değildir.
Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda, tezene tekniğine ilişkin belirlenen alt
sembollerin tartım kümeleri üzerinden seçilmesinde ise aşağıdaki uygulamalar önerilmektedir.
Tablo 6’da, halk ezgileri içinde yer alan tartım kümelerinin, öğretilen Zeybek tezene
tekniğine ilişkin sembollerden öncelikli olarak hangisinin kullanılması gerekliliğine yönelik
durumlar yer almaktadır. Bu uygulamalar yapılırken, ileri icra teknikleri düşünülmeden,
öğrencinin anlayabileceği, basit ve ilk anda aklına getirilebileceği semboller seçilmiştir. Zira,
hemen hemen her tartım kümesinde, bütün sembolleri kullanmak mümkündür. Burada,
çözümlenebilir ve uygulaması anlaşılabilir semboller kullanarak, çalım tekniğinin başlangıç
aşamasında öğretimin daha anlaşılır bir şekilde gerçekleştirilmesi düşünülmüştür. Buna göre;
Tablo 6. Bir Dörtlük Tartım Kümeleri Üzerindeki Öncelikli Düşünülmesi Gereken Uygulamalar
Tartım Kümeleri
1

Öncelik Durumu
2
3

Za
Zb

Z1a

Zb
Zc

Tartım Kümeleri
1

Öncelik Durumu
2
3

Z1c

Zc

Z1d

Z1c

Z2b

Z2a

Z1c

Z2b

Z2a

Z1c

Zd

Z1b

Z1c
Z1a

Zb

Uygulama esnasında, dörtlük kümenin en sonunda 8’lik veya noktalı 8’lik gibi süreler
var ise, bu durumda öncelikli olarak Z sembolünün kullanılması önerilmektedir. Şayet,
dörtlük tartım kümelerinin en sonunda 16’lık değerler var ise, bu durumda ise öncelikli olarak
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Z1 sembolünün kullanılması önerilmektedir. Dörtlük tartım kümeleri üzerinde Z2 uygulaması
ise çok nadir durumlarda kullanılmaktadır ve genelde tercih edilmemektedir.
3.1.2. Üç Sekizlik Tartım Kümeleri Üzerinde Uygulanan, Zeybek Tezene Tekniğine Đlişkin
Yöntem ve Teknikler ve Problemin Çözümüne Yönelik Bulgular.
Tablo 7’de üç sekizlik tartım kümeleri üzerinde Zeybek çalım tekniğine ilişkin
muhtemel durumlar verilmiştir.
Tablo 7. Üç Sekizlik Tartım Kümeler Üzerinde Uygulanışları ve Sembol Olarak Đfadeleri
a

b

c

d

Z3

Genellikle 9/8’lik ritmik yapılar içindeki 3/8’ lik tartım kümeleri üzerinde kullanılan
Z3 sembolü, sıklıkla başvurulan bir uygulamadır. Đleri icra tekniğinin haricinde, Tablo 7’de
görülen iki uygulama kullanılmaktadır.
Tezene tekniğine ilişkin belirlenen alt sembollerin, tartım kümeleri üzerinden
seçilmesinde ise Tablo 8’deki uygulamalar önerilmektedir.
Tablo 8’de halk ezgileri örnekleri içinde yer alan 3/8’lik tartım kümeleri üzerinde
uygulanan, Zeybek çalım tekniğine ilişkin sembollerden hangisinin öncelikli olarak
kullanılması gerekliliği üzerine durumlara yer verilmiştir. Buna göre;
Tablo 8. Üç Sekizlik Tartım Kümeleri Üzerinde Öncelikli Düşünülmesi Gereken Uygulamalar
Tartım Kümeleri

Öncelik Durumu
1
2

Tartım Kümeleri

Öncelik Durumu
1
2

Z3a

Z3a

Z3a

Z3b

Z3a

Tablo 8’de, bu sembolle ilgili olarak, sonu 8’lik değerle biten üçlü kümelerde a
seçeneğinin, 16’lık değerlerle biten kümelerde ise b seçeneğinin uygulanması önerilmektedir.
Ancak, uygulamalarda genellikle a seçeneğinin sıklıkla kullanıldığı gözlenmektedir.
3.1.3. Đki Dörtlük Tartım Kümeleri Üzerinde Uygulanan Zeybek Tezene Tekniğine Đlişkin
Yöntem ve Teknikler ve Problemin Çözümüne Yönelik Bulgular.
Çalışma kapsamında 2/4’lük sürelere ilişkin uygulamalar incelendiğinde ise, ezginin
kendi içinde bir anlam bütünlüğü oluşturan durumların, kişisel beğeniler doğrultusunda
şekillenmesi sonucunda ortaya çıktığı gözlenmektedir. Buna göre;
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Tablo 9. Đki Dörtlük Tartım Kümeler Üzerinde Uygulanışları ve Sembol Olarak Đfadeleri
A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

Z

Z1

Z2

2/4' lük tartım kümelerinde, Z sembolünün kullanımında dört seçenek belirlenmiştir.
A,B,C ve D olarak belirlenen alt semboller, verilen tartım kümesinin düzümüne göre, yine iki
64’ lük sürenin birlikte yer değiştirmesiyle oluşmaktadır. 64’ lük sürelerin önde olması
durumunda “A” alt sembolü, en sonda olması durumunda ise “D” alt sembolü düşünülmüş ve
diğer ifadeler de bu sıralamaya göre adlandırılmıştır.
Z1 sembolü ise 2/4’lük değer değişmeksizin, Z sembolündeki uygulamaların sonuna
bir tezene hareketinin daha ilave edilmesi ve aynı tartım kümesi içindeki düzümlerin yer
değişmesi sonucu oluşmaktadır. Bu değişim de Tablo 9’da verildiği gibidir.
Z2 sembolünde ise, Z1 sembolündeki uygulamaların başına bir tezene hareketinin
daha ilave edilmesiyle, aynı tartım kümesi içindeki düzümlerin yer değişmesi sonucu
oluşmaktadır. Özellikle Z2 sembolü, Zeybek çalım tekniğinin yanı sıra, diğer yerel çalım
tekniklerinde de sıklıkla kullanılan bir uygulamadır. Bu sembolün ilk darbının ikiye bölünerek
çalınması ve bölünen sürelerden ilkinin özellikle es’li şekilde alınması da sıklıkla kullanılan
bir uygulamadır.
Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda, tezene tekniğine ilişkin belirlenen alt
sembollerin, tartım kümeleri üzerinden seçilmesinde ise aşağıdaki uygulamalar
önerilmektedir.
Tablo 10’da halk ezgileri örnekleri içinde yer alan 2/4’ lük tartım kümeleri üzerinde
uygulanan Zeybek çalım tekniğine ilişkin sembollerden hangisinin öncelikli olarak
kullanılması gerekliliği üzerine durumlara yer verilmiştir. Buna göre;
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Tablo 10. Đki Dörtlük Tartım Kümeleri Üzerinde Öncelikli Düşünülmesi Gereken Uygulamalar
Tartım Kümeleri

Öncelik Durumu
1
2
3

Tartım Kümeleri
1

Öncelik Durumu
2
3

ZA

ZB

Z1C

Z1D

ZB

Z1A

Z2B

Z1C

Z1A

Z1C

ZB

Z2B

Z1C

Z2B

Z2A

ZC

Z1A

Z1C

ZD

Z1B

Z2B

Uygulama esnasında, ezgisel olarak bir bütünü oluşturan anlamlı 2/4’lük tartım
kümenin sonunda 4’lük süreler var ise, bu durumda öncelikli olarak Z sembolünün
kullanılması önerilmektedir. Şayet, bu tartım kümelerinin en sonunda 8’lik değerler
kullanılmış ise, bu durumda öncelikli olarak Z1 sembolünün kullanılması önerilmektedir.
2/4’lük tartım kümeleri üzerinde Z2 uygulamasının seçilmesinde ise tablo 10’da verilen tartım
kümeleri ve benzerleri kümeler üzerindeki uygulamaların tercih edilmesi önerilmektedir.
3.1.4. Üç Dörtlük Tartım Kümeleri Üzerinde Uygulanan, Zeybek Tezene Tekniğine Đlişkin
Yöntem ve Teknikler ve Problemin Çözümüne Yönelik Bulgular.
Tablo 11. Üç Dörtlük Tartım Kümeleri Üzerinde Uygulanışları ve Sembol Olarak Đfadeleri

Z3

A

B

C

D

Tablo 11’de 3/4’lük tartım kümeleri üzerinde Zeybek çalım tekniğine ilişkin
muhtemel durumlar verilmiştir. Belirtilen uygulamaların yanı sıra, üçlü küme içindeki anlamlı
ezgisel yapıya göre farklı uygulamalarda gerçekleşebilmektedir. Bu tip durumlarda, üçlü
kümenin başta ya da sondaki iki dörtlük bölümünde, Z veya Z1 ifadelerinden biri ile
uygulama yapılır ve kalan diğer dörtlük değer ise Temel Bağlama Öğretimi’ndeki şekliyle
alınmaya çalışılır.
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, tezene tekniğine ilişkin belirlenen alt sembollerin
tartım kümeleri üzerinden seçilmesinde ise Tablo 12’deki uygulamalar önerilmektedir.
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Tablo 12’de halk ezgileri örnekleri içinde yer alan 3/4’lük tartım kümeleri üzerinde
uygulanan Zeybek çalım tekniğine ilişkin sembollerden hangisinin öncelikli olarak
kullanılması gerekliliği üzerine durumlara yer verilmiştir. Buna göre;
Tablo 12. Üç Dörtlük Tartım Kümeleri Üzerindeki Öncelikli Düşünülmesi Gereken Uygulamalar
Tartım Kümeleri

Öncelik Durumu
1

Tartım Kümeleri

Öncelik Durumu

2

1

Z3A

Z3A

Z3A

Z3B

2

Tablo 12’ de 3/4‘lük tartım kümesinin son dörtlüğünün iki sekizlik olması durumunda
Z3B seçeneğinin, dörtlük olma durumunda ise Z3A seçeneğinin kullanılması önerilmektedir.
3.2. Zeybek Çalım Tekniğinin, Öğretim Amaçlı Kullanılan Halk Ezgileri Üzerinde
Kullanılma Sıklıkları
Araştırmanın bu bölümünde, müzik eğitim kurumlarının Bağlama derslerinde
öğretilen 10 adet Zeybek halk ezgisi örneği üzerinde yapılan Zeybek çalım tekniğine ilişkin
uygulamalar yer almaktadır. Çalışma kapsamında belirlenen halk ezgileri
değerlendirildiğinde, bu ezgilerin birçoğunun çözümlenmesi esnasında birim değerlerinin
yanlış yazılmış olabileceği kaygısıyla, bazı ezgilerin birim değeri değiştirilerek yeniden
yazılmıştır. Bunlardan 9/4’ lük olarak yazılmış olan Tefenni Zeybeği 9/2’liğe, Kadıoğlu
Zeybeği ve Kerimoğlu Zeybeği ise 18/4’ lük, 9/8’lik olarak yazılmış olan Adalı Zeybeği Đse
9/4’ lük şeklinde düzeltilmiştir. Bu düzeltmeler, halk ezgilerinin ritmik yapısını daha doğru
ifade edeceği düşüncesiyle yapılmıştır. Çalım tekniğinin uygulanacağı her bir örnek ezgi
içindeki seçili tartım kümeler üzeride kullanılacak semboller ve bu sembollerin kullanım
sıklığına ilişkin ifadeler aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibidir.
Tablolarda yer alan kısaltmalar:

S: Sembol

Tablo 13. Göynük Zeybeği (Bolu-Göynük) 9/8

S
Z
Z1
Z2
Z3

Z
Z1
Z2
Z3

AS
a

1
AS
A

%

5.88
%

AS
b
3

AS
B

%
17.65

%

AS
c
5
8

AS
C

%

AS
d

%

29.41
47.06

%

AS: Alt Sembol

Tablo 14. Kocaarab Zeybeği (Aydın)

S

AS
a

%

Z
Z1
Z2
Z3
AS
D

%: Kullanım Sıklığı

%
Z
Z1
Z2
Z3

AS
A

%

3

9.09

3

9.09

AS
b
6

%

AS
c

%

11

33.33

AS
C

%

9/4
AS
d

%

AS
D

%

18.18

AS
B
3

%
9.09

5
2

15.15
6.07

Araştırmaya ilişkin olarak Zeybek tezene tekniğinin Tablo 13.teki örnek ezgi üzerinde
kullanım sıklıkları değerlendirildiğinde, alt sembollerden; Zb’nin %17.65, Zc’nin %29.41,
Z1c’nin %47.06 ve Z3a’nın ise 5.88 oranında kullanıldığı tespit edilmiştir. Tablo 14.teki
örnek ezgi incelendiğinde ise, Zb’nin %18.18, Z1c’nin %33.33, ZB’nin %9.09 ve Z1A’nın

12

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 50
Temmuz – Ağustos 2015
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org

%9.09, Z2B’nin %15.15, Z3A’nın %9.09 ve Z3B’nin ise % 6.07 oranında kullanıldığı
gözlenmiştir.
Tablo15. Ben Kendimi Gülün Dibinde Buldum
(Kütahya) 9/4

S

AS
a

%

Z
Z1
Z2
Z3
AS
A
Z
Z1
Z2
Z3

%

2

10.53

AS
b
8

AS
B

6
1

%

AS
c

%

1

5.26

AS
C

%

1

5.26

AS
d

%

42.11

%

Tablo 16. Yağcılar Zeybeği (Đzmir) 9/4

S

AS
a

%

AS
b

%

Z
Z1
Z2
Z3
AS
D

%

AS
A

%

Z
Z1
Z2
Z3

31.58
5.26

AS
B

%

4

11.43

AS
c
8
23

AS
C

%

AS
d

%

AS
D

%

22.86
65.71

%

Tablo 15. deki örnek ezgi üzerinde kullanım sıklıkları değerlendirildiğinde, alt
sembollerden; Zc’nin %42.11, Z1c’nin %5.26, Z1C’nin %5.26, Z2B’nin %31.58, Z3A’nın
10.53 ve Z3B’nin ise %5.26 oranında kullanıldığı belirlenmiştir. Tablo 16. daki örnek ezgi
incelendiğinde ise, Zc’nin %22.86, Z1c’nin %65.71 ve Z2B’nin ise %11.43 oranında
kullanıldığı saptanmıştır.
Tablo 17. Feracemin Ucu Sırma (Kütahya) 9/4

S

AS
a

%

Z
Z1
Z2
Z3
AS
A

%

2

10

Z
Z1
Z2
Z3

2

AS
b
3

AS
B

3
1

10

%

AS
c

%

8

40

AS
C

%

1

5

AS
d

%

15

%

Tablo 18. Adalı Zeybeği (Ege Böl.) 9/4

S

AS
a

%

AS
b
4

Z
Z1
Z2
Z3
AS
D

%
Z
Z1
Z2
Z3

15
5

AS
A

%

3

15

1

5

%

AS
c

%

1

5

AS
C

%

AS
d

%

AS
D

%

20

AS
B

%

11

55

Tablo 17. deki örnek ezginin çalgısal bölümü üzerinde kullanım sıklıkları
değerlendirildiğinde, alt sembollerden; Zb’nin %15, Z1c’nin %40, Z1A’nın %10, Z1C’nin
%5, Z2B’nin %15, Z3A’nın %10 ve Z3B’nin ise %5 oranında kullanıldığı tespit edilmiştir.
Tablo 18. deki örnek ezgi incelendiğinde ise, Zb’nın %20, Z1c’nin %5, Z1A’nın %15,
Z2B’nin %55 ve Z3A’nın %5 oranında kullanıldığı gözlenmiştir.
Tablo 19. Kadıoğlu Zeybeği (Muğla) 18/4

S

AS
a

%

Z
Z1
Z2
Z3

Z
Z1
Z2
Z3

AS
A

%

3

10

AS
b
6

AS
B

1

%

AS
c

%

16

53.34

AS
C
1

%

AS
d

Tablo 20. Kerimoğlu Zeybeği (Muğla) 18/4
%

20

%

3.33

3.33

S

AS
a

%

Z
Z1
Z2
Z3
AS
D
3

%
10

AS
A
Z
Z1
Z2
Z3

%

AS
b
9

AS
B

2

%

AS
c

%

14

46.66

AS
C

%

2

6.67

AS
d

%

AS
D
3

%

30

%

10

6.67
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Tablo 19. daki örnek ezgi üzerinde kullanım sıklıkları değerlendirildiğinde, alt
sembollerden; Zb’nin %20, Z1c’nin %53.34, ZC’nin %3.33, ZD’nin %10, Z1A’nın %10 ve
Z2B’nin ise %3.33 oranında kullanıldığı belirlenmiştir. Tablo 20. deki örnek ezgi
incelendiğinde ise, Zb’nın %30, Z1c’nin %46.66, ZD’nin %10, Z1C’nin %6.67 ve Z2B’nin
ise %6.67 oranında kullanıldığı tespit edilmiştir.
Tablo 21. Bergama Bengisi (Đzmir) 9/4

S

AS
a

%

Z
Z1
Z2
Z3

Z
Z1
Z2
Z3

AS
A

%

1

2.86

AS
b
8

AS
B

2

%

AS
c

%

20

57.14

AS
C

%

4

11.43

Tablo 22. Tefenni Zeybeği (Burdur-Tefenni) 9/2
AS
d

%

22.86

%

5.71

S

AS
a

%

Z
Z1
Z2
Z3
AS
D

%
Z
Z1
Z2
Z3

AS
A

%

7

21.21

AS
b
13

AS
B

9

%

AS
c

%

1

3.03

AS
C

%

AS
d

%

AS
D
3

%

39.39

%

9.10

27.27

Tablo 21. deki örnek ezgi üzerinde kullanım sıklıkları değerlendirildiğinde, alt
sembollerden; Zb’nin %22.86, Z1c’nin %57.14, Z1A’nın %2.86, Z1C’nin %11.43 ve Z2B’nin
ise %5.71 oranında kullanıldığı saptanmıştır. Tablo 22. deki örnek ezgi incelendiğinde ise,
Zb’nın %39.39, Z1c’nin %3.03, ZD’nin %9.10, Z1A’nın %21.21 ve Z2B’nin ise %27.27
oranında kullanıldığı tespiti yapılmıştır.
Çalışmaya ilişkin olarak örnek ezgiler üzerinde genel bir değerlendirme yapıldığında,
birim değeri 9/8 olarak verilen örnek ezgilerde uygulamaların özellikle 1/4’lük ve 3’8’lik
tartım kümeleri üzerinde uygulamaların gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Diğer taraftan, 9/4,
18/4 ve 9/2’lik örnek ezgiler üzerinde uygulamalarda ise 3/8’lik kümeler haricinde bütün
tartım kümeleri üzerinde uygulamaların gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
Araştırma kapsamında yer verilen 10 halk ezgisi örneği üzerinde, Zeybek tezene
tekniğine ilişkin sembollerin kullanım sıklıkları, genel olarak değerlendirilmiştir. Buna göre,
1/4’ lük tartım kümeleri üzerinde; Za’nın %0,0, Zb’nin %0,220.6, Zc’nin %0,47.80, Zd’nin
%0,0, Z1a’nın %0,0, Z1b’nin %0,0, Z1c’nin %0,378.68, Z1d’nin %0 olduğu, 3/8’lik tartım
kümeleri üzerinde ise; Z3a’nın %0,3.68, Z3b’nin ise %0,0 olduğu tespit edilmiştir. Bunun
yanı sıra, 2/4’ lük tartım kümeleri üzerinde; ZA’nın %0,0 ZB’nin %0,11.03, ZC’nin %0,3.68,
ZD’nin %0,33.09, Z1A’nın %0,69.85, Z1B’nin %0,0, Z1C’nin %0,29.40, Z1D’nin %0,0
Z2A’nın %0,0, Z2B’nin %0,158.088 olduğu belirlenmiştir. 3/4’lük tartım kümeleri üzerinde
ise; Z3A’nın %0,29.40, Z3B’nin ise %0,14.70 olduğu saptaması yapılmıştır.
Belirlenen örnek halk ezgileri incelendiğinde, 4’lük tartım kümeler üzerinde
çoğunlukla Zb, Zc ve Z1c alt sembollerinin kullanıldığı gözlenmektedir. Bu tartım kümeleri
üzerinde; Z sembolü için a ve d alt sembollerinin, Z1 sembolü için ise a, b ve d alt
sembollerinin hiç kullanılmadığı tespit edilmiştir. Z2 sembolünün ise dörtlük tartım kümeleri
üzerinde uygulamaların genel olarak kullanılmadığı tespiti yapılmıştır. 9/8’lik halk ezgilerinin
3’lü kümelerinde ise Z3a alt sembolünün kullanıldığı belirlenmiştir.
Tablolarda verilen bilgiler doğrultusunda 2/4’ lük tartım kümeleri üzerinde yapılan
uygulamalar incelendiğinde ise; Z sembolü için B, C ve D alt sembolleri, Z1 sembolü için A
ve C alt sembolleri, Z2 sembolü için ise B alt sembollerinin sıklıkla kullanıldığı
gözlenmektedir. Bu tartım kümelerinde ZA, Z1B, Z1D alt sembollerinin verilen halk ezgileri
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üzerinde hiç tercih edilmediği tespiti yapılmıştır. Halk ezgileri içinde kullanılan Z2 sembolü
değerlendirildiğinde ise bu sembolün genellikle 2/4’ lük tartım kümeleri üzerinde uygulandığı
görülmektedir. Özellikle Z2B alt sembolünün sıklıkla uygulandığı, Z2A alt sembolünün ise
hiç uygulanmadığı tespit edilmiştir. Halk ezgileri içinde genellikle 3/4’ lük tartım kümeleri
üzerinde uygulanan Z3 sembolü için ise hem A, hem de B alt sembollerinin sıklıkla
kullanıldığı tespit edilmiştir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırma kapsamında Zeybek çalım tekniğine ilişkin olarak kendi içinde farklı
dağılımlar ve durumlar gösteren 4 ana sembol belirlenmiştir. Her bir sembol, uygulanacakları
tartım kümelerine (1/4, 3/8, 2/4 ve 3/4) göre, sonlarına ilave edilen küçük-büyük harflerle
kendi içinde alt sembollere ayrılarak belirtilmeye çalışılmıştır.
Kullanılan Zeybek tezene tekniklerine ilişkin bugüne kadar yapılan akademik
çalışmalar değerlendirildiğinde, bunların; belirli ana hatları oluşturduğu, ancak tartım
kümelerini ifade etmede yetersiz kaldığı kanısına varılmıştır. Yapılan çalışmalarda, Zeybek
tezene teknikleri sadece 1/4’lük ve 3/8’lik tartım kümeleri üzerinde uygulanmış, ancak aynı
sembol içinde kullanılan alt sembollere ilişkin herhangi bir yaklaşıma yer verilmediği
gözlenmiştir. Bunların yanı sıra, hangi tartım kümesi üzerinde, hangi sembolün kullanılması
gerekliliğine yönelik de bir önerinin yapılmadığı gözlenmiştir. Bu araştırma kapsamındaki
Zeybek tezene tekniği önerisinde ise, belirlenen her bir sembolün alt sembollerine ilişkin tüm
ayrıntılar verilmeye çalışılmıştır. 9/8, 9/4, 18/4 ve 9/2’lik ritmik yapılar içinde; 1/4, 3/8, 2/4 ve
3/4'lük tartım kümeleri üzerinde uygulanan ve uygulanması muhtemel tüm durumlar belirli
bir sistem içinde çözümlenip anlatılmaya çalışılmıştır. Özellikle hangi tartım kümesi üzerinde
hangi alt sembollerin kullanılacağı ve öncelik durumları, tablolarda belli bir sistem içinde
gösterilmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında, seçili 10 halk ezgisi örneği üzerinde
uygulamalar da gerçekleştirilmiş ve kullanılan alt sembollere ilişkin ifadeler ve
çözümlemeler, örnek ezgiler üzerinde verilmiştir. Bu doğrultuda önerilen Zeybek tezene
tekniğinin, öğrenciler üzerinde daha anlaşılır, ifade edilişi ve çözümlemesi daha kolay bir
durumu ortaya koyduğu kanısına varılmıştır.
Tüm bu veriler doğrultusunda örnek halk ezgileri içinde kullanılmayan sembollerin
diğer ezgiler içinde de kullanılmayacağı sonucu çıkarılması doğru olmayacaktır. Zira, farklı
icracıların ezgisel bütünlük içinde uygulamaları sırasında, ezgileri yorumlamalarındaki histen
kaynaklı muhtemel diğer sembollerin de kullanılacağı aşikardır. Bu doğrultuda bu tip
çalışmalara ilişkin yeni yaklaşımlar ile çalım tekniğiyle ilgili devam eden problemlerin
çözüleceği ve yeni önerilerle daha anlaşılır kılınacağı varsayılmaktadır.
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Ekler: Çalışma Kapsamında Değerlendirilen Zeybek Türk Halk Müziği Örnekleri

Ek.1. Göynük Zeybeği (1. ölçü ) / Bolu – Göynük

Ek.2. Kocaarap Zeybeği (1. ölçü ) / Aydın
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Ek.3 Ben Kendimi Gülün Dibinde Buldum (1. ölçü ) / Kütahya

Ek.4 Yağcılar Zeybeği (1. ölçü ) / Đzmir

Ek.5 Feracemin Ucu Sırma (1. ölçü ) / Kütahya

Ek.6 Adalı Zeybeği (1. ölçü ) / Ege Bölgesi
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Ek.7 Kadıoğlu Zeybeği (1. ölçü ) / Muğla

Ek.8 Kerimoğlu Zeybeği (1. ölçü ) / Muğla
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Ek.9 Bergama Bengisi (1. ölçü ) / Đzmir

Ek.10 Tefenni Zeybeği (1. ölçü ) / Burdur -Tefenni

19

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 50
Temmuz – Ağustos 2015
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org

YEŞĐM USTAOĞLU SĐNEMASININ KAMUSAL ALAN BAĞLAMINDA ĐÇERĐK
ANALĐZ YÖNTEMĐYLE ĐNCELENMESĐ : “GÜNEŞE YOLCULUK” VE
“BULUTLARI BEKLERKEN” FĐLM ÖRNEKLERĐ
Gönül CENGĐZ∗
ÖZ
Bu çalışmanın amacı, Habermas’ın kamusal alan kavramı açısından Türkiye Cumhuriyetinde temsil
edilen etnik azınlıklar, “kendinden olmayanın” dışlanması ve 1980’lerden itibaren “ulusal kimlikte” meydana
gelen dönüşümler bağlamında Yeşim Ustaoğlu’nun “Güneşe Yolculuk” (1999) ve “Bulutları Beklerken” (2003)
filmlerinin analiz edilmesidir. Bu iki filmin Türkiye’de yaşanan kimlik ve aidiyet tartışmalarına neler kattığı,
yeni düşünme biçimlerini nasıl ortaya koyduğu ve bu sorunların kamusal alan kavramını nasıl ilişkilendirdiği
irdelenmektedir.
Çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturan Jürgen Habermas’ın kamusal alan kavramının tanımı ile
kamusal alanın oluşum sürecinin toplum üzerindeki etkilerine değinilerek kamusallığın sinemadaki tezahürü
ortaya konulmaktadır.
Yapıldıkları dönemin kamusal alandaki kimlik ve kendine yabancılaşma tartışmalarını içeren bu filmler,
sorgulayıcı ve tarihsel bakış açısı, özgün mekân, zaman kullanımı ile yeni ve farklı düşünme biçimleri
önermektedir.
Kamusal alan bağlamında “Güneşe Yolculuk” ve “Bulutları Beklerken” filmleri içerik analiz yöntemi
kullanılarak çözümlenmeyi amaçlamaktadır.
Đncelediğimizin filmlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan kimlik, aidiyet, toplumsal ilişkiler
kavramındaki değişim ve bu değişimin doğurduğu olumsuz neticelerin sinemanın kamusal alanı olarak taşıdığı
nitelik değerlendirilmektedir. Aynı zamanda makalede Yeşim Ustaoğlu’nun değişik kimliklere vurgu yaparak
bizi farklılıklarımızla yüzleştirdiği sonucuna varmaktayız.
ANAHTAR KELĐMELER: Kamusal alan, Yeşim Ustaoğlu, Kimlik Sorunu

EXAMINING YESIM USTAOGLU CINEMA IN THE CONTEXT OF PUBLIC
SPHERE BY USING CONTENT ANALYSIS METHOD: “JOURNEY TO THE SUN”
AND “WAITING FOR THE CLOUDS" MOVIE SAMPLES
ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the movies of "Journey to the Sun" (1999) and "Waiting for the
Clouds" (2003) by Yeşim Ustaoğlu in the context of ethnic minorities represented in the Republic of Turkey in
terms of Habermas's public sphere the concept, exclusion of those who "do not belong themselves" from society,
and transformations emerging in the national identity since 1980s. It is analyzed that what these two films
contributed to the identity and belonging debates in Turkey, how they reveal new ways of thinking and how
these problems relate the concept of public space.
Manifestation of publicity in the cinema is revealed by referring the impact of the formation process of
the public sphere on society with the definition of Jürgen Habermas' public sphere that constitutes the conceptual
framework of the study.
These films including identity and self-alienation debates in the public sphere in the period they made,
offer new and different ways of thinking with questioning and historical perspective, and the use of original
space, time.
It is aimed to be resolved movies of "Journey to the Sun" and "Waiting for the Clouds" in the context of
public space by using content analysis method.
It is assessed that nature of transformations in the concept of identity, belonging, social relations
emerging as a result of the movies we examined and the adverse consequences engendered by these changes as
public areas of the cinema. At the same time, we conclude that Yeşim Ustaoglu confronts us with our differences
through emphasis on different identities in the article.
KEYWORDS: Public Sphere, Yeshim Ustaoglu, Đdentity Đssue
∗

Marmara Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi ve
Doktora Öğrencisi, gonul.cengiz@marmara.edu.tr
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Giriş
Sinema çağımızın eşsiz yeniliklerinden biridir ve şimdiye kadar insanlık için var olan her
türden sanatın bir kombinasyonudur; yani resim, müzik, sanat, dans, seramik, el sanatları,
mimari, elbise tasarımı, takı tasarımı, makyaj ve diğerleri. Bunların hepsi sınıf, kültür, inanç
ve toplum genelinde evrensel itirazın önünü keseceği öngörülen bir şey üretmek için teknoloji
ile harmanlanır.
Sinema, toplumsal yaşamda birbirinden farklı ve karmaşık insan yığının sanayi kentlerinde
toplanması ile ortaya çıkan değişmelerin, farklılıkları, hayal kırıklıklarını, umutları tek çatı
altında birleştirecek, birlik ve beraberliğin kimliklerini oluşturabilecek bir arabulucu olarak
değerlendirilmiştir. Sinema algısının kamusal boyutu ideolojinin yazıldığı, anlatının
şekillenmekte olan biçimlerinin oluştuğu yerde ortaya çıkmaktaydı.
Sinema temsilin ve algının bir takım ilişkileri içinde yoğrularak, kendi kamusal alanını
oluşturur ve sinemanın kurumlaşmasına özgü süreçlerde belirlenir. Bu süreç, film tarzının
belirgin biçimleriyle ilişkide olarak, üretim tarzı, dağıtım ilişkileri ve gösteri formatlarının
eşitsiz gelişimi sürecini işaret eder. Öte yandan eşzamanlı olarak, toplumsal kültürel tarihin
içinde sinema, toplumsal ve kamusal yaşamın diğer formasyonlarını keser ve birlikte hareket
eder. Hansen, bu kuramsal matriks içinden sorularını yöneltir: Deneyimin söylemlerinin
hangisi kamusalın hangisi mahremin içinde ifadelendirilecektir, bunların yeniden çizilmesi
nasıl organize olmaktadır, kimin için, kim tarafından, kimin çıkarına olmaktadır, bir toplu ve
özneler arası ufuk olarak kamu nasıl oluşturulur ve kendini oluşturur? (Süalp, 1997: 3). Yani
kamusal kavramı toplumlardan topluma, hatta kişilerden kişiye bile değişiklik göstere
bilmektedir. Süalp, Bahktin’den yola çıkarak sinemanın, daha doğrusu bir film eleştirisinin
alternatif bir kamusal alan oluşturabileceği iddiasında bulunur. “Sinema çok merkezli, çok
kaynaklı ve farklı coğrafyalardan gelen farklı öyküler, farklı bakışlar sunan ve doğası gereği
seyircisini (muhatabını) tahayyül eden ve böylelikle diyalog isteği taşıyan bir araç olarak bize
alternatif bir söyleşi alanı yaratır (Süalp, 2003: 21). Hansen, Habermas'dan yola çıkarak daha
detaylı olarak şunları söyler:
"Sinemanın kamusal statüsüne gelince, bu yönelim, klasik burjuva kamusal alanının
ya da daha net olarak, 18. yüzyılda edebi kamusal alana, onun hazırladığı politik
alana ivme katan, kamusal söylemi hazırlayan özelleştirilmiş çekirdek ailenin
mahremiyetinde temellenen edebi öznelliğin biçimlerinin karakterlerine sistematik bir
uygunlaştırmayı sunar." (Süalp, 1997: 3).
Sinemada Kamusal Alan Kavramı
Sinemanın evrensel cazibesi ve evrensel dolaşımı büyük ölçüde kendi ekonomisinden
kaynaklanmaktadır; büyük bir pazara erişene kadar sinema üretimi pahalı bir şeydir ve bilet
satışından büyük hacimlerde gelir toplayana kadar da ekonomik olarak ayakta kalmanız
mümkün değildir. Ekonomi ve büyük ekran teknolojisi ve onun da görsel-işitsel bir ortam
olması, sinemanın kendisini bir kamusal alan haline getirir. Bu noktada kısa da olsa, kamusal
alan kavramını açıklamakta fayda vardır.
Kamusal alan (public sphere) kavramı, bir siyaset bilimci olan Jürgen Habermas tarafından,
ilk kez “Kamusallığın Yapısal Dönüşü” adlı eserinde ele alınmış ve incelenmiştir. Kavramı
belli bir tarihsel gelişme içinde ele alan bu çalışmadan sonra, kavram siyaset felsefesinde
kullanılan ve üzerinde birçok tartışmanın yaşandığı bir terim olmaya başlamıştır. Kamusal
alan kavramı demokrasi sorunu bağlamında, devlet ve sivil toplum arasındaki karmaşık
ilişkileri aydınlatma çerçevesinde ya da kültür ve politika arasındaki ilişki bağlamında
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incelenmiştir
(http://www.erzincan.edu.tr/birim/HukukDergi/makale/2005_IX_2.5.pdf,
01.02.2015).
Habermas, kamu sözcüğünün etimolojisine bakarak, Almanya’da 18. yüzyılda publicity ve
publicite ile benzerlik kurularak üretilmiş olduğuna işaret eder. Yunan şehir devletlerinde,
özgür vatandaşların ortak kullandıkları (koine) polis’in alanı, tek tek şahıslara ait olan (idia)
oikos’un alanından kesin olarak ayrılmıştır. Yunanlılarda kamu, özel alanın karşısında bir
özgürlük ve istikrar âlemi olarak görünür. Ortaçağ boyunca, kamusal-özel kategorileri ile
kamu, Roma hukukunun tanımları çerçevesinde “respublica” olarak genel bir tanımlama
yapılmıştır (Habermas, 2003: 59).
“Kamusallığın Yapısal Dönüşümü” kitabında öncelikle burjuva kamusallığın dönüşümünden
bahseden Habermas, kamunun manaları üzerinde durur ve bu konuda herhangi bir uzlaşı
olmadığını, kamu ya da kamusallık kelimelerinin birden fazla anlam içerdiğini belirtir. Ancak
kamusalın tarihine baktığımızda salt kamusal olarak söz edilen halkın tamamı değildir.
Kamusal alan deyince akla gelen tahsilli zümrelerin oluşturduğu alandı. Bu bağlamda kamu
diye tabir edilen kesim tahsilli, üst zümreler ve dolayısıyla kamuoyu denilen şeyde bu
akıl
yürütme
biçimiydi
zümrenin
(www.academia.edu/4873776/Kamusal_Alan_Özel_Alan_Tartışması: 4, 24.01.2015). Böyle
olunca da, eğitimsiz kesimi kamudan saymayan bazı yaklaşımlar kamusal alan kavramının
manalarını da çeşitlendirmektedir.
Burjuva oluşum sürecinde ortaya çıkan kamusal alan, dönemin belirleyici öğeleriyle
biçimlenmiştir. Birincisi özel alandaki bireyler kamusal alanda yurttaş olarak yer alırlar.
Đkincisi bu bireyler mülk sahibidirler. Üçüncüsü özel bireylerden kastedilenler cinsiyet
açısından erkeklerdir. Habermas’ın burjuva kamusal alan tanımında katılımcılar mevcut
durumu ile belirtilmektedirler (Yükselbaba, 2008: 252).
Kamusal mekânlar, dış ve iç mekânlar olarak iki gruba ayrılabilirler. Sokaklar, meydanlar,
parklar, gezi alanları, pazaryerleri ve plazalar, kamusal dış mekân örnekleridir. Kamusal dış
mekânlar, tarihsel süreç içinde çoğu zaman doğal olarak oluşan veya kamusal otorite
tarafından oluşturulan asgari toplumsal kuralları izleyen herkesin süreli kullanımına açık
mekânlardır. Kamusal iç mekânların yaygınlaşması ve kentsel yaşam açısından daha büyük
önem kazanmaya başlaması, sanayi devrimi döneminde olmuştur. Kamusal mekânların ortak
özellikleri, kullanım şekli ve ifade etmesi amaçlanan değerler bakımından bazı farklı nitelikler
veya farklı dereceler gösterebilmektedir. Bazı mekânlarda insan ihtiyaçlarının karşılanması ön
plana çıkarken, diğerlerinde sembolik ifade önem kazanabilir. Mekân ile ilgili tanımlardaki
sınırlılık, farklılaşma ve anlamlılık kavramlarına ek olarak, kentsel mekânların gerektirdiği
işlevsellik, ulaşılabilirlik, eşitlik, estetik ve güvenlik kavramları da kamusal mekân
niteliklerine dâhil olmaktadır. Kamusal yaşamı, toplumsal yaşantı ile ilgili etkinlikleri içeren
sosyal, günlük yaşamın temel ihtiyaçlarına cevap veren işlevsel ve törenlerin ortak anlam ve
değerlerini içeren sembolik olmak üzere üç ana faktörün şekillendirdiği düşünülmektedir.
Ekonomik ve politik sistem de kamusal yaşamın şekillenmesinde önemli birer etkendirler
(www.academia.edu/4873776/Kamusal_Alan_Özel_Alan_Tartışması
:15,
24.01.2015).
Dolayısıyla kamusal alan bir bütün sistemin içinde gelişmekte ve sistemle beraber faaliyet
alanına sahiplenmektedir.
Habermas'ın kamusal alan tanımından çıkan özellikler şu şekilde sıralanabilir: 1. Katılım
herkese açıktır. "Herkesçe erişebilirlik" ilk temel şarttır. 2.Katılımda yer alan herkes eşit ve
özgürdür. 3. Konuşmalar "alenidir". 4. Yurttaşların katılımının önündeki engellerin
kaldırılmış olması ve bu alana erişimin garanti altına alınmış olması gerekir. 5. Kamu alanı,
devlet kurumlarının dışında yer alır. 6. Genel yarara ilişkin olması dışında bir gündem
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kısıtlaması yoktur. Ayrıca bir konunun genel yarara ilişkin olup olmadığı da bu tartışmalarda
tayin edilebilir (Yükselbaba, 2008: 251).
Kamusal alan kavramını sinema bağlamında değerlendirdiğimizde, sinemadaki söylemler ve
tartışmalar, sinemanın kamusal alana yayıldığı ve sinemanın, kamusal alanda aktif olan kendi
kamuoyunu oluşturmasının mümkün olduğu arasında gidip gelmektedir.
Tıpkı kendi kahvehaneleri ve salonları olan kamusal alanlar gibi, sinemanın da kendine ait
dergileri, film kulüpleri, fan kulüpleri, sinema partileri, dedikodu dergileri, yıldız röportajları
ve bazı filmlerin ne kadar iyi olduğu ve bazılarının biraz daha iyi olabileceğini ve bazılarının
da gereksiz olduğu hakkında tartışmaları içeren hatıraları (koleksiyon: hatırlanmaya değer
şeyler) vardır. Bu tartışmaların altında yatanlar ise ideal bir film nasıl olmalı ve evrensel bir
hakikat olarak izleyicilere nasıl hitap edilmesi gerektiği hakkındaki normatif önerme
kümeleridir. Hayranları arasında kendi yarattıkları imajla çatışan farklı türdeki rolleri
denemeye çalışan film yıldızları, sinemanın izleyiciler üzerindeki bu tür normatif tutumu
nedeniyle genellikle kısıtlanırlar (yapmacıktır).
Sinemanın görsel olarak izleyicileri etkileme yolu, onların üstünden yükselmesi ve karanlık
bir sinema salonunda yüksek ses ve müzik eşliğinde büyük bir ekranda kendi projeksiyonu ile
tüm dikkatleri üzerine çekmesi; izleyiciyi kendi çerçevesi içine hapseder. Đzleyici bununla bir
kez karşılaştığında, sinema ilginç bir şekilde kendi karelerini kaybeder ve sonra izleyicinin
hayatına ve yolculuğuna katılır. Đdeoloji; tarzlar, tutumlar, değerler ve kamusal alanda
toplumsal bir varlık olarak bireye saygın bir görünüş elde etmede yardımcı olan diğer benzeri
özelliklerden ziyade sistematik bir şekilde kendi anlatılarının amacı olsa da, sinemanın ilginç
bir şekilde yarattığı kamusal alan, ideoloji üzerine yapılan tartışmalar ve söylemlerden biri
değildir. Sinemanın, kamusal alanı başlatan bir şey olma yerine kamusal alan olmadaki en
önemli faktör, onun kendi çerçevelerini kaybetme özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
Sinema, kendi çerçevelerini (karelerini) insanlara geçirdiğinde, hayatlarında karakterler ve
katılımcılar olarak insanlar tarafından yönetilecek bir hayata dönüşür. Başka hiçbir yerde
olmayacak bir tanımlama sinema ile gerçekleşir. Sinemanın taşıdığı risk, siyaseti ve iş
hayatını etkileyecek olması değildir ancak kendisi siyaset ve iş alanı olarak ortaya çıkabilir.
Anlatılar ve standart tiplemeler, insanların gerçek hayatlarının oyuncuları olarak kendileri için
en avantajlı konuma getirilmelerine, uygun edimsel duruşlar almalarına yardımcı olur. Sinema
politikaları sadece buradadır; o ne devlete ne de topluma meydan okur ama kendi içinde kendi
kendine yeten bir toplum olma iddiasındadır. Sinemanın bu özelliği kazanmasında rol alan
faktörler, kendi teknolojisinde yer almaktadır.
Sinema bize hareketli bir görüntü sunuyor, bu görüntü, bize kendi dünyamızın temposunu
tanımlıyor. Sinema bizim yaşam tempomuzu sağlıyor; biz filmlerdeki zaman akışı ile
attığımız adımları ayarlama eğilimindeyiz. Görsel kültür, içlerinde benzer sahnelere ve
orantılı parlaklık düzeylerine sahip olan sinema, televizyon dizileri ile dikte edilme
eğilimindedir; reklamlar, sinemasal drama sıklığı vb. gibi ayarlanma eğilimine sahip olan
filmlerde ve dizilerdeki karakterlerle benzer ifadelere sahip olan benzer yüzleri içermektedir.
Sinema, bir şekilde toplumların yaşama hızını ayarlar. Bunu kendi çerçevesizliği, ekran ölçeği
ve boyut aralığı ile yapar.
Akademisyenler genellikle, sinemanın günümüz efsanelerini temsil ettiğini söylemektedir.
Sinema ve efsaneler arasındaki en önemli fark, efsanelerin kozmik gerçekler olması gerektiği
ve dolayısıyla da zaman içinde sabit olmasıdır. Đzleyiciler sinemanın geçici zamansallığının
tam olarak farkındadır ve bunu şu anın belirleyici gerçeği olarak kabul eder. Sinema doğruları
yansıtmalıyken; efsaneler, hakikatlerdir. Đzleyiciler, doğru olabilecek efsanelere inandıklarını
bilirken, sinemanın da gerçek olmasına ister. Efsanelerin zamansızlığına ve sinemanın
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geçiciliğine rağmen, sinemanın kalitesine benzer şekilde efsaneler de yine kendi
evrenselliğinden kaynaklanmaktadır. Sinema, herkesin kabul etmeyeceği bir film olsa da
herkes hakkında konuştuğunu varsayar.
Sinema, ideal izleyicilerin hayatında dünyanın şu anda neye benzemesi gerektiğini
tanımlarken kendi evrenselliği ve geçiciliği içinde kamusal alan olarak ortaya çıkmaktadır.
Tıpkı Habermasçı kamusal alanın şu anda hangi değerlerin olması gerektiğine ve toplumun şu
anda hangi idealleri takip etmesi gerektiğine karar verdiği gibi, sinema da, bir bireyin kendi
yaşam hedeflerini en iyi şekilde yerine getirecek durumda kendi dünyasına yönelik kabul
etmesi gereken tutumunu tanımlamaktadır. Habermasçı kamusal alan gibi sinemanın
morfolojiyi kabul ettiği şekilde, sinema da siyaseti tartışır; ancak sinemanın siyaset karşıtı
olduğu yerde, devlet olma konusundaki hırsından vazgeçer ve bunun yerine birey üzerine
odaklanır. Sinemada ele alınan birey, kendi sınıfı, kültürü, inancı ve toplumundan bağımsız
olarak sinema ile ilişkili olması beklenen ve bu soyutluk içinde inşa edilen evrensel bir
bireydir ve de politikayla ilgili olmaması beklenmektedir. Đzleyicinin evrenselleşmesi de
politikadan uzaklaşmasına bağlıdır.
Kamusal alanın dönüşümü ile sinema seyircisinin ortaya çıkışı iç içe örülmektedir. Özellikle
de günlük yaşamda ve dinlenme, eğlenme, iş saatleri dışındaki zamanın deneyimi ile ilgili
olan ve sınıf ayırımına, etnik farklılıklara, cinsiyete dayalı kamusal alan dönüşüme
uğramaktadır. Đşçiler, kadınlar, göçmenler, çocuklar, kırsal alandan ve dünyanın başka
coğrafyalarından farklı yaşam biçimleri, alışkanlıkları ile gelip tamamıyla farklı ve yeniden
tanımlanması, uyulması gereken kentsel yaşamın yeni kodlamalarına dayanan kamusal yaşam
klasik burjuva kamusal alanıyla karşı karşıyadır. Sinema burjuva kamusal alanının kültürel
standartları doğrultusunda kendini birleştirmek çabası ile soyut kimlik ve dışlama
mekanizmalarını edebi ve sanatsal dolayımı kullanarak gerçekleştirir (Süalp, 1997, s.3). Daha
fazla seyirciyi celp etmek için sinemada cafcaflı sahnelerin oluşu, baş rol oyuncularının
özenle seçilmesi ve saire gibi burjuva kamusal alanını doğrudan ilgilendiren misallere sık sık
rastlamak mümkündür.
Kamusal Alan Bağlamında Yeşim Ustaoğlu Sineması
Habermas’ın yapısal özelliklerini tartıştığı kamusal alan dünyanın her tarafında aynı şekilde
gelişmemiştir. Demokrasiyle tanışmayan ya da problemi olan toplumlarda kamusal alan
Habermas’ın ifade ettiği gibi özgürlüklerin ve farklılıkların alanı olarak gelişememiştir.
Aksine buralarda “demokratik” değil, “ideolojik” bir kamusal alan gelişmiştir. 1990 öncesinin
sosyalist ülkeleriyle bazı Üçüncü Dünya ülkelerindeki kamusal alanlar tam anlamıyla
ideolojik kamusal alan profili ortaya koymaktadırlar. Türkiye’deki kamusallık da ideolojik
kamusal alan profiline birçok anlamda uyum sağlamaktadır.
Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana devlet, ana hatlarıyla “tek tipli” bir kamusal alan
yaratmaya çalışmış, bunun için muhalif ve alternatif düşünceleri, kimlikleri, yaşam
biçimlerini kısaca varlık alanlarını yasaklamış veya görmezlikten gelmiştir
(http://www.canakkaleicinde.com/kent-hakki-ve-kamusal-alan-kavrami.html,
01.02.2015).
“Türkiye sınırları içinde yaşayan herkesin Türk vatandaşı olması, ilkesi kendine öncül olarak,
Türklüğü dinsel, etnik ve cinsel özü olmayan bir üst kimlik olarak kavramsallaştırmak ve
siyasal söyleme sokmak amacını güdüyor. Diğer taraftan, Kemalist milliyetçiliğin etnik ve
dinsel farklılıkları içinde eriten bir milliyetçi söylem olduğunu ve Türk nosyonunun sahip
olduğunu sabit bir özün olduğunu savunanlar var. Laik milliyetçilik ve ethno-milliyetçilik
kavramları, bu görüşe göre, Kemalist ulusal kimlik anlayışının söyleme sokulma tarzını
simgeliyor”. Siyasal düşünceyi yasaklayarak, tartışma platformunu kapatarak tek doğrulu
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dogmatik bir düşünce sistemi geliştirmeye çalışmıştır. Böylece kamusal yaşamı farklılaşmaya
kapalı
homojen
bir
kamusal
alan
haline
getirmeye
çalışmıştır
(www.academia.edu/4873776/Kamusal_Alan_Özel_Alan_Tartışması: 10, 24.01.2015).
Yeşim Ustaoğlu sinemasını değerlendirirken de, Türkiye’deki kamusal alan kavramının
konumlandırılışını göz önünde bulundurmak gerekir.
Yeşim Ustaoğlu’nun çoğu filmleri, aslında hem egemen anlatıda hem de sinemada yer
al(a)mayan hikâyeleri, farklı düşünme biçimlerini tartışmaya açarak alternatif bir alan
oluşturur. Egemen söylemin yok saydığı tartışmaları, temsil biçimlerini görünür kılar.
Ötekiler arasında söyleşiyi mümkün kılar.
Yeşim Ustaoğlu sineması büyük oranda ‘atmosfer’in, ‘çerçevelerin’ ve ‘toplumsal kimlik
incelemelerinin sinemasıdır. Yönetmenin filmlerinde çok kültürlülüğün ve farklılığın
vurgulanması, görmezden gelinen farklı kimliklerin kendini ifade etmeye başlaması,
kadınların, eşcinsellerin, göçmenlerin kamusal alanda tanınma talebinde bulunmalarına neden
olmuştur (Yıldız, 2008: 4). Değişik kimlik sahibi şahısların artık kamusal alanda söz hakkına
sahip olmalarının zamanın geldiğini filmlerinde sürekli vurgulayan yönetmen bu kimlikleri
kendi yorumuyla izleyiciye sunmaktadır.
Ustaoğlu sinemasında kimlik sorunu her zaman ön planda olmuştur. O, bazı filmlerinde farklı
kimliklerin seslerini yükseltmeyi, varlıklarını kamusal alana taşımayı üstlenmiştir. Daha çok
Türk kimliği, Kürt kimliği üzerine vurgu yapan yönetmen bu konuları filmlerinde de
işlemiştir.
Ustaoğlu anlattığı hikâyelerle Türkiye’de yaşanan kimlik ve aidiyet sorununa buna bağlı
olarak toplumsal/ tarihsel sürece yönelik egemen söylemden farklı bakış açıları ve görme
biçimleri önerir. Bu kabulleri sarsan bakış açısı, resmi anlatıyı içselleştirmiş izleyici için
sarsıcı olmaktadır.
Yeşim Ustaoğlu’nun filmleri farklıkları yok saymanın, geçmişi reddetmenin birey üzerinde
yarattığı tahribatı göstermesi açısından önem taşımaktadır. Kişilerin yaşam öykülerinde yer
alan, anlatılmayan hikâyelerin ve sessizliklerin ses bulduğu filmler yok sayılmış kişisel
hikâyelerin gün ışığına çıkmasına, tartışılmasına neden olmaktadır. Ustaoğlu, izleyiciyi, tekil
bir ulusal kimlik uğruna yok sayılan kimliklerle ve bu uğur adına ödenen bedellerle
yüzleştirir. Türkiye’de yaşanan kimlik ve aidiyet krizi kendi farklılıklarımızı kabullenmeyi ve
tarihimizle yüzleşip barışmayı gerektirir. Sinema, izleyiciye farklı düşünme ve algı biçimleri
öneren filmlerle bu yüzleşmeye ön ayak olabilir.
Birçok sinema yazarı tarafından Ustaoğlu’nun sineması, Yılmaz Güney sinemasının devamı
olarak nitelenmektedir (Cıvaş, 2010: 113).
Eğer bir toplumda uzun süren kronik toplumsal sorunlar varsa, o toplumun sosyal ve kültürel
değerler sisteminde ve buna bağlı olarak da insan ilişkilerinde ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkar.
Bu rahatsızlıklar iki şekilde tezahür eder: birincisi bireyin topluma yabancılaşması diğeri
toplumun bireye nasıl davranacağını dikte ettiği bir toplumsal ilişkiler ağı
(http://www.sosyolojidernegi.org.tr/kutuphane/izlec.php?kitap=1&tip=makale&id=35,
02.02.2015). Đşte “Güneşe Yolculuk” ve “Bulutları Beklerken” filmleri yukarıdaki
rahatsızlıkların her iki şekline de örnektir.
Ustaoğlu, Güneşe Yolculuk filminde 1990’ların ötekisi “Kürtleri” anlatırken, Bulutları
Beklerken filminde 1970’lerin ötekilerini gayrimüslimleri ve komünizmi ele alır.
Yönetmen, sinemasal deneyimlerini özellikle bu iki filminde kavramsal olarak “kimlik”
üzerine oturtur. Diğer filmlerinde de kişisel bir kimlik arayışı vardır ancak bu iki film daha
ziyade etnik kimlik üzerinedir. “Güneşe Yolculuk’’ta “Kürtlük”, “azınlık”, “öteki’lik” üzerine
düşündürtür, “Bulutları Beklerken” ise Türkiye”deki gizli etnik gruplar, kimliklere dikkat
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çeker, bu filmdeki Ayşe/Eleni 50 yıl boyunca Rum olduğunu gizlemiş, Ayşe olarak “hayatta
kalmaya” çalışmıştır. Bu aynı zamanda gizlenen, dönüşen, kimliğini yok etmek zorunda kalan
binlerce başka insanın da hayatıdır, sadece Rum’un değil, Ermeni, Yahudi, Süryani, Kürt
olanın da sıklıkla yaşadığıdır. Đsimleri Türkçeleştirilen çok sayıda Kürt ve Ermeni çocuğa
rastlanabilir. Asimilasyon politikası sebebiyle günümüzde etnik gruplarını ayırt etmek bile
güçtür.
“Güneşe Yolculuk” ve “Bulutları Beklerken” Filmlerinin Đçerik Analizi Yöntemiyle
Đncelenmesi
Bu çalışma kapsamında, Yeşim Ustaoğlu’nun “Güneşe Yolculuk” ve “Bulutları Beklerken”
filmleri, kamusal alan olgusuyla bağlantılı olarak ve içerik analizi yöntemiyle ele
alınmaktadır.
Đçerik analizi incelenen metinlerin ya da sosyal gerçekliğin içinde saklı anlamların yeniden
keşfedilmesini, yeniden yapılandırılmasını ve yeniden yorumlanmasını içeren bir tekniktir.
Đçerik analizi iletişim odaklıdır. Bu bağlamda sözlü beyanlar, yazılı materyaller, resimler,
karikatür, sinema, video gibi diğer görsel nesneler içerik analizi tekniği çerçevesinde
incelenebilirler. Đçerik analizinde amaç incelenen materyalde görünmeyen sosyal gerçekliğe
ait çıkarımlarda bulunmaktır. Đçerik analizinde kamusal iletişimin belli boyutları belli amaçlar
ele
alınır
bağlamında
(http://www.sosyolojidernegi.org.tr/kutuphane/izlec.php?kitap=1&tip=makale&id=35,
02.02.2015).
Bu bağlamda içerik analizi, malzemenin salt görünen içeriğini değil, arka planını da inceleme
konusu yapmakta; diğer bir ifadeyle metnin tema ve içeriğini birincil okumayla ele alırken,
dokusunu
da
ikincil
okumayla
incelemektedir
bağlam
(http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi10pdf/gurel_emet_alemjale.pdf, 03.02.2015).
“Đçerik analizi, metinlere ve kullanıldıkları bağlamlara yönelik anlamlı ve geçerli çıkarımlar
yapabilmek için kullanılan bilimsel bir araştırma yöntemidir. Çeşitli söylemlere uygulanan
birtakım metodolojik araç ve teknikler bütünü olan içerik analizi, kontrollü bir yorum çabası
ve genellikle tümdengelime dayanan bir ‘okuma’ aracı olarak değerlendirilebilmektedir.
Kimlik sorunu üzerine odaklı her iki filmi diğer bu tür filmlerden farklılaştıran ve ayıran
temel özellikler mercek altına alınmaktadır. Ardından bir iletişim ve etkileşim ortamı olarak
bu filmlerin etkinliği incelenmekte ve örnekler dâhilinde ayrıntılı ele alınmaktadır. Her iki
film, izleyicisine, olayların geçtiği dönemlerine özgü etkin ve yeni söylemlere aracılık eden
kamusal
alan
ile
bağlantılı
bir
görünüm
sunmaktadır
(http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi10pdf/gurel_emet_alemjale.pdf,
03.02.2015).
Dolayısıyla “Güneşe Yolculuk” ve “Bulutları Beklerken” filmlerinin kamusal alan ile ilişkili
olarak incelenmesi ve kamusal alan söylem ile hangi noktalarda uyuştuğunun ortaya konması
gerekmektedir.
“Esmer Olmak Suç Mu?” (Güneşe Yolculuk)
Film bir su birikintisinden yansıyan görüntülerle başlar, bir tabut kamyonete bindirilir,
ardından kapağı kapatılır. Tersyüz edilmiş görüntü, aynı zamanda gerçekliğin toplumsal
bilinçte de tersyüz edildiğini ve sürecin baştan itibaren yeniden inşa edilerek, savaşın değil
barışın savunulmasını ifade edecek bir anlatıya giriş yapacağını gösterir. Sudaki ters görüntü
bir bakıma ters yüz olma imgesidir. Dünyada savaşların, öteki olmanın, yoksulluğun şiddetin
yaşandığı zamanlardır, kimse güvende değildir.
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Güneşe Yolculuk’ta bir Türk ile Kürt gencinin hikâyesini anlatmaktadır; Türk’ün Kürdün
cenazesini taşıması yönetmenin Türkiye’nin en önemli meselelerinden birine olan bakışıdır.
Yönetmen vicdanıyla baş başadır, tıpkı Mehmet’in Berzan’ın cesediyle baş başa kalması gibi.
Yönetmen bu filmine suyun maviliğinde başlıyor. Su, duruluk, yaşam, yenileşme, arınma,
temizlenme simgesidir (Çöloğlu, 2006: 171). Mavi renk ise serinlik, sonsuzluk, gerçeklik,
doğruluk, gece, derin duygular, açık hava, haysiyet, cennet, içtenlik, göksellik, önem, anlam
içerir. Mavi tonların ağır bastığı ilk bölümde, renk halka halka sarıya dönüyor. Sarı ise Güneş
ışığı, eğlence, sıcak, kuru, çöl, varlık, hastalık, güç, doğu, hainlik, ihanet, parlaklık,
göz alıcılık, mükemmellik ifade ediyor. Filmin finaline doğru iyice güneşin kızıllığına
boyanıyor. Kırmızı renk sıcaklık, tehlike, kızgınlık, durmak, heyecan, aşk, tutku, ihanet, güç,
dayanıklılık demektir. (Çöloğlu, 2006: 172)
Yönetmen filmlerinde gerçekliği sorguluyor ve bu her defasında bir yüzleşmeye götürüyor.
Güneşe Yolculuk, bizi Türkiye’de yaşayan Kürtlerle yüzleştirir. “Kürt fobisinin altında ne
yatar?” sorusunu sorar ve ötekini sorgulatır.
1990’lı yıllar faili meçhul cinayetlerin yaşandığı, toplumsal gerilimin ve şiddetin yükseldiği,
milliyetçiliğin hız kazandığı yıllardır. Ustaoğlu, iki karakterin yollarının kesişmesinde şiddet
öğesini kullanarak, filmin başında, karakterlerin nerde durduklarına ve nelerle
karşılaşabileceklerine dair ipuçları verir. Bu olay, kendi gibi olmayana, düşünmeyene karşı
tahammülsüzlüğün göstergesidir ya da başka bir ifadeyle bu tahammülsüzlüğün arttığı
1990’ların bir görüntüsüdür. Esmer olmak, koyu tenli olmak özellikle 1990’lı yılların politik
ortamında suçlu olmak ya da öteki olmakla, bir başka deyişle tehlikeli görülmekle eşdeğerdi.
Hatta sevgilisi Arzuyla olan diyaloglarında da bu vurgulanmaktadır:
Mehmet: Polisler Tireli olduğuma da bir türlü inanmadılar.
Arzu: Tireli misin sen?
Mehmet: Niye herkes bana bu soruyu soruyor?
Arzu: Bilmem. Tireli olmak için fazla karasın sanki.
Mehmet: Esmer olmak suç mu?
Arzu: Evden niye kovdular seni?
Mehmet: Anlaşılan onlar için de fazla karayım. (0:47:10-0:47:21)
Karşılaştığı kötü muamelenin esmerliğinden kaynaklandığını düşündüğü için çöp yığınları
arasında bulduğu bir spreyle saçını sarıya boyar (1:05:41-1:05:48). Farklılığını gizlemek ve
ortalama kimliğe yaklaşmak için yaptığı bu hareket onun farklılığını daha da belirginleştirir.
“Kara”lığı daha da görünür olur.
Kamusal alanın bir parçası sayılan halk otobüsünde Mehmet’in oturduğu koltuğun altına
bırakılan silah onun başına bela açıyor. Onun evinin kapısına çarpı işareti konulur, bunun
üzerine ev arkadaşları başlarının belaya girmesinden korkar ve Mehmet’in evden çıkmasını
isterler (0:35:18-0:37:09). Evsiz kalan Mehmet işini de bu olay yüzünden kaybeder. Kamusal
alanda Kürt kimliğine sahip olma, terörcü kimliğine sahip olmakla eşdeğer durumuna getirilir
çoğu zaman. Kapısının üstüne kırmızı çarpı işaretinin konulması da buna örnektir.
Damgalanmış, dışlanmış bir Kürt’ün kamusal alandaki konumu göstermektedir. Böyle bir
kimliğe sahip bir Kürt kamusal alanda tehlike arz etmektir, ondan korkulur ve kimse onunla
kolay iletişim kurmaz. Tüm bunların sonucunda da aslında Egeli olan Mehmet kamusal
mekândan çekilmek ister, özel mekâna, Berzan’ın köyüne, karanlık bir eve çekilir.
Aynı zamanda, filmin senaryosunda, o dönemde Türkiye’de yaygınlık kazanan bir olaya
dönüşmüş maç seyirleri, sonrasında çıkan olaylar, gazetelerin kupon karşılığı hediyeler
vermesi gibi durumlara yer verilir (0:06:28-0:07:30). Bunların dışında başta Đstanbul olmak
üzere, sokakların genel kültürel atmosferleri korunmaya çalışılır. Göstergebilimsel olarak

27

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 50
Temmuz – Ağustos 2015
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org

Güneşe Yolculuk incelenirse, aslında bütün film boyunca Mehmet “bilmediği toplumsal
doku” hakkında öğrenirken, seyirci için de bu doku anlatılmaktadır. Aynı şekilde, seyirciye
yönetmenin yansıtmak istediği Mehmet’in dönüşüm sürecinden bir pozitif kimlik türetmektir,
bu anlamda yönetmenin “toplumun ötekisine” yakınlık durduğu da filme kodlanmıştır.
Mehmet’in bilmediği Doğu kültürel olarak Güneş’le kodlanmıştır, olumlu bir amaç olarak
görselleştirilir.
Filmde, televizyonda protesto eylemleri gösterilmektedir (0:10:07-0:10:58). Bu eylemler de
kamusal alanda olup bitmektir. Protestolar sırasında Berzan’ın orada bulunması kamusal
alanda Kürt kimliğinin itirazını ortaya koymaktadır.
“Güneşe Yolculuk’ta aynı zamanda kadının kamusal alanda çalışması da işlenmiştir.
Mehmet’in sevgilisi Arzu’nun çamaşırhanede çalışması bunun örneğidir. Bundan başka,
kadın kamusal alanda erkeğe yardımcı olan biri olarak gösterilmiştir. Bu noktada Habermas
da burjuva kamusunda kadınların dışlanışı ve işçiler, köylüler, ayaktakımıyla bir bakıma aynı
tutulduğuna değinir. Ve bu toplumun ataerkil karakterinin siyasal kamu kamunun yapısal
dönüşümüyle de değişmediğini ancak 20. yüzyıl’da eşit vatandaşlık konumuyla düzeltilmeye
çalışıldığını söyler. Bu cinsiyetle ilişkisinin sadece ekonomiyle bağlantılı olmadığını bunun
ailenin iç mekânındaki özel alan çekirdeğiyle alakalı olduğunu belirtir. Buna göre ” kadınların
siyasal kamudan dışlanması, sadece erkeklerin buraya kendilerine ayrılmış bir
kontenjanmışçasına hâkim olması anlamında değil, siyasal kamunun yapısı ve özel alanla
ilişkisi itibariyle cinsiyete özgü bir şekilde belirlenmesi anlamında da tayin edici olmuştur.
Đmtiyazsız erkeklerin dışlanışından farklı olarak kadınların dışlanması, yapı kurucu bir güce
sahipti”(Habermas, 2002: 96 ).
Filmin kamusal alan açısından en önemli noktalarından biri de Kürtçe konuşmalardır. Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ancak Türkçe konuşmayan ve Kürt aidiyeti üzerinden
kendini tanımlayan Kürtlerin Türkleşebileceğinin düşünülmesi Türkleştirme politikalarının
Kürtler üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu politikaların somut uygulamalarından
biri anadili Türkçe olmayan vatandaşların hem özel hem de kamusal alanda Türkçe
konuşmaya zorlanmasıdır. Çocuklara saf Türkçe isim koyma zorunluluğu ve 1927’deki
“vatandaş
Türkçe
konuş”
kampanyası
bu
uygulamalara
örnektir
(http://derinsular.com/cumhuriyetin-turkluk-ve-vatandaslik-anlayisi-yildiz,
22.01.2015).
Zorunlu Türkleştirmenin en önemli veçhesini Türkçeyi anadil olarak benimsetmeyi
amaçlayan bu uygulamalar oluşturmuştur. Kemalist “biz” kuruluşunun Türklük üzerinden
olması kendi ötekilerini yaratmıştır. Kürtler, tek dilli homojen ulus ideali içinde Türkleşerek
yer almak konusunda gönüllü olmamış, asimilasyon politikalarına direndikçe
ötekileşmişlerdir. Filmde Eminönü’nde Kürtçe şarkının seslenmesi artık kamusal alanda
Kürtlerin de “biz de varız” söyleşini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda Berzan’ın Kürtçe
konuştuğu mekânlardan biri bir telefon kulübesidir (0:11:12-0:11:34). Başka bir sahnede Kürt
arkadaşıyla konuşurken bir bodrum katındadır (0:25:38-0:26:30).Kürtçe konuştuğu yerler,
kısıtlı, kapalı, dar mekânlardır. 1990’lı yıllara kadar kamusal mekânda Kürtçe konuşulmasının
yasak olması, yönetmenin mekân seçiminin bu şekilde olmasının nedenini, dar, kapalı
mekânlarla yarattığı tedirginliği, gizlenmişliği açıklamak için yeterlidir. Kamusal mekânda
Berzan’nın Kürtçe konuştuğu bir kez duyulur (0:39:00-0:39:12). Ancak bu konuşma
(konuşmanın içeriğinden de kaynaklansa da) bir kaçışı, tedirginliği ifade eder. Dolayısıyla
farklılığın tehlikeli görüldüğü bir toplumda farklı diller de bir tehlikedir. Kimliklerle birlikte,
diller de susturulmuş, yok sayılmış, gizlenmiştir. TC’nin kurulmasıyla yürürlüğe giren
kamusal alanda Türkçe konuşma zorunluluğu ve dışarıda kalmamak, ayrımcılığa (şiddet ya da
dışlama gibi) maruz kalmamak için Türk gibi davranma durumu, farklı kimliklerin
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sessizliklerini açıklamakla kalmaz, aynı zamanda Türk sinemasında farklı kimliklerin
sessizliğinin/sessizleştirilmesinin nedenini de ortaya koyar.
Mehmet’in bekâr evi dışlanmışlığı, yoksulluğu anlatmaktadır. Bu da kamusal alandaki
yoksulluğu bize tüm çıplaklığı ile sunmaktadır. Aynı zamanda Berzan’ın gecekondu evi,
mekân olarak Đstanbul’un dışındadır, aynı zamanda toplumsal olarak da dışlanmıştır. Đçinde
doğup büyüdükleri toplumun bir üyesi değiller, öteki olarak kurgulanmışlar ve dışarı
itilmişlerdir.
Filmin son sahnelerinde Berzan’ın köyünün tasviri, köy evlerinde kırmızı çarpı işareti de
aslında kamusal alandaki haksızlığa bir işaradır. Aynı zamanda son sahneden görünen askeri
gözetleme kulesi Mehmet için de Berzan için de bir sınırın olduğunu hatırlatır (1:37:001:40:00). Bu kule resmi ideolojinin, egemen söylemin görüntüsüdür (Yıldız, 2008: 73).
Güneşe Yolculuk filminde yabancılaşma olgusu da karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak
bakıldığında, bu filmde Marksist yabancılaşma olgusunu temsil eden kapitalist bir toplumdaki
çelişkiler ve insanın kendine yabancılaşmış hali dikkati çekmektedir.
Yabancılaşma kavramı bir siyasi rejim tartışmasının dışında sosyal kültürel sistem içindeki
çözülmeler
bağlamında
da
kullanılabilmektedir
toplumsal
(http://www.sosyolojidernegi.org.tr/kutuphane/izlec.php?kitap=1&tip=makale&id=35,
02.02.2015). Örneğin, toplumun azınlık grubunda yer alan bireylerde yaşadıkları ulusal
kimlik farkı ve duygusal yoksunluklardan dolayı kendi cemiyetine yabancılaşabilmektedirler.
Yönetmenin yabancılaşma kavramına yüklediği anlam da bu doğrultudadır.
Filme Yapılan Eleştiriler
Yönetmen Görüşü
“Güneşe Yolculuk, bir transformasyon hikayesi; sadece uzağımızdakine değil, yanı başımızda
olan bitene karşı bile görmezlikten gelme halini sorgulayan bir dostluk filmi. Tireli
Mehmet’in, Zorduçlu Berzan’ın hayatının realitesini uzun ve sancılı bir yolculukla
kavrayışının ve sonunda naif bir gençten, olgun bir adama dönüşmesinin hikâyesi…
Film
gerçek
mekânlarda
ve
amatör
oyuncularla
çekilmiştir”
(http://www.ustaoglufilm.com/gunese_yolculuk-gorus.asp, 25.01.2015).
Güneşe Yolculuk filmine yönelik eleştiriler iki eksende ayrışmıştır:
Đdeolojik olarak, filmin ele aldığı siyasal kutuplaşma ve şiddet dolu gerçeklikten dolayı,
siyasi olarak filmi kabul edilemez ve “terör yanlısı” gören yaklaşımlar ortaya çıktı, bundan
dolayı farklı gerekçeler ortaya dökerek, kendi dediklerini temellendirmeye çalıştılar ya da
filmi yadsımaya çalıştılar (Arslan, 2009). Aynı nedenle filmin dağıtım süreci çok sancılı
geçmiştir, Đstanbul’da yalnızca Akademi Đstanbul’da 3 ay süren gösterim sürecine girdi,
seyirciyle buluşması son derece sancılı süreçlerin ardından sınırlı olarak gerçekleşebildi. Aynı
nedenle filmin dvd’leri ve korsan dvd’lerine talep büyük oldu (Mithat Alam Film Merkezi,
2002).
Đkinci eleştiri ekseni ise, filmin gerçeklik düzeyinde kimi sorunların yaşandığı üzerinden
yapıldı. Bunlardan iki örnek, Đstanbul’da evlerin kırmızı X ile işaretlenmesi (filmde Berzan’ın
yaşadığı iki yerde bu işaretler kullanılıyordu) ve Berzan’ın cenazesine kimsenin sahip
çıkmaması üzerinden verilebilir.
“Elli Yıllık Sessizlik…” (Bulutları Beklerken)
Bulutları Beklerken, 50 yıl boyunca başka bir kimlikle yaşamış bir kadının yıllar sonra
yaşadığı içsel hesaplaşmayı, sürgünü anlatmaktadır (Yıldız, 2008: 47). Bulutları Beklerken
bizi göç etmek zorunda kalan Rumlarla yüzleştirir ve yine burada da Türklük ve tarih
sorgulanır.
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Bulutları Beklerken filmi belgesel görüntüleri ile açılır. Rumların Anadolu’dan zorunlu göçü
sırasında çekilmiş görüntüler, göç edenlerin yaşadığı zorluğu, sefaleti ve acıyı gösterir. Đnsan
yığınları, gemilerde, trenlerde ve at arabasında üst üste yolculuk eder. Gayrimüslimler
açısından vatan bildikleri topraklardan göç etme, kamusal alanda kendi kimliğini ve dilini
gizleme, Türk olarak yaşama, Türkiye’de çoğu zaman bireyin ailevi kimliği, tarihi ulusal
kimlikle/tarihle çatışmakta ve kamusal alanda (ve bazen de özel alanda) sessizleştirilmektedir.
Eleni’nin 50 yıllık sessizliği, görünmezliği, kamusal ve hatta özel alanda sessizleştirilen ailevi
kimliklerin Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşadığı zorluğu ortaya koyar.
Eleni’nin sessizliğini bozmasını ve geçmişiyle yüzleşmesini Türkiye Cumhuriyeti’nin
geçmişiyle yüzleşmesine ve sessizliğini bozmasına gönderme olarak okumak mümkündür.
Filmin yönetmeni de bir röportajında filmin bir yanıyla tarihsel geçmişimizle yüzleşmenin
filmi olduğunu belirtir (Yıldız, 2008: 64).
Aynı zamanda Mehmet okulda Türk marşı okunurken, altını ıslatır, o esnada çocuklar hep bir
ağızdan “Türk ölmez” demektedir(0:17:25-0:17:38).
Filmde Niko ve ailesinin fotoğrafı aynı zamanda Ayşe’nin kimliğini ikiye böler, parçalanmış
aidiyetiyle yüzleşmesine neden olur (0:39:44-0:40:09). Neyzi, ulusal kimliğin
dışlayıcılık/kapsayıcılık özelliğinin altını çizer ve zorunlu göçün yarattığı dehşet, dışlanma ve
ayrımcılık korkusunun farklı kimliklerin kendilerini kamusal alanda Türk olarak sunmalarına
neden olduğunu belirtir (Neyzi, 2004: 9).
Gayrimüslimlerin zorunlu göçünü anlatan film diğer yandan dönemin bir başka ötekisini,
komünizmi konu edinir. Filmin başında eve gelen nüfus sayım memurları televizyonda Rusça
konuşan birini görürler. Aralarında şöyle bir konuşma geçer.
- Bu Rusça konuşuyor.
- Suratı görmüyor musun şeytana benziyor.
- Şeytanın ta kendisi. Teyze kapat kapat. Biz işimize bakalım (0:06:51-0:07:06).
Bundan başka, filmin bir sahnesinde bir meyhanede içen iki kişi önce gâvurlar ve komünistler
hakkında konuşur, daha sonra sarhoş bir şekilde meyhaneden çıkarlar. Sokakta Mustafa ile
karşılaşırlar. Mustafa’nın babası komünisttir ve Rusya’ya kaçmıştır. Bu durum onu
öteki/tehlikeli yapmaya yetmiştir. Mustafa’yı tartaklamaya başlarlar ancak Mustafa
arkadaşının annesi sayesinde ellerinden kurtulur (1:02:10-1:04:18).(Yıldız, 2008: 50).
“Bulutları Beklerken” filminde kamusal alan açısından işlenen esas konu göç ve bu göçün
kamusal alanda yarattığı sorunları anlatmaktadır. Aynı zamanda Rum kimliğinin kamusal
alanda temsili de filmde vurgulanmaktadır.
Din konusu da kamusal alanın bir parçası olarak filmde ele alınmıştır (1:19:25-1:20:33).
Müslüman olmayanlara kamusal mekânda kötü niyetli bakış açısı sergilenmektedir. Onlara
“şeytan” denmesi de bunun bir sübutudur.
Filmde okul, kilise, meyhane gibi kamusal mekânlar gösterilmektedir.
SONUÇ
Her iki film, TC’nin ulus devlete geçişinin ve tekil bir ulusal kimlik inşasının farklı kimlikler
için sonuçlarını ortaya koyar ve ulus devletlerin farklılıkları yok sayan kimlik anlayışını açığa
çıkarır. Tekçi bir kimlik uğruna kişinin ailevi kimliğinden vazgeçmesinin yarattığı
bölünmüşlük anlatılır. Bu filmlerde kimlik, farklı yerler, aidiyet biçimleri arasında bölünmüş,
parçalanmış bir şekilde yer alır.
Her iki filmde ana tema ulusal çoğunluğun (kamunun büyük bir kısmının) göçmenlerin ve
azınlıkların kötü durumuna kayıtsızlığına ve milli “sağduyu” safsatalarına odaklanmıştır.
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Aynı zamanda yönetmen bu filmler aracılığıyla izleyicisine toplumsal hiyerarşilerin egemen
olduğu bu memlekette azınlıkların ve göçmenlerin ne denli yoksulluk çektiği ve ayrımcılığa
uğradıklarını duygusal yollarla hissettirmeye çalışmaktadır. Ulusal “sağduyu”nun eksikliğine
vurgu yapan yönetmen, azınlıkların ve göçmenlerin üzücü durumunun çözümünde
toplumdaki her bireyin kendi kişisel sorumluluklarından kaçtığının da altını çizmektedir.
Aslında bu noktada Yeşim Ustaoğlu, her iki filminde kamusal alanın içindeki özel alanlarının
mühimliğine de dikkat çekmek istemiştir.
Yönetmen, Güneşe Yolculuk filminde parçalanmış aidiyeti, kimliği anlatırken Mehmet’in
Đzmirli ve esmer oluşunu kullanmıştı. Burada da benzer şekilde Ayşe sandığımız Eleni bir
Rum’dur. Yönetmen farklı konumlandırılmış kimlikleri (Türk/Kürt, Türk Müslüman/Rum
gayrimüslim gibi) iç içe geçirerek kimlik hakkında bilinenleri sorgulamakta, tarihsel ve
siyasal olarak karşıt inşa edilmiş kimliklerin konumlarını sarsmaktadır. Yönetmen Türk
kimliğine eklemlenmiş farklı kimlikleri bu yolla görünür kılar, aynı zamanda farklılıklarımızı
bize hatırlatır. Ayşe/ Eleni burada iki kimlik arasında kalır, parçalanmış iki aidiyet arasında
sıkışır (Yıldız, 2008: 51).
Filmlerdeki karakterler için ailenin, çoğu zaman babanın yokluğu, köksüzlüğü, aidiyetsizliği
ifade etmektedir.
Ustaoğlu’nun kimlik kavramını sorunsallaştıran yaklaşımını aynı zamanda toplumsal ve
tarihsel bir bağlama oturtma çabası başka bir okuma alanının yolunu açabilir. Kültürel temsil
biçimlerinin ortaya konulduğu film analizleri aslında toplumsal değişimlere eleştirel
yaklaşmamızı sağlar. Filmlerdeki kimlik üzerine tartışmalar, bir dönemin algı biçimine, ön
kabullerine de sorgulayıcı bir tutuma neden olur. “Bir filmin eleştirisi, bir dönemin, bir politik
iklimin, gündelik hayatın, mekânın ve kültürün yeniden üretilmesi sürecinin ve bunların
temsil biçimleri tarihinin analizine dönüşebilir” (Süalp, 1998: 11) .
Güneşe Yolculuk filmi Kürt olma özne konumu üzerine olan uzlaşıları ve söylemsel kuruluşu
sorunsallaştırırken aynı zamanda 90’ların politik iklimini ve milliyetçi söylemini tartışmaya
açar. Diğer filmde ise benzer şekilde dönemin milliyetçi karakterini resmeder. Böylece resmi
anlayışın milliyetçi ve tekçi anlayışını sorgulayacak düşünme biçimlerinin yolunu açar.
Sessizlik bu sorgulayıcı düşünme biçiminde önemli bir yer tutar.
Toplumsal farklılıkların aniden çöküşünün yol açtığı hak ve ayrıcalıkların kaybı Güneşe
Yolculukta çok anlamlı bir şekilde tezahür etmektedir.
Bulutları Beklerken filminde ayrı bir okuma alanı oluşturur. Farklı kimliklerin
sessizleştirilmesini Ustaoğlu, Eleni’nin sessizliği ile anlatır. Eleni, suskunluğunu kendi diliyle
konuşarak, kendi hikâyesini anlatarak bozar ve geçmişiyle yüzleşir. Bu yüzleşme bizi de
kendi tarihimizle yüzleştirir ya da yüzleşmemiz gerektiğini hatırlatır (Yıldız, 2008: 88).
Sonuç olarak her iki filmde yönetmen kamusal alanda farklı kimliklere sahip olmaktan
utanmamanın ve toplumun da farklı kimliklere saygıyla yanaşması gerektiğinin altını
çizmektedir. Aynı zamanda toplumsal duyarlılık bağlamında da her iki film Türkiye sinema
tarihinde önemli yerlere sahiptir.
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CUMHURĐYET DÖNEMĐ SAĞLIK ĐLETĐŞĐMĐ UYGULAMALARINDA ĐLKLER:
TÜRKĐYE’DE SITMA ĐLE MÜCADELE
Dr. Deniz SEZGĐN∗
ÖZ
Bu çalışmada, ilk çağlardan bu yana en yaygın salgın hastalık olarak bilinen ve günümüzde de hâlâ önemini
koruyan sıtma hastalığı ile Türkiye'de Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen mücadeleyi sağlık iletişimi
perspektifinden incelemek amaçlanmıştır. Türkiye'de 1923-1950 tarihleri arasında sıtma ile mücadele
kapsamında sağlık alanına büyük bir bütçe ayrılmış ve halkı bilinçlendirmek üzere yoğun ve aralıksız çalışmalar
yapılmıştır. Sıtma ile mücadelede kanun yapıcıların toplum sağlığını tehdit eden bir hastalığa karşı kararlılığının
çok önemli olduğu görülmektedir. Bununla beraber, sıtma yeni kurulan Cumhuriyetin modernleşme ideallerinin
önündeki bir engel olarak kabul edilmiş ve bu konuda her tür engele karşı çalışılmıştır. Cumhuriyet erken dönem
sıtma savaş çalışmaları sağlık iletişimi perspektifinden, sağlık politikası geliştirmek, hastalığı kontrol altına
almak ve halkı bilinçlendirmek açısından çok önemli ve başarılı çalışmalardır.
Anahtar sözcükler
Sıtma, Türkiye, sıtma savaş çalışmaları, sağlık iletişimi, korku çekiciliği, Genişletilmiş Paralel Süreç Modeli

FIRSTS IN HEALTH COMMUNICATION IMPLEMENTATIONS IN REPUBLIC
PERIOD: FIGHT AGAINST MALARIA IN TURKEY
ABSTRACT
In this study, it is aimed to examine the struggle during early years of Turkish Republic against malaria which
has been known to be the most wide-spread illness since antiquity and which still maintains its importance,
within the perspective of health communication. In Turkey, between 1923 – 1950, a big budget was allocated to
the health sector within the context of the fight against malaria, and an intensive and continuous effort was put
into creating public awareness. In the struggle against malaria, it is observed that the determination of the policy
makers against a public health threat is extremely important. Besides, malaria was accepted to be a major threat
to the modernization ideals of young Turkish Republic, and a great struggle was given accordingly. From the
perspective of health communication, Turkish Republic's early period anti-malaria struggle is considered to be
important and successful in developing health policies, maintaining disease control, and creating public
awareness.
Key Words
Malaria, Turkey, anti-malaria campaigns, public health, health communication , fear appeals, Extended Paralel
Process Model

Giriş:
Son yıllarda hızla gelişmekte olan ve gittikçe önem kazanan bir alan olarak sağlık
iletişimi 1970'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışmalarla başlamıştır.
Avrupa’da da hızla yaygınlaşmaya devam eden sağlık iletişimi çalışmaları Türkiye’de ise, çok
yeni bir çalışma alanıdır. Çalışma alanı olarak tanımlanması ve akademik çalışmaların yakın
geçmişe dayanmasına karşın, sağlık iletişimi olarak adlandırılmasa da, toplum sağlığı
çalışmaları Türkiye'de uzun yıllardan beri sürdürülmektedir. Sağlık iletişimi adıyla
gerçekleştirilmemiş olsa da geçmiş çalışmaları günümüz alan yazını ile incelemek; yapılmış
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çalışmaları farklı bir bakış açısıyla ortaya koymayı sağlayabileceği gibi, gelecek çalışmalar
için yol gösterici olacaktır.
Bulaşıcı veya salgın hastalıklar her dönemde tüm toplumların mücadele etmek
zorunda kaldıkları bir konu olmuştur. Hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan etkenlerin
giderilmesi; bireysel ve çevresel zararların önlenmesi salgın hastalıklarla mücadeledeki en
önemli adımdır. Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadelede sağlık ekiplerinin çalışmalarının
yanı sıra halkın bilinçlendirilmesi, hastalıkların yayılmasını engellemek için önemli bir çare
olarak görülmüştür.
Bu çalışmada, ilk çağlardan bu yana en yaygın salgın hastalık olarak bilinen ve
günümüzde de hâlâ önemini koruyan sıtma hastalığı ile Türkiye'de Cumhuriyetin ilk
yıllarında gerçekleştirilen mücadeleyi sağlık iletişimi perspektifinden incelemek
amaçlanmıştır. Savaş, yoksulluk ve olumsuz çevre koşullarının etkisiyle ülkenin büyük bir
kesimini etki altına alan sıtmanın, bir sağlık politikası olarak yok edilmeye çalışılması ve
halkı bilinçlendirme ve sağlığı geliştirme çabaları Cumhuriyet Dönemi ilk sağlık iletişimi
çalışmaları olarak kabul edilebilir. Đlk örneklerden biri olması; sıtmanın yok edilmesi
amacıyla sağlık alanına büyük bir bütçe ayrılması; korku ögesinin kullanımı ile halkı kısa
sürede bilinçlendirmeye ve davranış değişikliğine yöneltmeye çalışılması; konunun sağlık
iletişiminin birey, sosyal ağ, kurum, toplum, cemiyet boyutuyla çok geniş kapsamlı olarak ele
alınması araştırmanın gerekliliğini ve önemini ortaya koymaktadır.
Sağlık Đletişimi Nedir?
Sağlık iletişiminin başlıca amaçlarından biri, bireyleri ve toplumları etkilemektir. Bu
sayede, sağlıkla ilgili bilgileri paylaşarak, sağlık sonuçlarını geliştirmek hedeflenmektedir
(Schiavo, 2007: 6; Wrights ve diğerleri, 2008: 6). Sağlık iletişimi, sağlığı düzeltmek amacıyla
yapılabildiği gibi, bireysel ve toplumsal kararları etkilemek, iletişim stratejilerini araştırmak
ve kullanmak için de uygulanmaktadır. Sağlık iletişimi, hastalık kontrol ve korunma, acil
durum hazırlığı ve önlemi, yaralanma ve şiddete karşı korunma, çevresel sağlık, çalışma alanı
güvenliği ve sağlığını içeren geniş konu alanlarını kapsamaktadır.
Sağlık iletişiminden bir sağlık sorununun, probleminin veya çözümünün bilgi
birikimini ve farkındalığını arttırma; algılamaları, inançları, tutumları ve sosyal normları
etkileme; harekete geçirme; yetenekleri sergileme veya tarif etme; davranış şekli değişiminin
yararlarını gösterme; sağlık servislerine olan talebi arttırma; bilgi birikimini, tutumları ve
davranış değişimlerini güçlendirme; mitleri ve yanlış anlaşılmaları çürütme; kurumsal
ilişkilerin birleşmesine yardım etme; bir sağlık sorunu veya nüfus grubunun tarafını tutma
gibi pek çok amaçla yararlanılabilir (Thomas, 2006: 1-4; Schiavo, 2007: 26-27; Parrott, 2004:
751 ; Lupton, 1994: 56; Sezgin, 2011: 92).
Sağlık iletişimi kampanyaları hakkındaki literatür, yürütülen kampanyaların
çoğunluğunun, hedeflenen sağlık davranışlarını değiştirmede yalnızca kısıtlı bir başarıya
ulaştığını öne sürmektedir (Wrights ve diğerleri, 2008: 233). Sağlık iletişim kampanyaları
diğer iletişim kampanyalarında olduğu gibi, daha önceden belirlenmiş bir zaman aralığında
yürütülmekte; organize ve planlanmış iletişim aktivitelerini içermektedir. Đlgili çalışmalarla,
hedef kitlenin istenen yönde tutum ve davranışa yönelmesi, ikna edilebilmesi ve bu yönde
harekete geçirilebilmesi amaçlanmaktadır. Hedef kitleyi iyi analiz etmek ve bu doğrultuda
uygun mesajlar hazırlamak doğrudan ilgili kişilere ulaşmak planlanır. Sağlık konusunda
toplumun mevcut durumunun bilinmesi önemlidir. Đyi bir analizden yoksun bir biçimde
hareket edilmesi, emek ve zaman kaybına neden olabileceği gibi, sağlık sorunlarının devam
etmesi veya büyümesine yol açabilir. Sağlıkla ilgili yanlış inanış ve alışkanlıklar yakından
incelenmeli, olası hatalar, tercihler ortadan kaldırılmalıdır. Hazırlanacak sağlık ile ilgili
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iletişim materyallerinin amaca, hedef kitleye ve stratejiye uygun olması büyük önem
taşımaktadır. Bireylerin tutum ve davranışlarının değişimi uzun sürede gerçekleşmektedir.
Sağlık ile ilgili farkındalığın oluşturulması veya doğru sağlık davranışlarının edinilmesi
sürecinde, hazırlanacak afiş, broşür ve benzeri iletişim materyallerinin tek başına yeterli
olması beklenmemelidir. Bununla beraber davranışların benimsenmesini destekleyecek
etkinlik ve uygulamaların planlanması ve gerekli durumlarda kanunlarla desteklenmesi
gerektiği vurgulanmalıdır. Sağlık iletişimi kampanyaları bir sağlık riski üzerine
odaklanmaktadır. Çoğu sağlığın geliştirilmesi ve hastalıktan korunma kampanyasında, olası
risklerin ortaya çıkması önlenmeye çalışılmaktadır. Korku veya endişenin birey davranışında
yaratabileceği dönüşüm konusunda risk iletişimi ve korku ögeleri ile ilgili literatür, korku
duygusu ve o korkudan kaynaklı davranışlar arasındaki ilişkiyi açıklamakta yardımcı olabilir.
Korku genellikle bir belirsizlik durumunda tehdit algısı, yaşanmak istenmeyen, kaçınılan bir
duyguyu ifade eder. Hastalığı önleme çalışmalarının kökeninde korku duygusunun, tehlikeye
karşı korunma isteğinin yattığını söylemek mümkündür. Korku ögesi/çekiciliği1, bireylerin
tehlikelere karşı korunmasında, neslinin sürekliliğinin sağlanmasına etkili olmasından ötürü
sağlık iletişimi çalışmalarında sıklıkla tercih edilmektedir.
Sağlık Davranışına Yönlendirmede Korku Đçerikli Mesajlar
Genişletilmiş Paralel Süreç Modeli (Extended Paralel Process Model) (Leventhal,
1970; Witte, 1992), korku ögesini sağlık davranışı değişimi için bir motivasyon olarak
incelemektedir (Wright ve diğerleri, 2008: 240; Haider, 2005: 44; Witte, 2005: 347, Sezgin,
2011: 132; Ardıç Çobaner, 2013: 218). Sağlık uzmanı olmayan bireyler için riskler kabul
edilemeyecek derecede yüksek göründükleri zaman, bu riskler korku yaratmaya sebep
olmaktadır. Korku ögesi, bir hedef kitlenin istenen bir davranışı benimsemesinde korkutan
ikna edici mesajlar olarak tanımlanmıştır. Bir korku ögesi öncelikle tehdidin şiddetini
(örneğin zararının büyüklüğünü) ve olma olasılığını (örneğin hedef kitlenin o tehdidi
deneyimleme ihtimalini) vurgulayarak sağlık tehdidine odaklanır. Genişletilmiş Paralel Süreç
Modeli'ne göre, bir korku mesajı ile karşı karşıya gelen birey, iki paralel algılama sürecine
girer. Birincisi, tehlike kontrolü, tehdidin değerlendirilmesine ve onunla nasıl başa çıkılması
gerektiği anlamına gelir. Đkincisi, korku kontrolü, bir tehdide karşı olan duygusal tepki ile
nasıl başa çıkılması gerektiğinin değerlendirmesini içerir. Bireylerin kendi kendilerine
yeterlilikleri ve kaynakları ile çevrelerinin değerlendirmeleri, tehdit edici bir durumla nasıl
başa çıkılabileceği hakkındaki düşünme sürecinde önemli bir rol oynar.
Lapinski ve Witte (1998) bireyler ve uzmanların, riski algılamada birbirlerinden nasıl
farklı oldukları üzerine odaklandığı çalışmada nitel tehdit boyutlarının iki ana kategoriye
ayrıldığını söylemektedir: Birincisi korkutucu-sık rastlanan, ikincisi bilinmeyen-bilinen olarak
ifade edilmiştir. Korkutucu tehditlerin "kontrol edilemezlik, korku, felaket potansiyeli,
ölümcül sonuçlar ve tehditler ile yararların eşitlenemeyen dağılımı algısıyla" karakterize
edildiğini; bilinmeyen tehditlerin ise "gözlenemeyen, bilinmeyen, yeni ve zararın belli
olmasındaki gecikmeleri" ile karakterize edildiğini belirtir.

1

Çekicilik (appeal) herhangi bir nesneye, iletiye ya da kişiye dikkat çekmek, ilgi yaratmak ve bu aracılıkla
kişileri etkilemek için tasarlanmış içerik ya da görünümdür. Đkna iletişiminde tüketicinin aklına ve/veya
duygularına seslenen, rasyonel ve duygusal ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan bir unsurdur (Elden ve Bakır,
2010: 75).
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Balcı (2007: 80), Gass ve Seiter’ın (2003) korku çekiciliklerinin başarısını algılanmış
tehlike, önerilerin belirginliği, önerilerin yerleştirilmesi, argüman kalitesi, öz-saygı, endişe
düzeyi gibi birtakım değişkenler tarafından etkilendiğini belirtir: Algılanmış Tehlike; korku
ögesinin hedef kitleyi etkileyebilmesi için bireylerin kendilerini tehlikede hissetmeleri
gerekir. Bireyler tehlikenin kendilerini etkilemeyeceğini düşünürse korku ögesini kullanmak
başarılı sonuç vermeyecektir. Önerilerin Belirginliği; hedef kitleye tehlike ile ilgili belirli bir
öneride bulunulması etkililiği artıracaktır. Net öneriler, genel veya belirsiz yönlendirmelere
göre daha etkilidir. Önerilerin Yerleştirilmesi; problemin ortaya konması kadar, tehlikeye
yönelik neler yapılması gerektiği belirtilmelidir. Argüman Kalitesi argümanın güçlü olması
daha ikna edici olmaktadır. Güçlü bir argüman bireyleri riskin gerçek olduğu konusunda daha
fazla ikna etmektedir. Öz-saygı; mesajların bireylerin öz-saygısına hitap etmesi ikna
sürecinde etkin bir rol oynamaktadır. Endişe Düzeyi; bireylerin endişe düzeyleri, korku
uyandıran bir mesajla karşılaştıklarındaki tepkileri farklılık göstermektedir.
Lapinski ve Witte'e göre mesajdaki fayda, algılanan tehditten büyük ise, bireyler
davranış değişikliğine gitmektedir (1998: 151). Genellikle birey tehlikeyi kontrol
edebileceğini düşündüğü zaman, kendini koruma yollarını aramaya başlamaktadır. Bu
yollardan biri bireyin kendinin yüksek risk altında olduğunun farkına varması ve kendini
korumaya çalışmasıdır; diğer yol riski uzaklaştırabileceğine inanmasıdır (kontrol, korunma
vb. yollarla). Üçüncü bir yol, bireyin kasıtlı ve bilinçli riskle yüz yüze gelmesidir. Bireyler
kendilerini ciddi bir tehdide karşı savunmasız olarak algıladıklarında ve tehdidi uzaklaştırmak
için bir şeyler yapabileceklerine inandıklarında kendilerini sağlık tehdidine karşı korurlar.
Eğer birey, risklerden korunmak için geç kaldığını düşünüyorsa, o tarihten sonra
yapılacakların riski azaltmayacağına dair bilgi alıyorsa mesajları da reddetmeye başlar.
Bireyler kendilerini büyük bir riske karşı savunmasız hissettiklerinde, riskin kontrol
edilemeyecek veya kaçınılamayacak olduğuna inandıklarında risk altında olduklarını inkâr
ederek sorundan kaçınır ya da tepkili hareket ederler.
Kısacası, Lapinski ve Witte’e göre bireyler, bir sağlık tehdidi ile karşı karşıya
olduklarında, ya tehlikeyi kontrol ederler (örneğin gerçek sağlık tehdidi) ya da tehlike
hakkındaki korkularını kontrol ederler. Bu nedenle, bir sağlık iletişimi kampanyası
bakımından hedef kitle ilk olarak sağlık riskinin onlarla ilgili olduğuna ve bunun büyük ve
ciddi bir tehdit olduğunda inanmak zorundadır. Aksi takdirde hedef kitle kendini risk altında
hissetmez ya da tehdidin büyük olduğunu fark etmezse konuyu basitçe görmezden gelecektir.
Sıtma Nedir?
Sıtma2, çok eski yıllardan beri bilinen ve birçok düşünür tarafından insanlıkla birlikte
var olduğuna inanılan bir hastalık olup, tıbbın tanımladığı ilk hastalıklardandır. Günümüzde,
doksanı aşkın ülkede, iki milyar nüfus sıtma riski altındadır. Sıtmadan ölümler, bulaşıcı
hastalık ölümleri içinde dördüncü sırada yer almaktadır (Akdur, 1997: 1). Sıtma nedeniyle
gerçekleşen ölümlerin oranı birçok savaş, kıtlık ve salgınlardan daha yüksektir.

2

Antik Mısır, Çin ve Hindistan'ın el yazmalarının birçoğunda bu hastalıktan bahsedildiği görülmektedir (Akdur,
2006:1). Sıtma, plazmodium adı verilen, tek hücreli ve hücre içi parazit ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Parazit,
esas olarak, karaciğer hücrelerini ve alyuvarları tutar. Đnsan kanı ile beslenen sivrisinekler tarafından, hasta ya da
paraziti taşıyan insandan alınarak sağlam insanlara taşınır ve onların da hastalanmasına neden olur (Akdur, 1998:
2).
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Etkeni bulunmadan önce, daha çok bataklık ve sulak alanlarda görüldüğünden, gece
bataklıklardan salınan zehirli gaz ve kokuların solunması nedeniyle hastalığın yayıldığı ve
geceleri evlerini sıkıca kapatanlara bulaşmayacağı düşünülürdü. Bu nedenle Đtalyan hekim
Francesco Torti, hastalığa Đtalyanca Mal (kötü) ve Aira (hava) kelimelerinden oluşan malaria
ismini vermiştir. Etkeni (plazsmodium) ve insandan insana sivrisineklerle taşındığı bulunmuş,
ancak "malaria" adı kullanılmaya devam edilmiştir. Türkiye'de sıtma olarak ifade edilen
hastalık, dünyada daha çok malarya olarak adlandırılmaktadır. Türkçe'deki adının "ısıtmak"
deyiminden geldiği sanılmaktadır (Akdur, 2006: 2).
Cumhuriyet Dönemi Sıtma Mücadele Çalışmaları
Tarihsel olarak Anadolu'da sıtma önemli bir hastalık olarak var olmuş; beraberinde
ağır seyri ile pek çok antik medeniyetin çökmesine neden olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda
Osmanlı Ordusu sıtmadan büyük zarara uğramıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Hicaz,
Irak, gibi sıtmanın oldukça yaygın olduğu bölgelerden dönen askerler, sıtma mikrobunun yurt
içinde daha fazla yayılmasına yol açmıştır (Akdur, 2006: 5; Gül, 1988: 549; Korhan, 2014:
371). Milli Mücadele döneminde askerlerin %40'ının, halkın ise %50'sinin sıtma hastası
olduğu belirlenmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın da etkisiyle salgın artmış, Cumhuriyetin ilk
yıllarında sıtma ülkeyi büyük oranda etkilemiştir (Korhan, 2014: 371; Çetingil, 1942: 146;
Gül, 1988: 549; Tuğluoğlu, 2008: 354; Akdur, 2006: 6). Kurtuluş Savaşı'ndan başlayarak,
Cumhuriyetin ilk yıllarında önemli bir halk sağlığı sorunu olan sıtma ile savaşa büyük önem
verilmiştir. Özellikle kırsal bölgelerde yaygın olan sıtma ile büyük bir mücadele
gerçekleştirilmesine neden olmuştur. Modernleşmenin her alanda gerçekleştirilmeye
çalışıldığı Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık hizmetlerinin batılı ve çağdaş biçimde
gerçekleştirilmesi devletin görevleri arasında kabul edilmiştir. Hastalıkların toplumda
olumsuz sonuçlarını önlemek, tedavi yoluyla bunları aşmak hedeflenmiştir. O döneme ait
koşullar göz önünde bulundurulduğunda, bulaşıcı ve salgın hastalıklardan kurtulmak için
verilecek savaşın, düşmandan kurtulmak için gerçekleşecek savaş kadar önemli bulunduğu
anlaşılacaktır.
Osmanlı Đmparatorluğu'nun son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında genel olarak
sıtma "köylü hastalığı" olarak ifade edilmiştir. Bazı ülkelerde "tropik hastalık" veya "güney
hastalığı" olarak da ifade edilen sıtmanın Cumhuriyetin ilk yıllarında sosyo-politik olarak
çerçevelendirilmesi "modern, aydın, şehirli" ve "geleneksel, ilkel, kırsal" arasındaki karşıtlığı
da anlatmakta ve pekiştirmektedir. Aynı zamanda "medeniyet ideallerinden uzaklaştıracak"
olarak kabul edilen bu hastalığın kontrol edilmesi ve eradikasyonu önemli bulunmuştur. Bu
nedenle sıtma hastalığının modernleşmenin önünde bir engel olarak da görüldüğü
söylenebilir. Đyi sağlık ve ilerleme arasındaki bağlantıları vurgulayan Başbakan Đsmet Đnönü
1931 yılındaki tıbbi kongrede, "Medeni hayat her şeyden evvel sıhhî hayattır" demiştir
(Evered ve Evered, 2012: 314). Modern hayata ulaşabilmenin bir aracı olarak sağlıklı olmanın
öncelikle, sağlık konusunda halkın farkındalığının ve bilinçlendirilmesinin sağlanması ile
gerçekleşeceği düşünülmüştür.
Sıtmaya karşı köklü önlem alınması için yapılan ilk önemli çalışma, 9 Ekim 1924
tarihinde Sağlık Bakanı'nın başkanlığında hazırlanan, 20 lahiya ve talimattan oluşan rapordur.
Hazırlanan rapor, sıtma ile savaşın nedenlerini, sıtmanın sonuçlarını ve sıtma ile mücadele
programını detaylarıyla ele almıştır (Akdur, 2006: 7; Temel, 2008: 70). Raporda sıtmanın
ülke nüfusu için büyük tehlike oluşturduğu ve hastalıkla mücadele sonucunda milli gelirlerin
ve halkın refahının büyük oranda artacağı öngörülmüştür. Bu mücadele zarfında hastalıktan
kurtulacak kişilerin ülke üretimine sağlayacağı katkı, kurutulacak bataklıklarla birlikte ülkeye
kazandırılacak verimli arazilerin ülke ekonomisine sağlayacağı yarar önemli bulunmuştur
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(Temel, 2008: 70; Evered ve Evered, 2011: 471). Raporda üzerinde durulan başka bir konu;
sıtma ile mücadelede sadece hükümetin ve görevlendirilecek çeşitli kurumların değil, halkın
da dahil olması ile başarılı olacağının vurgulanmasıdır. Halkın çalışmalara destek olabilmesi
için, öncelikle sıtma konusunda bilgilendirilmesinin gerektiği düşünülmüştür. Bu
bilgilendirmede en önemli rol okullara verilmiş; tüm eğitim kurumları sıtmayla mücadele
amacıyla eğitici faaliyetleri üstlenmiştir.
Raporda vurgulanan konulara yönelik çalışmalar hızla başlamış; Ankara'da 1 Eylül
1925'te toplanan Birinci Milli Tıp Kongresi'nde diğer sağlık sorunları da ele alınmakla
birlikte, sıtmaya özel önem verilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda, Atatürk'ü sıtma hastalığından
tedavi eden ve sağlık politikalarında izlenecek adımlarda önemli bir role sahip olan Dr. Refik
Saydam, kongreye başkanlık yapmış; ülkenin her yerinden gelen doktorların da fikirlerini
alarak sıtma mücadelesi ile ilgili bir program hazırlamıştır. Hazırlanan bu program gereğince
1925 yılından itibaren tüm ülkede sıtma ve bataklık yoğunluklarına göre Sıtma Savaş
Bölgeleri tespit edilmiş ve bu bölgelere sıtma ile savaş memurları gönderilmiştir (Tuğluoğlu,
2008: 354; Akdur, 2006: 7). 13 Mayıs 1926'da Sıtma Mücadelesi Kanunu çıkarılmıştır. Bu
kanunla sivrisinekle mücadele ve bataklık alanların kurutulmasının ve kurutulacak bataklık
alanlarından elde edilecek tarım alanlarının ekonomiye büyük katkı sağlaması hedeflenmiştir
(Korhan, 2014: 371). 1925 yılından itibaren sıtma ile mücadele kapsamında hükümet
tarafından fakir halka ücretsiz sıtma ilaçları (Kinin) dağıtılmıştır. Tuğluoğlu (2008: 355),
Sıtma Mücadele Teşkilatı olan yerlerde sıtma hekimlerinin, teşkilatın olmadığı yerlerde
hükümet, belediye ve hastane doktorlarının kendilerine müracaat eden kişilere bakmakla ve
tedavi vermekle yükümlü olduğunu belirtmiştir.
Bu çalışmalara ek olarak, Almanya'dan gelen Prof. Dr. E. Martini, Dr. H. Vogel ve
Türk uzmanlarla birlikte 1928'de Adana'da bir Sıtma Enstitüsü kurulmuştur. 1928'in sonuna
kadar, sırayla Bursa, Samsun, Đstanbul, Đzmit ve Konya'da, ardından 1938'e kadar Balıkesir,
Diyarbakır, Eskişehir, Đçel, Kayseri, Manisa, Maraş ve Trakya bölgelerinin eklenmesiyle 16
sıtma savaş komisyonu kurulmuştur (Korhan, 2014: 371). En küçük yerleşim birimleri de
dahil olmak üzere tüm halka ulaşmak için sağlık memurları görevlendirilmiştir. Bütün köy,
kasaba ve şehirlere yaşayanlar sıtma açısından muayene edilerek tedavi altına alınmıştır.
Hastalara gerekli ilaçlar ücretsiz olarak verilmiş; hastalar düzenli olarak doktorlar tarafından
ziyaret edilerek hastalığın tedavi süreci kontrol altında tutulmuştur. Görevlendirilen
memurlar, bölgede sıtma mikrobunun yayılmasına neden olabilecek bataklık ve çeşitli su
birikintilerini kurutarak, hastalığın daha fazla yayılmaması için çalışmış; lağım ve atık suların
giderleri için kapalı çukurların yapılması zorunlu hale getirilmiş; halkın gübre atıklarını açık
bir alanda biriktirmeleri yasaklanmıştır.
Sıtma ile mücadelede Cumhuriyet'in ilanından itibaren büyük bir yol kat edilmiş olsa
da Đkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla sıtma vakalarında artış görülmüştür. Savaş dönemi
ekonomik sıkıntılar, sağlık personelinin yetersizliği, ilaçların temininde yaşanan
olumsuzluklarla sıtma yeniden yayılmıştır.
Đkinci Dünya Savaşı'nın ardından düzelmeye başlayan ekonomi ve Marshall yardımı
ile sıtma çalışmalarına yeniden ağırlık verilmiştir. Bu dönemde daha önceki uygulamalardan
farklı olarak, sivrisinekleri yok etmek için böcek öldürücü olarak mazot kullanımı yerine,
DDT(dikloro difenil trikloroethan) kullanılmıştır. Zehirli ve güçlü bir böcek öldürücü olan
DDT, ilk kez 1939'da Colorado patates böceğini öldürmek için hazırlanmış ve etkin olduğu
anlaşılınca tüm dünyada yaygınlık kazanmıştır (Tuğluoğlu, 2008: 358). Kullanımı tüm
canlılara zarar verebileceğinden kullanımı yasaklanmıştır.
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Đkinci Dünya Savaşı sırasında sıtma vakalarındaki artış nedeniyle, 15 Şubat 1946'da
4871 sayılı Sıtma Savaşı Kanunu çıkarılarak sıtma ile yeniden mücadele kararı alınmıştır.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 4871 sayılı
Sıtma Savaşı Kanunu'na dayanarak, sıtmanın yok edilmesi çalışmalarını başlatmıştır. Sabit ve
gezici kurullarla laboratuarlar, enstitüler, hastaneler, yataklı ve yataksız dispanserler,
bakımevleri kurulması, halkın tedavi ve korunması için gerekli ilaçların ücretsiz olarak
ulaştırılması için çalışmalar yapılmıştır. Yeni kanunla birlikte sıtma ile mücadele edilen
alanların sayısı artırılmış; sıtma hastanesi kurularak sıtma savaşı hız kazanmıştır. Bu
çalışmalarda halkın genel muayenelere gelmesi ve ailelerini getirmeleri beklenmiştir. Savaş
yıllarında binde 321.3'e kadar çıkan sıtma oranı 1950'lerin başlarında binde 14.3'e inmiş,
Tuğluoğlu'nun (2005) ifade etmiş olduğu minimum oranda seyreden ve salgın boyutlarından
çıkan bir hastalık seviyesine gelmiştir.
Toplum Sağlığını Geliştirmek: Sıtmaya Karşı Eğitim Seferberliği
Halk sağlığı sorunu ve büyük bir popülasyonu etkileyen bir hastalık olarak sıtma, uzun
dönem etkisiz, batıl ve toplumsal gelenekler üzerinden giderilmeye çalışılmıştır. Uzun dönem
sıtmanın tütsü ile geçebileceğine inanılmış ve tütsü ile iyileşme konusunda yayınlar
yapılmıştır (Resim 1).

Resim 1. Milli Eğitim Bakanlığı sıtmanın tütsü ile geçebileceğini kabul etmiş, bu konudaki
eserlere izin vermiştir (Süyev, 1953: 15).
Resim 2. Sıtmanın bağlattırılması (Süyev, 1953: 17).
Sıtma tedavisinde kullanılan tütsü gibi bir başka geleneksel yöntem; etraftaki dallara
elbiseden yırtılan bir parçanın bağlanması, kaynak suyuna girilmesi, giyindikten sonra suya
bir avuç tuz serpilerek, tuzun suda eridiği gibi sıtmanın da eriyip gitmesinin temenni edilmesi
olmuştur. Kullanılan geleneksel yöntemlerden bir diğeri ise, yaşlı birinin pamuklu bezle
hastanın bileğini bağlaması ve sıtmanın kesileceğine inanması olmuştur (Resim 2).
Sıtma konusunda yapılması gerekenlerin başında halkın sıtmanın nasıl bulaştığı, nasıl
tedavi edildiği, neler yapılması ve nelerden kaçınılması gerektiği konusunda eğitimi olmuştur.
Geçmişten gelen bir inanışla sıtma tedavisi için muska taşıyan, güvercin ya da karatavuk kanı
akıtan, okutan ve bunu çare olarak gören bireylere ve inanışlarına bir darbe niteliğinde olan
halk sağlığı çalışmaları, sıtma ile mücadele dışında cehaletle de mücadele etmek durumunda
kalmıştır. 1920'lerin sonlarında yayınlanan Türkçe metinlerde batıl ve yanlış inançların
olduğu; zarar vermese bile, bu tedavi yöntemlerinin bir faydası olmadığı belirtilmiştir.
Hastalığa karşı zaman kaybetmeden önlem alınması gerektiği, sağlık kuruluşuna ulaşılmasının
önemli olduğu mesajlarının yoğun bir biçimde verildiği bu dönemde, gerçekleştirilmeye
çalışılan tedavilerin yanlış ve gereksiz, batıl inanç ve uygulamaların doğru ve gerekli
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olduğunu yaymaya çalışan savunucular da olmuştur. Yanlış bilginin yayılımının önlenmesi,
doğru bilginin yayılımının sağlanmasından daha güçtür. Halkın sıtma konusundaki eğitiminde
yanlış ve yaygın bilgilerin değiştirilmesi için büyük çaba harcanmıştır.
Sağlık Bakanlığı, personeli ile sadece tedavi değil, aynı zamanda sıtmaya karşı bir
yaşam tarzı olarak eğitim ve danışmanlık hizmeti de vermiştir. Halkın hastalığı tanıması ve
etkili bir mücadele için bilgilendirici konferanslar düzenlenmiş; halka bilgilendirici
kitapçıklar dağıtılmıştır. Kitapçıkta sıtmanın nasıl bir hastalık olduğu, nerelerden yayıldığı,
hastalık belirtilerinin neler olduğu, tedavinin nasıl olacağı ve hastalıktan korunma yöntemleri
anlatılmıştır. Halka sıtmayı öğretecek afiş ve broşürlerden yararlanmak, sıtma mücadelesiyle
ilgili filmler göstermek, camilerde sıtmayı öğretecek vaazlar vermek bu mücadelede etkili
yollardan bazıları olmuştur.
Sıtma ile mücadele kapsamında eğitim çalışmaları sürdürülmüş; Sıtmadan Korunma
ve Kurtulma Öğütleri başlıklı broşürler ve afişler hazırlanarak halka dağıtılmıştır. 29 Nisan-5
Mayıs tarihleri Sıtma Haftası olarak belirlenmiş; Sıtma Hafta'sında radyoda Sağlık Bakanlığı
yetkilileri tarafından sıtma savaşının önemi ile ilgili yayınlar yapılmıştır.
Sağlıklı bir nesil yetiştirmek amacıyla çok çeşitli çalışmalar yapılmış; görsel eğitim
materyalleri, devletin politikalarını uygulamak ve yaymak için önemli bir araç olarak
kullanılmıştır. Farklı ülkelerden getirilen filmlerin ve uzmanların yardımıyla, halka salgın
hastalıklara karşı korunma yöntemleri öğretilmeye çalışılmış; çeşitli konferanslar verilmiş;
Adana Sıtma Enstitüsü genişletilerek ülkenin çeşitli yerlerinde sıtma kursları açılmış ve halka,
sıtmadan korunma yöntemleri anlatılmıştır.
Sıtma ile Mücadelede Đletişim Materyalleri
Sıtma ile mücadelede çok sayıda iletişim materyali hazırlanmıştır. Materyallerde
kullanılan ifade ve görseller incelendiğinde korku çekiciliği ile bireylere mesaj verilmeye ve
davranış değişikliği gerçekleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Sıtma ile mücadele
konusunda gerçekleştirilen tüm çalışmalar sağlık iletişimi perspektifinden incelendiği gibi
hazırlanan materyaller de sağlık iletişimi çalışmalarında sıklıkla kullanılan korku çekiciliği ve
Genişletilmiş Paralel Süreç Modeli aracılığı ile incelenebilir.
Sıtma ile mücadele amacıyla hazırlanan görsel tasarımların açık, net ve anlaşılır
olmasına özen gösterilmiş; korku ögeleri daha büyük resmedilmiş; tehlike belirtilirken dikkat
edilmesi gerekenler ve beraberinde çözüm yolları da gösterilmiştir. Görsel tasarımlardaki
metinlerin büyük fontla yazılması korku ögesini pekiştirmiştir. Çoğu tasarımda sıtma büyük
harflerle, tasarımın üst bölümünde, dikkat çekici biçimde yer almıştır. Tasarımlardaki hem
slogan niteliğindeki hem de açıklayıcı metinlerde metaforlardan yararlanıldığı, direkt
mesajların yanı sıra dolaylı anlatımların tercih edildiği görülmektedir: "Halletmeye
uğraştığımız üç mühim dava ve kırmaya çalıştığımız zincir halkaları" (Resim 3), "En büyük
tren kazası sıtmalı yerlerden geçerken sivrisineklerin hücumuna uğramaktır." (Resim 4),
"Sıtmanın ateşini Atebrin söndürür.", "Yangını su nasıl söndürürse sıtmanın ateşini de Atebrin
öyle söndürür. Atebrini Devlet sıtmalılara parasız verir", "Yangın malı yakar, sıtmalı bir
sivrisinek ise yalnız bir kişiyi değil, bütün bir aileyi bir köyü kül eder", "Sivrisinek yataklarını
kurutunuz. Bir savaş uçağının bombaları sıtma taşıyan bir sivrisinek kadar adam öldüremez",
"Sıtma yuvamızın, sağlığımızın ve kalkınmamamızın baş düşmanıdır. Sıtmayı bize yalnız
sivrisinek geçirir", "En büyük tren kazası sıtmalı yerlerden geçerken sivrisineklerin hücumuna
uğramaktır.".
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Resim 3. Halkı sıtmaya karşı bilinçlendirmeye yönelik afiş örnekleri. "Halletmeye
uğraştığımız üç mühim dava ve kırmaya çalıştığımız zincir halkaları"
Resim 4. Halkı sıtmaya karşı bilinçlendirmeye yönelik afiş örnekleri. "En büyük tren kazası
sıtmalı yerlerden geçerken sivrisineklerin hücumuna uğramaktır."
Sıtma ile ilgili afiş tasarımlarında sıtma ve hayaletini gösteren sivrisinekler ön
plandadır (Resim 5). Halkın sıtmanın sivrisinekler tarafından taşındığına inanmaması
nedeniyle, hastalığın sivrisinekten geçtiğinin vurgulanmasının yerinde olacağı düşünülmüştür.

Resim 5. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1948 yılında yayınlanan "Sıtma" başlıklı kitapçık
kapağı.
Sivrisineklerin zararlı bir düşman olduğunun belirtilmesi gerektiği ve bataklık
görüntüleri, yumurta, lavra görsellerinin yayılmayı anlatacağına inanılmıştır. Sivrisinekle
taşınmış, sıtmaya yakalanmış kişilerin gösterilmesinin de iki konu arasındaki ilişkilendirmeyi
sağlaması amaçlanmıştır. Sıtmadan ötürü dalak büyümesinin temsilinin de hastalığın seyrini
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ortaya koyacağı düşünülmüştür (Resim 6). Sıtma ile ilgili bu çalışmaların korku ögesi üzerine
vurgusu tehlikeyi tanımak açısından tercih edilmiştir.

Resim 6. Sıtma nedeniyle dalak büyümesinin temsili.
Sıtma tedavisinde önemli rol oynayan ve devlet eliyle ücretsiz olarak dağıtılan kinin
tedavisi ile ilgili görseller hazırlanmıştır (Resim 7-8). Halkın ücretsiz olarak ilaca ulaşmasının
yanı sıra kinin tedavisi ile ilgili olarak, reçetesiz veya yanlış kullanımdan ötürü şikayetlerin
artması, kinin tedavisi ile ilgili soru işaretlerine neden olmuştur.

Resim 7-8. Sağlık Bakanlığı'nın ücretsiz ilaç verildiği ve sıtmanın önemi dikkat çekmek için
hazırladığı afiş örnekleri.
1930'lardan itibaren afişlerde sıtma ile "ev, sağlık, refah"ın tehlikede olduğu,
sivrisineklerin ülkenin düşmanı olduğu vurgulanmıştır. Ev, sağlık ve refahın düşmanı olarak
ifade edilen sıtma ile ilgili hazırlanmış bir afişte olumlu ve olumsuz tüm yönler gösterilmiştir.
Afiş tasarımında iki sıra halinde onbir küçük portre ve onlara ilişkin metinler kullanılmıştır
(Resim 9). Đlk sırada sıtmanın neden olacağı olumsuzluklar tanımlanmıştır.
"1. gürbüz ve sağlam bir yavru. 2. Bu yavruyu geceleyin uykusunda bir sivrisinek
ısırıyor. 3. Sıtmaya yakalanıp tedavi ettirmeyen ve nöbetlerle kansız ve dermansız
hale gelen bir hasta. 4. Dalağı büyüyerek karnını dolduran eski bir sıtmalı. 5.
Köyünde tarlasında dermansızlıktan iyi çalışamayan bir sıtmalı. 6. Sararmış, solmuş
ve evlenme çağına gelmiş sıtmalının yuva hasreti"
Đkinci sıradaki görseller, alınabilecek tedbirleri göstermektedir.
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"7. Sivrisinekleri üretmemek için su birikintilerini, sazlık ve bataklıkları kurutmalı.
8. Sıtmadan korunmak için geceleri cibinlikle uyumalı. 9. Tüm pencere ve kapılarına
tel kafes koyup sivrisineklerin girmesine engel olmalı. 10. Sıtma savaşı ve sıhhat
dairesinden parasız verilen kinin ve atebrini usulüne göre kullanmalı. 11. Şifa bulan
sıtmalı sağlık ve yuvaya kavuşur."
Sonuç olarak talimatlara uyan itaatkar vatandaş olmak neticesinde mutlu bir aile
olarak yaşandığı gösterilmiştir. Bu görüntü ile bireyin sağlık, ev ve refah beklenti ve
özlemleri ile devletin güçlü ve üretken hedefleri de bütünleşmektedir.

Resim 9. 1930'larda hazırlanan "Sıtma yuvamızın, sağlığımızın ve kalkınmamızın
düşmanıdır" başlıklı afiş çalışması.
1930'lar ve 1940'larda sivrisinek çok daha büyük bir biçimde yinelenen görsel olarak
kullanılmaya devam etmiştir (Resim 10-11). Sağlık Bakanlığı'nın mesajlarında önleyici
mesajın parçası olarak sivrisinek konusundaki uyarı kırsal kesime verilmiştir. Görsellerdeki
tasvirler olarak kırsal alan, sulak alan ve suya yakın yerler, endişe verici devasa sivrisinekler
kullanılmıştır.

Resim 10. "Sıtma" başlıklı broşürün kapağı
Resim 11. "Sıtma Geliyor" başlıklı broşürün kapağı
Ücretsiz broşürler, posterler dahil olmak üzere, kitap, sağlık programları, radyo
istasyonları için bilgi, sesli ve sessiz filmler halka ulaştırılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından
1923-1948 yılları arasında renkli ve siyah-beyaz olmak üzere yaklaşık 5.864.000 ücretsiz
broşür ve 725.000 afiş ülke genelinde dağıtılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından devletin temel
sağlık dergisi olarak Sıhhiye Mecmuası ilk olarak 1913 yılında Osmanlı Đmparatorluğu
döneminde yayına başlamış; daha sonra adı Sağlık Dergisi olarak değiştirilmiş; 1923-1948
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yılları arasında dergi 200.000 kopya basılmış ve dağıtılmıştır. Sağlık Bakanlığı öncelikli
sağlık sorunları ile ilgili Avrupa ve ABD'deki gelişmeleri yakından takip ekerken, Türkçe
kitap yayınlarının sayısının artması için çeviri yapılmasını desteklemiştir. 1923-1948 yılları
arasında çeviri yapılmış 150.000 yayın dağıtılmıştır.
Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına paralel olarak, Bayer Đlaç tarafından yayınlanan
Sıtma başlıklı dört sayfalık broşür (Resim 10) hazırlanmış; dev bir sivrisinek ile halk için
tehlikeler anlatılmıştır. Broşürün bir sayfasında Ahmet'in Hikayesi anlatılmıştır. Ahmet ve
Ayşe çifti talimatlara uygun davranan, iyi ebeveynler ve mutlu bir aile olarak tanımlanmıştır.
Sıtma kökenine ve önlenmesine dair önemli mesajlar verilen Sıtma Geliyor başlıklı sekiz
sayfalık bir başka broşürün (Resim 11), kapağında dev sivrisinek bir köyün üzerinde
gezinmekte ve sulak bölgeye yakın yerleşimde olan köylüler kaçmaktadır. Bu broşürde
Atebrin konusundaki teşvike rağmen, ilaç sıkıntısına da değinilmiştir. Vatandaşların bu milli
mücadelenin üstesinden gelmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu broşürün içinde kamuoyunu
bilgilendirmek amacıyla örnek bir kinin kullanım kartı konulmuş; kullanım kolaylığı, düzenli
ilaç alma ve önemi belirtilmiştir.
Sıtmadan Nasıl Korunacağız? başlıklı bir diğer broşür 1943 yılında yayınlanmıştır.
Sivrisinek konusundaki uyarılar devam ederken sıtmanın refah önleyici, nüfusu engelleyici
özellikleri üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda bu bir görev olarak halka verildiği için bu
savaşın kazanılması gerektiği düşüncesi de pekiştirilmiştir.
Sinema filmlerinin gösterimleri kasaba ve köylere kadar ulaştırılırken, gösterim için
tarım takvimi ekim ve hasat dönemleri göz önünde bulundurulmuştur. Kış ayları bu tür
materyallerin dağıtımı için en uygun zaman dilimi olarak görülmüştür. 1935 yılında Đzmir,
Aydın, Denizli, Afyon, Konya'da 13 film, sıtma mücadelesinin merkezi olarak ifade
edilebilecek Adana'dan önce gösterilmiştir. 1923-1948 yılları arasında kırsal kesimde bu
filmlerin gösterimi ilgi çekici olmuş; sağlıkla ilişkili, hijyen kısaca halk sağlığı filmleri
461.441 kişi tarafından izlenmiştir. Bu filmler, Sıtma (Malaria); Sıtma Karşıtı
Kampanyalarda Yeni Yöntemler (New Methods in Anti-Malaria Campaigns); Çocuk Bakımı
(Child Care), Sağlıklı Su (Healthy Water), Influenzanın Önemi (The Importance of
Influenza); Bir Zamanlar Üç Arkadaş Varmış (Once upon a Time There Were Three Friends);
Veremde Erken Teşhis ve Tedavi (Early Diagnosis and Treatment of Tuberculosis); Sineğin
Tehlikeleri (Dangers of a Fly); Uzun ve Sağlıklı Yaşam için Çözümler (Solutions to Living a
Long and Healthy Life); Anne Sütünün Değeri (The Value of Mother’s Milk); Đhmalin Cezası
(Punishment for Neglect); Willie Neden Yıkanmak Đstedi? (Why Did Willie Want to Be
Washed?); ve Sağlığı Korumaya ve Ulaşmaya Alışmak (Getting Used to Protecting Health
and Achieving It) (Evered ve Evered. 2012: 314). Özellikle film gösterimleri için Halkevleri
önemli rol oynamıştır. Şehir ve kasabalardaki halkevleri sosyalleşme, bilgi ve ideolojinin
yayılımı olanağı sağlarken; film gösterimleri, yayınlar, sunumlar ve okumalar için de olanak
sağlamıştır. Halkevlerinin olmadığı yerlerde imamlar halk sağlığı konularını aktarmak üzere
teşvik edilmiştir. Özellikle cuma hutbeleriyle büyük bir kesime ulaşma imkanı bulunmuştur.
1940'larda sıtmanın önlenmesi konusundaki vurgu devam etmekle birlikte, sıtma
tehdidinin ortadan kaldırılması için devlet DDT'ye güvenmeye başlamıştır. Bu koşullarda
tasvirler mutlak köylüden kalkan, tank, veya DDT tasvirlerine doğru değişmiştir. Paniğe
kapılmış, savunmasız halk afişleri yerine, DDT'nin köylüleri ve çocukları koruduğu,
gülümseyen, mutlu bireyler tasvir edilmiştir.
Değerlendirme
Bireyleri ve toplumları etkilemek, sağlıkla ilgili bilgileri paylaşmak ve sağlık
sonuçlarını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen sağlık iletişimi çalışmaları, toplumların
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ihtiyaçlarına göre farklılık göstermektedir. Sadece sağlığın düzeltilmesi değil, aynı zamanda
halkın sağlık konusunda eğitimi, bireysel ve toplumsal kararların alınmasının sağlanması ve
gerekli konularda kanunla desteklenmesi sağlık iletişiminin amaçlarındandır.
Sağlık iletişimi kavramının kullanılarak Türkiye'de çalışmalar yapılması çok yakın
geçmişe dayanmaktadır. Ancak sağlık iletişimi kavramı kullanılmaksızın, toplum sağlığının
geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için yapılmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır.
Cumhuriyetin kurulmasını takip eden yıllarda eradikasyonu için büyük çaba harcanan sıtma
hastalığına yönelik çalışmalar Türkiye'nin ilk sağlık iletişimi çalışmaları olarak kabul
edilebilir. 1923-1950 tarihleri arasında Türkiye'de sıtma ile mücadele çalışmaları, Thomas'ın
(2006) sağlık iletişiminin amaçları olarak ifade etmiş olduğu konu başlıkları ve Wright vd.'nin
(2008) ifade ettikleri sağlık iletişimi kampanyasında yapılması gerekenlerle ele alındığında,
Cumhuriyet erken dönemde büyük bir sağlık iletişimi kampanyası gerçekleştirildiği
söylenebilir.
Sıtma, geçmişten günümüze kadar yaygınlığını korumuş günümüzde dünya genelinde
hala milyonlarca insanın ölümüne neden olan etkinliğini sürdüren bir hastalıktır. Tıp
alanındaki ilerlemelerle birlikte sıtmayla mücadeleye yönelik birçok tekniğin geliştiği
günümüz dünyasında bile kontrol altına alınamayan sıtma, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında
Türkiye'de milyonlarca insanın hastalanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olmuştur.
Öncelikle ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve fiziksel çevrelerdeki tehlikeler göz önünde
bulundurulduğunda, savaş nedeniyle olumsuz tüm koşullar sıtmanın yayılmasını
kolaylaştırmıştır. Buradan hareketle, sosyal ve fiziksel tehlikeler öncelikle azaltılmaya uzun
vadede ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.
Sağlık davranışına yönlendirme konusunda korku içerikli mesaj kullanımını ele alan
genişletilmiş paralel süreç modeli sağlık davranışında değişim için korkuyu bir motivasyon
olarak tanımlamaktadır. Birey korku mesajı ile karşılaştığında ya tehlike ile nasıl başa
çıkılacağını ya da tehdide karşı duygusal tepkisi ile nasıl başa çıkacağını değerlendirir.
Lapinski ve Witte (1998) nitel tehdit boyutlarını ikiye ayırarak korkutucu tehditlerin
korkutucu tehditlerin kontrol edilemezlik, felaket potansiyeli, ölümcül sonuçlar ile karakterize
edildiğini belirtir. Bu noktada, sıtma korkutucu bir tehdit olarak halkın karşısına çıkmaktadır.
Önlem alınmadığı takdirde felaket potansiyeli yüksek ölümle sonuçlanacak vaka sayısı
artacaktır. Sıtma farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarında korku çekiciliği kullanılmıştır.
Önemli bir sağlık sorunu ile ilgili toplumsal değişimin gerçekleştirilmesi amacıyla sağlık
konusunda korku ögesinden yararlanılması etkili olmuştur. Yine Lapinski ve Witte (1998)
mesajdaki faydanın algılanan tehditten büyük olması durumunda bireylerin davranış
değişikliğine gittiğini belirtir ki sıtma ile ilgili mesajlarda sunulan fayda davranış değişikliği
konusunda bireyleri yönlendirmiştir. Sağlıklı çocuklar, aile, iş olanakları, ev gibi toplumun o
günün koşullarına uygun temel ihtiyaçları üzerine odaklanılmıştır.
Halkın sağlıklı yaşam tarzlarını destekleyen yapılar ve politikalar yaratılmış, sağlıklı
bireyler olabilmeleri için her tür sağlık hizmeti sunulmuştur. Sıtmaya karşı hükümet köklü
önlemler alabilmek üzere yoğun ve aralıksız çalışmalar yapılmıştır. Sıtma ile mücadelede
kanun yapıcıların toplum sağlığını tehdit eden bir hastalığa karşı kararlılığının çok önemli
olduğu görülmektedir. Bununla beraber sıtmanın yeni kurulan Cumhuriyetin modernleşme
ideallerinin önündeki bir engel olarak kabul edildiği ve bu konuda her tür engele karşı
çalışıldığı söylenebilir. Özetle, bir sağlık sorunu ile ilgili bilgi birikimi ve farkındalığı artırma,
inançları, algılamaları, normları etkileme, harekete geçirme amacı taşıyan sağlık iletişimi
perspektifinden Cumhuriyet erken dönem sıtma savaşı çalışmaları sağlık iletişiminin tüm
amaçlarını kapsamaktadır.
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GOTTFRIED KELLER’in “KLEIDER MACHEN LEUTE” ADLI ESERĐNĐN
MANEVĐ BĐLĐM YÖNTEMĐNE GÖRE ĐNCELENMESĐ
Arif ÜNAL∗

Gülcan YÜCEDAĞ**

Öz
Edebi metinler incelenirken çeşitli yöntemlere başvurulmaktadır. Pozitivist yöntem, morfoloji yöntemi ve
manevi bilim yöntemi bunlardan birkaçıdır. Bu yöntemler aracılığıyla, metin, farklı perspektiflerden ele alınır ve
her metot, metnin farklı bir yönünün anlaşılmasına katkıda bulunur. Metne uygulanabilen metotların çokluğu,
çeşitli etkenlere bağlı olarak değişmektedir.
Bu çalışmada, Alman Edebiyatı’nın realist yazarlarından Gottfried Keller’in “Die Leute von Seldwyla”
(Seldwyla’nın Đnsanları) adlı eserinde bulunan, ayrıca epik türünün alt başlıklarından; ‘novel’ olarak da basılmış,
“Kleider machen Leute” isimli eseri, Manevi Bilim Yöntemi’ne göre incelenecektir. Öncelikle Manevi Bilim
Yöntemi ile ilgili bilgi verilecek, ardından eser bu yönteme uygun başlıklar altında –özellikle etik düşüncesi
çerçevesinde- incelenecektir. Sonuç kısmında, çalışmayla ilgili bir değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar kelimeler: Manevi bilim yöntemi, Gottfried Keller, Seldwyla Đnsanları, “Kleider machen Leute”, ahlak
felsefesi.

ANALYSING OF THE GOTTFRIED KELLER’S WORK “KLEIDER MACHEN
LEUTE” ACCORDING TO THE METHOD OF HUMAN SCIENCES
Abtract
As the literary texts are researched, various methods are applied for. Positivist method, morphological method
and human science method are a few of them. Through these methods the texts are handled from different points
of view. Each method leads researchers to understand the different aspect of the text. The numbers of applied
methods change due to various factors.
In this study, the work of Gottfried Keller, one of the German realistic authors, called ‘’Kleider machen Leute’’
which is presented in his work ‘’ Die Leute von Seldwyla’’ and also as a novel, which is one of the subtypes of
epic genres, published will be analyzed according to the Method of Human Sciences. Firstly, it will be informed
about the Method of Human Sciences and then the work will be analyzed under the titles related to the method –
specially within the frame of ethical thought-. In conclusion a general assessment will be done about the study.
Keywords: Human sciences method, Gottfried Keller, The people of Seldwyla, Kleider machen Leute, ethics.

Giriş
Edebiyat eleştirisi, edebi metinlerin çeşitli açılardan ele alınmasına dayanmaktadır. Edebi
olanın tanımlanması ise günümüze kadar farklı şekillerde olmuştur. Öyle ki, Terry Eagleton
metroda bulunan bir levhanın dahi edebi olup olamayacağını sorgulamıştır. (Eagleton, 2011,
s. 21) Günümüzde, genel olarak şiir, roman, tiyatro, hikaye gibi türleri, edebi olarak
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adlandırmak mümkündür. Alman Edebiyatı’nda ise kabul görmüş üç büyük tür
bulunmaktadır: epik, lyrik, drama. Bu türler, alt dallara ayrılmaktadır.1
Edebi eserleri çeşitli şekillerde incelemek ve incelenen yönteme göre bir sonuca ulaşmak,
edebiyatın zenginliğini de göstermektedir. Bu zenginliğin yanı sıra bilimsel anlamda bilgi
edinmek için, eser incelenirken uygulanan bazı metotlar bulunmaktadır. Metodu, “bir hedefe
varmaya yarayan yol” (Politzer, 2004, s. 30) olarak tanımlamak mümkündür. Edebi
incelemelerde hedef, metni anlayabilmektir. Edebi metotlardan bazıları metin odaklı, bazıları
yazar, bazıları çağ, bazıları da okur odaklıdır.2 Bir eser incelenirken, dikkat edilmesi gereken
bir husus, her esere bir yöntemin daha çok yakışacağıdır. Örneğin, biyografik özelliklerin çok
olduğu bilinen bir eserin, pozitivist yönteme göre yorumlanması doğru olacaktır.3
Manevi bilim yöntemi, düşünce kavramından yola çıkar ve eserin o dönemin düşüncesini
yansıtıp yanıtmadığı üzerinde durur. Manevi bilim yöntemine göre eser bir bütündür ve
disiplinlerarasında kurulacak sentez de bu birliğe giden yoldur. Yazar, bireysel deneyimlerini
hayal dünyasında farklı bir boyuta taşır ve bu deneyimler, esere yansırken genellenmiş olur.
Başta bireysel olan, yaratıcılıkla şekillenerek toplumsal, düşünsel olarak genişler.
Gottfried Keller, Đsviçre doğumludur ve Alman Edebiyatı’nın bir yazarı olarak tanınmaktadır.
Birçok eseri bulunan Keller’in, bu çalışmada, Manevi Bilim Yöntemi’ne göre incelenecek
olan “Kleider Machen Leute” adlı noveli, Seldwyla Đnsanları adlı eserinde bir bölüm olarak
da karşımıza çıkmaktadır.

1. Manevi Bilim Yöntemi
Edebiyat incelemesinin daha önce de belirtildiği gibi, çeşitli yöntemlerle yapıldığı
bilinmektedir. Çünkü edebiyat eleştirisi sorunsalının tarihi çok eskidir ve günümüze kadar
çeşitli kuramcılar ve düşünürler tarafından, farklı yöntemlerin gerekliliği savunulmuştur, bu
da edebiyat incelemesini çeşitliliğe taşımıştır. Manevi Bilim Yöntemi de özellikle Pozitivist
Yönteme tepkisel olarak edindiği özelliklerle bu çeşitliliğin içinde yerini almıştır.
Pozitivist Yöntem, bireyden topluma doğru bir yolculuk olarak düşünülürse, Manevi Bilim
Yönteminin de toplumdan bireye doğru bir yolculuk olarak tahayyül edilmesinde bir sakınca
yoktur. Yani pozitivist görüşte tümevarım söz konusuyken, manevi bilim yönteminde
tümdengelim mevzu bahistir.
Düşünce ve tarih ilişkisine dikkat çeken Manevi Bilim Yöntemi, tarih boyunca “felsefe, din,
hukuk, plastik sanatlar, müzik ve edebiyat gibi farklı disiplinler içinde” (Grisebach, 1995, s.
23)4 düşüncenin yer aldığı üzerinde durur. Đlk olarak filozofların odaklandığı bu yöntemin
1

Detaylı bilgi için bkz. Braak, Ivo; Neubauer, Martin, Poetik in Stichworten, Ferdinand Hirt Verlag, Austria,
1990, s. 145- 317.
2
Detaylı bilgi için bkz. Moran, Berna, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Đletişim Yayınları, Đstanbul, 2011, s.
17-270.
3
Şüphesiz, her eser için tek bir yöntemin kabul edilebilirliği düşünülemez; ancak eserin “aşırı yorumlanmaması”
için yöntem ve eser (iç-dış özellikleri) arasındaki bağıntıya da dikkat edilmesi gerekmektedir.
4
Manevi Bilim Yöntemi açıklanırken, temel olarak -Arif ÜNAL tarafından Türkçeye kazandırılmış- bu eserden
yararlanılmıştır. Ayrıca bkz. Gutzen Dieter vd. Einführung in die neuere Literaturwissenschaft, Erich
Schmidt Verlag, Berlin, 1989, s. 164-190.
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Edebiyata yansıması daha sonra –Wilhelm Dilthey’in “Yaşantı ve Eser” isimli eserinin
yaymlandığı 1906 yılında- gerçekleşmiştir.
Manevi bilim yöntemini savunanlar (Dilthey, Walzel vb.), disiplinlerarası bir birliğe dikkat
çekerler. Tüm manevi bilimlerin ortak bir noktadan hareket etmeleri gerektiği üzerinde
dururlar. Disiplinlerin, birbiriyle ilişkisinin sentez yoluyla birbirini tamamladığına değinirler.
Bu açıdan bakıldığında, dönemleri tanımlarken belli başlı kavramsal açıklamaların
evrenselliği, manevi bilimlerdeki bu sentezin dışavurumudur, sonucuna varmak mümkündür.
Buradan sanat eserinin bütünlüğü de ortaya çıkmaktadır. Bir sanat eseri, döneminin
düşüncesinden yola çıkar, tümdengelir ve kendisi de bu tümün özelliklerini taşıyan bir
parçadır. Tek başına, bir bütündür. Manevi bilim yöntemine göre, bütünlük ilkesi çok
önemlidir.
Bir eser, gerçeğin yansıması değil, başlı başına bir düşünce ürünüdür ve kendine ait bir
dünyası vardır. (Bkz. Age. s. 26) Bu bakımdan edebiyat, yaratıcılık içerir ve düşünsel bir
süreçtir.
Manevi bilim yöntemi, pozitivist görüşün aksine yazarın biyografisinin önemi üzerinde
durmaz. (Bkz. Age. s. 30) Düşüncenin önemli olması ve edebiyatın yaratıcılıkla bağına dikkat
çekilmesi, yazarın yaşamındaki somut olaylara bir değer atfedilmesini engeller. Dönemin
düşüncesinin eserde işlenip işlenmediğine odaklanılır. Yazarın yaşadıklarının düşünsel
anlamda ona kattıkları reddedilemez bir gerçektir, bu da yazma eylemi sırasında yaratıcılıkla
ortaya çıkmaktadır.
Pozitivist görüş ve manevi bilim yönteminin önemsediği idealist görüşün farkları üzerine bir
karşılaştırma yapan Licht, şu noktalara dikkat çekmektedir:
Pozitivist Görüş
1. Edebiyata akseden varlık
2. Edebiyattan çıkan gerçek
3. Tarihi gerçekler
4. Edebiyatı bir dünyanın parçası
olarak kabul eden indimaç (Immanenz)
5. Deneycilik
6.Edebiyatı belirleyen ve sınırlayan
gereklilik ve nedensellik
(Notwendigkeit und Kausalitaet)

Đdealist Görüş
1.Edebiyatı ortaya çıkaran düşünce
2. Edebiyatta zuhur eden fikir
3. Zamanüstü varlık
4. Edebiyatı metafizik olarak yorumlayan
duyularüstülük (Transzendenz)
5. Yaratıcı düşünce
6. Edebiyatı serbest hale getiren
hürriyet

Bu görüşlerden çıkan sonuçlar
Pozitivist Görüş
1. Önce tarif etme, sonra açıklama
2. Biyografiye başvurma
3. Rasyonel analiz
4. Tümevarımcılık
5. Bir varlık olarak
6. Sırayı gösteren doğrusal düşünce şekli
(Age. s. 29)

Đdealist görüş
1. Yaşanılan şeyler temel alınarak anlama
2. Eserin tesir alanından çıkma
3. Sezgiye dayalı sentez
4. Tümdengelimcilik
5. Öznenin, şahsın şuurunun önemi
6. Yapıları gösteren dairesel düşünce şekli
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Görüldüğü gibi, iki görüş birbirinin tamamen zıddıdır. Pozitivist görüş, edebiyata ayrı bir
yaşam alanı sunmamakta ve Doğa Bilimleri için de Sosyal Bilimler için de aynı sistemin
geçerli olduğunu savunmaktadır.
19. yüzyıla damgasını vuran Sosyoloji’nin kurucusu olarak bilinen Auguste Comte ve onun
pozitivist anlayışı Sosyal Bilimleri de Doğa Bilimleri ile eşit düzleme taşınmasına ve Sosyal
Bilimlerde de evrensel yasalara ulaşılmasına dayanmaktadır. Bu da tüm bilimlerin Açıklama
(Erklaeren) ilkesi altında toplanması anlamına gelmektedir.5 Wilhelm Dilthey ise bu görüşe
karşı çıkarak, Doğa Bilimlerinde geçerli olan Açıklama ilkesinin, Sosyal Bilimlerde Anlama
(Verstehen) ilkesine dönüşmesi gerektiğini söylemiştir. Şöyle ki:
“Manevi bilimlerin, tabii bilimlerden çok farklı bir temeli ve yapısı vardır. Tabii bilimlerin
nesneleri, içten anlaşılan birimlerden değil, mevcut olandan oluşur. Biz bir şeyi yavaş yavaş
tanımak için önce anlarız ve biliriz. (…) Tabiatı açıklarız, ruh dünyasını ise anlarız.” (Age.,
s. 31)

Edebiyat incelemesi yapan kişinin, eserdeki düşünceyi nasıl anlayacağı da önemlidir. Anlama
gücü, eserin yazıldığı dönemin düşüncesini yakalayabilmek için etkilidir. Bu bağlamda,
eleştirmene bir özgürlük tanınmaktadır. Tek başına maddi olayların düşünsel etkisi değil,
ideal ve soyut olayların düşünceye etkisi de dikkate alınması gereken bir husustur. Bu açıdan,
eleştiri yapan kişinin kendi hayatını da göz önünde bulundurması gerekir.
Manevi bilim yönteminde eserde her mısra bağımsızdır, mısra veya satır sayısı, ölçü
önemsenmez. Bu durum, manevi bilim yöntemini benimseyenlere göre fazla detaycı bir bakış
açısıdır ve eserin yorumunu amacından uzaklaştırır. (Bkz. Age. s. 33) Çünkü eser, bir
bütündür ve eserin her parçası dairesel bir şekilde birbirinin içindedir. Pozitivistlerde olduğu
gibi, parçalara ayırarak analiz yapılması, manevi bilim yönteminde önem arz eden özgünlüğe
zarar vermekte, eserin bütünlüğünü bozmaktadır.
Manevi bilim yönteminde, eserin kurgusal yapısı farklı açılardan ele alınmaktadır. Soy
araştırması adı altında, edebiyatla coğrafya ve tarih birleştirilmeye çalışılmış, zamanın ve
mekanın eserdeki önemi üzerinde durulmuştur. Antropoloji ve etnoloji bilimlerinin de
edebiyatla birliğine dikkat çekilmiştir.
Bir eserin iç yapısı ve dış yapısı arasındaki ilişki önemlidir; çünkü eserin bir bütün olduğu
düşünülürse, iç ve dış yapının sentezi de, kişiyi bu bütünlüğe götürmeye yardımcı olacaktır.
Eserde var olan düşünce, bir gerçeğin yansıması değil, yaratıcılığın özgün bir dışavurumudur.
Eserin meydana gelmesi belli bir ruh halinin ifadesi olduğundan, eserin anlaşılması ruh
halinin de anlaşılması anlamına gelecektir.
Rudolf Unger, eserdeki “kader, dindarlık, insan-tabiat ilişkisi, aşk, ölüm ve insan” (Age. s.
38) problemleri arasında ilişki kurulmasından yanadır. Ona göre bir edebi eser, bahsi geçen
problemler arasında kurulan bir yapıya göre incelenmelidir.
Manevi bilim yönteminde dikkat edilmesi gereken diğer bir unsur da çevredir. Dilthey,
toplumsal çevreye dikkat çeker ve bir bütünün (eserin) parçaları olmadan, parçaların da
5

Detaylı bilgi için bkz. Turner H., Jonathan vd. Sosyolojik Teorinin Oluşumu, (çev. Ümit Tatlıcan), Sentez
Yayıncılık, Đstanbul, 2012, s. 25-50.
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bütünü olmadan tam olarak anlaşılamayacağını savunur. Aynı durum, bireysel ve genel
durumlar için de geçerlidir. Bireysel olanla , bütünlük iç içe geçmiştir. Bu durumla ilgili
bireyseli imleyen tip ve geneli temsil eden devir araştırmaları söz konusudur. Tiplerle ilgili
Dilthey, dünya görüşlerini; Wöllflin dış görünüşleri ortaya koymuştur. Devirlerle ilgili ise, dış
görünüş- estetik veya düşünce tarihi üzerinde yoğunlaşılmıştır. Tipolojik ve devirsel
araştırmaları, genişletmek mümkündür; ancak burada önemli olan Mevlana misali ayağın
birinin sabit kalması, diğerinin ise dünyayı dolaşmasının gerekliliğidir. Sonuç olarak, her şey
çizilecek bu dairenin içinde kalacak ve birliği imleyecektir.

2. “Kleider Machen Leute” (1873)
2.1. Eserin Özeti
Wenzel Strapinski isimli genç bir terzi çırağı soğuk bir Kasım günü, aç ve üşümüş bir halde
yollara düşmüştür. Elinde, terzilikten kalma bir yüksük bulunmaktadır. Oldukça gösterişli
kıyafetlerinden dolayı, dilenmek onun için zordur. Yolda, oldukça gösterişli bir at arabasına
rastlar ve arabacı onu arabaya davet eder. Bir süre ilerledikten sonra, araba Goldach’ta, bir
otelin önünde durur. Arabanın ihtişamına kapılan insanlar, içinden bir asilzadenin
çıkacağından emindir. Otel görevlileri Strapinski’yi görünce elleri ayaklarına dolanır ve bu
asilzadeyi memnun etmek için elinden geleni yapar. Strapinski, şaşkındır; bu nedenle önüne
gelen yemeklere önce tedirginlikle yaklaşır; ancak kısa süre sonra bu yanlış anlaşılmanın
anlaşılacağını ve alacağı cezayı düşününce, yemeğin tadını çıkarmaya karar verir. Yemekten
sonra oradan kaçıp gitmeyi, yaptığının yanlış olduğunu benimser; ancak bir soylunun
Goldach’ta olduğu haberi hemen yayılmıştır ve Strapinski gitmeye karar vermişken, şehrin
ileri gelenleri onu görür ve bir şeyler içmek için yanlarında götürürler. Nüfuz sahibi olan bu
kişiler de onun gözüne girmek için türlü numaralar yaparlar. Onlarla oyun oynar ve para
kazanır. Zaman geçtikçe yaşadığı arada kalmışlık, onu yine yollara düşürür. Bu sırada şehrin
kaymakamı ve kızı Nettchen ile karşılaşır. Nettchen’i görene kadar gitmek konusunda kararlı
olan Strapinski, onu gördükten sonra orada kalma sebebi olarak Nettchen’i görür. Birbirlerine
aşık olurlar ve evlenmeleri söz konusu olur. Kaymakam da, kızının bir asilzade ile evlenerek
kontes olacağı için memnundur. Nişan günü, her şey oldukça gösterişli başlamıştır.
Goldachlılar ve Seldwylalılar da hünerlerini sergilemek için oradadır. Bu gösteride “Terziler,
elbise yapar” ve “Elbise, insan yapar” sloganları önem taşımaktadır. Seldwylalıların içinde
Strapinski’nin ustası da bulunmaktadır ve onu tanıyarak tüm yalanları ortaya çıkarır. Oradan
hızla uzaklaşan Strapinski, soğukta kalır. Nettchen da onun peşinden gider, onu bulur.
Hikayenin doğrusunu ondan dinleyerek, Strapinski’yi yalnız bırakmayacağını, onunla
evleneceğini söyler. Babasından çeyiz parasını alarak Seldwyla’ya yerleşirler. Büyük bir
miktar para söz konusu olduğu için tüm Seldwylalılar tarafından benimsenirler. Strapinski’nin
Seldwyla’nın terzibaşı olması sağlanır ve sonunda Strapinski ailesi, Seldwyla’da bir kuruş
bırakmadan oradan uzaklaşır. (Keller, Kleider machen Leute, 1958)
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2.2. Eserdeki Kişiler
Manevi bilim yöntemine göre genel olarak, kişilerin Dilthey’in vurguladığı şekliyle dünya
görüşleri, Wöllflin’in belirttiği haliyle dış görünüşleri önem taşımaktadır. (Grisebach, 1995, s.
39) Eser de dış görünüş ve dünya görüşü üzerine kurulmuştur. Elbisenin insan yaptığı veya
insanın elbise yaptığı konularına yapılan vurgular da bu durumu pekiştirmektedir. Bu açıdan
incelendiğinde baş karakter olarak betimlenen Strapinski; “her türlü kötülük ve aldatma
düşüncesinden uzak”, “kendi haline bırakılıp sessizce işini görebilmek” ( (Keller, Seldwyla
Đnsanları, 1990, s. 7-8)6 isteyen ahlakı önemseyen biridir. Zamanla, çeşitli tesadüfler sonucu
yanılgılarla dolu bir dünyaya adım atar ve içinde bulunduğu durum onu değiştirir. Önceleri
yanlışlıkları açıklama gayreti içindeyken, bir zaman sonra gerçeklerin ortaya çıkması
uykularını kaçıracak hale gelir. (Bkz. Keller, 1990, s. 28-29; ayrıca bkz. Keller, 1958, s. 28)
Yine de eserin genelinden, ahlakın, Strapisnki için önemli olduğu anlaşılmaktadır.
Strapinski’nin dış görünüşü de düny görüşü kadar önem arz etmektedir. Sadece Pazar günleri
giyindiği siyah elbisesinin üstünde, “içi siyah kadife astarlı külrengi bir pelerin” vardır.
“Solgun fakat çizgileri düzgün güzel yüzü, bakımlı siyah saçları, ince bıyıkları ve
omuzundaki peleriniyle” oldukça soylu ve romantik bir görünüme sahiptir. (Bkz. Keller,
1990, s.7; ayrıca bkz. Keller, 1958, s. 3)
Tüm yanlış anlaşılmaların sebebi olan bu dış görünüşün ve Strapinski’nin iç yaşamı eserin asıl
konusunu oluşturması itibarıyla önemlidir.
Nettchen; Strapinski ile ilk karşılaştıklarında “pek gösterişli, biraz da özenti bir zevkle
giyinmiş, bolcana süs eşyası takmış” (Keller, Seldwyla Đnsanları, 1990, s. 21; Keller, Kleider
machen Leute, 1958, s. 19) güzel bir kızdır. Davranışlarından duygusal olduğu anlaşılan
Nettchen, Strapinski’yi dinlemesi dolayısıyla anlayışlı ve Seldwylalılar için yaptığı plan
dolayısıyla zeki ve cesurdur. Aşk, onun için diğer her şeyin önünde gelmektedir. Genel ahlak
anlayışına uygun bir kişiliği bulunmaktadır.
Melchior Böhni; “her şeyden kuşku duymak huyunda olan muhasebeci” (Keller, Seldwyla
Đnsanları, 1990, s. 19; Keller, Kleider machen Leute, 1958, s. 17), Strapinski’ye karşı kuşku
duyan tek kişidir. Nettchen’e talip olmuş; ancak reddedilmiştir. “Kızıl favorileri ve gümüş
enfiye kutusu” (Keller, Seldwyla Đnsanları, 1990, s. 32; Keller, Kleider machen Leute, 1958,
s. 32) bulunmaktadır. Seldwylalı terzi ustasının, Strapinski’nin bir düzenbaz olduğunu
bildirmesini, ne olduğunu anlayamayan Goldachlılara açıklayan kişi kendisidir.
Goldachlılar; başta aşçı kadın ve misafirhane sahibi olmak üzere, neredeyse tümü gösteriş
meraklısıdır ve Nietzsche’nin köle ahlakını benimsemiş görünmektedir.
Seldwylalılar; eserde nişan akşamı –özellikle Strapinski’nin ustası olan terzininsergiledikleri tavır ve sonrasında kendilerini gülünç duruma düşüren kişiler olarak
betimlenmiştir.

6

Bkz. (Keller, Kleider machen Leute, 1958, s. 3-4)
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2.3. Eserin, 19. Yüzyıl Etiği Çerçevesinde Đncelenmesi
Eserin yazıldığı dönemin, 19. yy., üç önemli etikçisi bulunmaktadır: Schopenhauer, Hegel ve
Nietzsche. Üç düşünürün de ortak noktası Kant’ın etiğine karşı tepkili olmalarıdır. (Cevizci,
2013, s. 607)
Genel olarak ahlak: “mutlak olarak iyi olduğu düşünülen ya da belli bir yaşam anlayışından
kaynaklanan davranış kuralları bütünü. Đnsanların kendisine göre yaşadıkları, kendilerine
rehber aldıkları ilkeler bütünü ya da kurallar toplamı.” (Cevizci, 2013, s. 24) olarak
tanımlanmaktadır.
Ahlaka yönelik idealize edilen her şeyin saçma olduğunu düşünen pesimist düşünür
Schopenhauer’in, insan davranışlarını belirleyen üç tür davranış çeşidi olduğunu ifade ettiği
bilinmektedir: Bencillik, kötü ruhluluk, acıma. Ahlakı, iyi yürekliliği acımaya dayandırır.
Nietzsche ise Hıristiyan ahlakı, ödev ve fedakarlığa dayanan “köle ahlakı” ve asalet, cesaret
ve dürüstlüğün söz konusu olduğu “aristokrat-efendi ahlakı” şeklinde bir ayrımdan söz eder.
(Nietzsche, 2004) Ayrıca, bu iki etik anlayışını da eleştirir.
Hegel’e göre ahlak:
“Đyi ve kötü arasında ayrım yapan bireyin kişisel duyuncu istencin bir iç durumudur ve
Benin ahlaksal bir seçimde bulunarak özgürlüğünü ortaya koymasını anlatır. Böylece ahlak
yalnızca özneldir, ancak ahlaksal bir seçim (iyilik ve kötülük arasında) yoluyla varoluş
kazanır. Bu seçim bir yanda bireyin kendi mülkiyet hakları ve öte yanda başkalarıyla
ilişkileri açısından amacının bir birleşimini oluşturur.
Ahlaksal eylem evrensel ussal istenç ile uyum içindedir. Us evrensel istenç ile özdeş olduğu
için, istencin tüm ussal edimleri evrensel ve ahlaksal olarak iyi olmalıdır. Bireyin yaşamını
kendi ile çelişkiye düşüren tüm usdışı edimleri onu kötülüğe istemeye, özençli amaçlara
sürükler. Bireye ussal bir yolda evrensel istenç ile uyum içinde yaşama ve böylece evrensel
usun ilkelerini, ahlaksal iyilik yasasını izleme yeteneğini veren şey duyuncudur.” (Sahakian,
1997, s. 179)

Hegel, Alman Đdealistlerinden biri olarak görülür ve Sosyal Bilimlerde de ismi sık sık geçen
düşünürlerden biridir. Bahsi geçen ahlak anlayışlarından, eserde vücud bulanının –bazı
noktalarda Nietzsche’ye yakınlaşma söz konusu olmakla birlikte- Hegel’in anlayışı olduğunu
söylemek mümkündür. Bu nedenle incelemede Hegel’in –yer yer de Nietzsche’nin- ahlak
düşüncesi tercih edilmiştir.
Şüphesiz, Hegel’in felsefesi geniş çaplıdır; ancak eserde de etkili olan ahlak konusu, döneme
damgasını vuran düşüncelerden biridir ve bu da Manevi Bilim Yöntemi’nin içeriğine uygun
düşmektedir. Keller’in Seldwyla Đnsanları içerisinde bulunan novellerinde –ki “Kleider
Machen Leute” de bunlardan biridir- “insan zaaflarını bir ahlakçı gözüyle” (Aytaç, 2002, s.
299) ele aldığı bilinmektedir. Bu nedenle, etiğin eserdeki yansımasına dikkat çekilecektir.
Eser, ahlaki anlamda iyi başlamakta ve sonuçta objektif bir mantıkla ahlaki olan adına değil,
zaman ve mekana bağlı olarak değerlendirilecek şekilde ahlaki görünen bir mutlu son
barındırmaktadır. Bu da eserin iç özelliklerinin önemine vurgu yapmaktadır.
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Strapinski’nin, gösterişli kıyafetler içerisinde dolaşırken hiçbir kötü niyet taşımadığı
belirtilmektedir. Ahlaki bir tavır içerisinde bulunduğu için rahatsızlık da duymamaktadır:
“Her türlü kötülük ya da aldatma düşüncesinden uzak olduğu halde böyle bir görünümle
dolaşmak, onun için vazgeçilmez bir gereksinimdi. Kötülük ya da aldatma düşüncesi şöyle
dursun, o kendi haline bırakılıp sessizce işini görebilmekten başka bir şey istemezdi; ama
pelerinininden ve yine aynı onurla taşıdığı Polonya kalpağından ayrılmaktansa, açlıktan
ölmeyi yeğlerdi.” (Keller, Seldwyla Đnsanları, 1990, s. 7-8) 7

Strapinski, arabanın bir misafirhanenin (otelin) önünde durması sonucu yanlış anlaşılmalar
başlar ve alt tabaka insanlarının Nietzsche’nin imlediği “köle ahlakı” anlayışı mizahi bir
anlatımla gözler önüne serilir. Onun bir asilzade olduğunu zanneden çalışanlar, Strapinski’nin
yaptığı her şeyi olumlayarak ödev ve fedakarlığın içselleşmiş olduğunu gösterir. Çorbayla
başlayan yemek alabalıkla devam etmektedir. Yanlış anlaşılma sonucu bunalan terzi, bıçağı
kullanmaya cesaret edemeyip, balığı çatalla yemeye çalışmaktadır. Bıçak kullanmak, asillere
özgü bir davranıştır, Strapinski, tedirgin olur ve bıçağı eline alamaz; ancak onu gözlemleyen
aşçı kadın:
“Hele şükür Allah’ım! … işte doğru dürüst balık yemesini bilen bir adam! O nazik yaratığı
dana boğazlıyormuş gibi bıçakla doğramaya kalkmıyor. Belli ki büyük adam evladı! Hani,
günah olmasa buna yemin ederdim. Aman, ne de güzel ne de üzgün hali var! Mutlak
evlenemeyeceği yoksul bir kızcağıza aşıktır. Eh, elbet kibarların da kendilerine göre dertleri
var!” (Keller, Seldwyla Đnsanları, 1990, s. 12) 8

Ahçı kadının tavrından da anlaşıldığı üzere, kendisi günaha dikkat etmekte ve dini ifadeleri
kullanmaktadır. Hıristiyanlığın gerektirdiği ödev ahlakına göre, karşısındakini bir efendi
olarak düşünüp, köle ahlakına uygun davranmaktadır. Aslında, gerçekçi bir davranış şekli
olmadığı için de Nietzsche’nin bahsi geçen etik anlayışını eleştirmesi haklı görünmektedir.
Ahçı kadının davranışı, Strapinski’nin yemek yeme tavrıyla değişmektedir. Şöyle ki;
Strapinski, başına bir felaket gelmeden önce yiyebileceği kadar yemek yeme düşüncesiyle,
yeme tarzını değiştirir ve önünde ne varsa mideye indirmeye başlar. Otel sahibi mutfağa
yönelerek, durumu aşçı kadına bildirir. Aşçı kadın şöyle der:
“Oh!Ona afiyetler olsun… keyfine dokunmayın! Kekliğe değerini veriyor! Başka biri olaydı,
etle karnını doyuyrurdu!” Otelci ilave etti: “Bana kalsa da öyle; gerçi görünüşü pek kibarca

7

“Solcher Habitus war ihm zum Bedürfnis geworden, ohne daß er etwas Schlimmes oder Betrügerisches dabei
im Schilde führte; vielmehr war er zufrieden, wenn man ihn nur gewähren und im stillen seine Arbeit verrichten
ließ; aber lieber wäre er verhungert, als daß er sich von seinem Radmantel und von seiner polnischen Pelzmütze
getrennt hätte, die er ebenfalls mit großem Anstand zu tragen wußte.” (Keller, Kleider machen Leute, 1958, s. 34)
8
“Gelobt sei Jesus Christ! Der weiß noch einen feinen Fisch zu essen, wie es sich gehört, der sägt nicht mit dem
Messer in dem zarten Wesen herum, wie wenn er ein Kalb schlachten wollte. Das ist ein Herr von großem
Hause, darauf wollt' ich schwören, wenn es nicht verboten wäre! Und wie schön und traurig er ist! Gewiß ist er
in ein armes Fräulein verliebt, das man ihm nicht lassen will! Ja, ja, die vornehmen Leute haben auch ihre
Leiden!” (Keller, Kleider machen Leute, 1958, s. 9)
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durmuyor ama okula gittiğim sıralarda görmüştüm, yalnız generallerle büyük papazlar böyle
yemek yiyorlardı!” (Keller, Seldwyla Đnsanları, 1990, s. 14)9

Birkaç dakika önce bıçak kullanmamakla balığın hakkını veren asilzade (!), şimdi yemeğe
gömülerek kekliğin hakkını vermektedir. Akıldan uzak ödev ahlakı burada da kendini
göstermektedir.
Otelde bu şekilde devam eden olaylarda, ahlakın bireyin aklıyla, vicdanıyla ortaya çıkmadığı
görülmektedir.
Goldach’ta olduğu sürece, bu tarz insanlarla karşılaşan Strapinski, zamanla ussal istencini
kaybeder. Goldach’ın önde gelenleri, kendilerini ispatlamak için ona “kaliteli” purolar sunar
(s. 16), birbirleriyle yarışırcasına oyun oynarlar (s. 19).
Strapinski, otelde bir asilzade olarak karşılanmaktan rahatsızlık duymakta ve bu duruma
şaşırmaktadır. Hiçbir kötü niyet taşımadan maruz kaldığı yanlış anlaşılmalar sonucu,
karmaşık bir ruh haline bürünür. Daha önce de belirtildiği gibi, yemek yerken önce çekinir;
ancak ardından yapabileceği en iyi şeyin yiyebileceği kadar yemek olduğunu düşünür.
Strapinski’nin bakış açısına göre, sosyal olarak ortaya çıkan ahlak, Hegel’in yaklaşımına
uygundur. Strapinski’nin çevresindekilerin köle ahlakı içerisinde olması, onu efendi ahlakı
boyutuna taşımaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde, Strapinski bireysel olarak Hegel’in,
toplumsal algı olarak da Nietzsche’nin etik anlayışının bir örneği olarak görülmektedir.
Ayrıca, normal şartlar altında, alt tabakadan biri olması dolayısıyla, köle ahlakının
özelliklerini taşıması tahayyül edilen Strapinski, vicdani yükümlüğünü aklıyla taşımaya
çalıştığı için, hegelyan bir etik anlayışını temsil etmektedir.
Strapinski, bulunduğu durumdan rahatsız olur ve sürekli bu yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi
için uğraşır; ancak tesadüfen gerçekleşen olaylar, onun bu çabasının boşa çıkmasına sebep
olur. Nettchen’in de yanında olduğu akşam, artık kendini sorgulamanın yönü değişir ve
yaşadıklarının bir sonunun olacağı bilinciyle, içinde bulunduğu anın tadını çıkarmaya karar
verir. Bu durum, şu şekilde benimsetilmeye çalışılır:
“Terzicik ne yaparsa yapsın, her yaptığı, sosyete yöntemlerine aykırı davranışlar üzerine
başka zamanlar, saatlerce söylenen genç bayan tarafından değişik ve kibar bulunuyor,
beceriksizliği bile, tuhaf bir sıkılganlık diye kabul edilerek hoşa gidiyordu.” (Keller,
Seldwyla Đnsanları, 1990, s. 22)10

Bireysel olarak iyi ve kötü arasında bir tercih yapamadığı için de kişisel özgürlük
gerçekleşmez. Nettchen ile karşılaşana kadar oradan uzaklaşmayı düşünen terzi, onunla
9

»Wohl bekomm' es ihm«, sagte die Köchin, »lassen Sie ihn nur machen, der weiß, was Rebhühner sind! Wär'
er ein gemeiner Kerl, so hätte er sich an den Braten gehalten!«
»Ich sag's auch«, meinte der Wirt; »es sieht sich zwar nicht ganz elegant an, aber so hab' ich, als ich zu meiner
Ausbildung reiste, nur Generäle und Kapitelsherren essen sehen!« (Keller, Kleider machen Leute, 1958, s. 11)
10
“(…)Denn er mochte tun oder lassen, was er wollte, alles wurde als ungewöhnlich und nobel ausgelegt und die
Ungeschicklichkeit selbst als merkwürdige Unbefangenheit liebenswürdig befunden von der jungen Dame,
welche sonst stundenlang über gesellschaftliche Verstöße zu plaudern wußte.” (Keller, Kleider machen Leute,
1958, s. 20-21)
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karşılaştıktan sonra gerçekleri açıklama ihtiyacını daha az hisseder. Böylelikle, usdışı
davranışlar, bir süre sonra onu kötü olana yöneltir.
“(…)eski, silik yaşamı süresinde hiç tanımadığı bir şeyin, birbiri ardına uykusuz geçen
gecelerin ne demek olduğunu öğrendi. Onu uykusuz bırakan şey –üzülerek söylemek gerekir
ki- vicdan azabından ziyade zavallı bir terzi olduğu meydana çıktığı zaman kopacak
rezaletten korkması idi.” (Keller, Seldwyla Đnsanları, 1990, s. 28-29)11

Çeşitli planlar yaparak, bulunduğu ortama uygun davranmaya başlar. Đlk kez, oteldekilerin
onu asil zannetmelerine vermediği tepki ile, ahlaksal açıdan dört duvar arasına sıkışmış ve
uzun süre oradan kurtulamamıştır.
Bir süre geçtikten sonra, Nettchen ile nişanlanacağı akşam, akseden olaylar onun bir düzenbaz
olduğunu düşündürmektedir; ancak durumu tüm gerçekliğiyle Nettchen’e açıklaması, hem
Strapinski’nin ahlaksal açıdan özgürleşmesini hem de aşık olduğu kişiyle kavuşmasını sağlar.
Strapinski ve Nettchen’in Seldwylalıları cezalandırma yönteminin de ahlaki olmadığını
düşünmek mümkündür; ancak eserin içeriği bağlamında Hegel’in bahsettiği evrensel ussal
istenç, bu durumu ahlaki bir boyuta taşımaktadır.

2.3. Manevi Bilim Yöntemi’nin Diğer Unsurları ve “Kleider Machen Leute”
Manevi bilim yöntemine göre, eserde işlenen etik düşüncesinin önemi üzerinde durularak hem
eserin düşünsel bağlamda ele alınışı ifade edilmiş hem de felsefe ile edebiyatın bir sentezine
ulaşılmış ve disiplinlerarası bir bütünlüğün gösterilmesi hedeflenmiştir.
Manevi bilim yönteminde önemli olan unsurlardan biri de eserin tanınmaya çalışılmasıdır, bu
sebeple eserin dış özelliklerinin olduğu kadar iç özelliklerinin öneminden de bahsetmek
mümkündür. Eserde işlenen düşüncede mekan ve zaman kurgusal düzlemde kendini
gerçekleştirmiş ve eser kendisi bir bütün olarak ortaya koymuştur.
Strapinski’nin ahlaki dönüşümünde yanlış anlaşılmaların rolünün çok olması ve çevresindeki
insanların yapmacık tavırları ve sonucunda ussal olarak ahlaki davranmayanların bir anlamda
cezalandırılması, evrensel ahlaka uygun düşmektedir. Tarihin sadece somut olayları değil,
olabilecek olayları da içerdiğini savunan manevi bilim yöntemine göre, edebi eserlerin
kurgusal yapısı önem taşımaktadır. Keller’in incelenen eserinde de, 19. yüzyılın ilk yarısının
anlatıldığı bilinmektedir. (Aytaç, 2002, s. 299) Goldach ve Seldwyla’da geçen olaylar, edebi
dönem olarak realist akımın (özellikle poetischer Realismus) özelliklerini taşımaktadır.12

11

“Bei alldem erlebte Strapinski, was er in seiner Dunkelheit früher nie gekannt, eine schlaflose Nacht um die
andere, und es ist mit Tadel hervorzuheben, daß es ebensoviel die Furcht vor der Schande, als armer Schneider
entdeckt zu werden und dazustehen, als das ehrliche Gewissen war, was ihm den Schlaf raubte.” (Keller, Kleider
machen Leute, 1958, s. 28)
12
Poetischer Realismus ve Keller için bkz. (Brenner & Bortenschlager, 1986, s. 266-296)
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Gösterişli kıyafetler içindeki Strapinski’nin bir terzi çırağı olması, klasik bir durum değildir.
Özgün bir kurgusu olan eserdeki yaratıcılık, dikkat çekmektedir. Ayrıca, yazarın, bireyselden
yola çıkarak yaratıcılığıyla kurguladığı eser, toplumsallaşmış ve eserde söz konusu olan
toplumların yapısı hakkında genel bilgiye ulaşılması sağlanmıştır.
3. Sonuç ve Değerlendirme
Gottfried Keller’in bir noveli olan “Kleider machen Leute” adlı eseri hem yaratıcılık,
tümdengelimcilik, disiplinlerarasılık hem de dönemin düşüncesini yansıtma, tipler, içerik
olarak manevi bilim yöntemine göre incelemeye uygun bir eserdir.
Eser, felsefe ve edebiyat arasında bir ilişki kurarak disiplinlerlarası bağlamda bir sentezi
mümkün kılmıştır. “Sanat eserinin bir bütün olduğu” düşüncesi eserde kendini göstermiştir.
Dilthey’in sosyal bilimlerin tanınması gereklilği tezi, eserin özgün konusuyla desteklenmiştir.
Görüldüğü gibi, Keller’in noveli, manevi bilim yöntemi için uygun bir eserdir. 19. yüzyıl
düşünce dünyasını yakından ilgilendiren konulardan biri olan ahlak anlayışı, eserde yer yer
mizahi bir anlatımla imlenmiş, yer yer de gerçekçi bir anlatımla kendini göstermiştir. Kişilerin
dış görünüşünden, tavır ve davranışlarına kadar neredeyse her şey bir ahlakçı gözüyle
betimlenmiştir. Bu da hem genel ahlak anlayışını, hem Hegel’in hem de Nietzsche’nin
dillendirdiği etik görüşünü eserde görünür kılmıştır. Bu bağlamda, tarih ve düşünceyle
yakından ilişkili olan manevi bilim yöntemi, eserin anlaşılmasını mümkün kılmıştır.
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DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĐLERĐNĐN
BOŞANMAYA ĐLĐŞKĐN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI
Şengül CANGÜR1, Yunus POLAT2, Okan TOKAY3, Burcu ARSLAN4, Habip
TĐRYAKĐ5, Remziye FĐLĐZ6, Abdullah AYDIN7 Handan ANKARALI8
Öz
Bu çalışmada, Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Hemşirelik bölümü öğrencilerinin boşanmaya ilişkin
tutumlarının, okudukları bölüme ve cinsiyete göre incelenmesi amaçlanmıştır. Anket çalışmasından elde edilen
bulgulara göre; öğrenciler tarafından belirtilen boşanma nedenlerinin başında şiddetli geçimsizlik (%98,1), kötü
muamele (%97,4) ve kumar (%91,6) gelmektedir. Hem okunan bölüme hem de cinsiyete göre boşanma
nedenlerinden “zina” ve “dini inanç farklılığı” dışında öğrencilerin benzer görüşlere sahip oldukları
bulunmuştur. Boşanmaya neden olabilecek olay veya olgulara karşı tutum ve görüşlerin okunan bölüme göre
değişmediği gözlenmiştir. Ancak incelediğimiz bu etkenler, cinsiyet açısından değerlendirildiğinde bazı hususlar
(kadının ev kadınının gerektirdiği işleri yapmaması, kadının çocuğunun olmaması, kadının üzerine kuma
getirilmesi/getirilmek istenmesi, erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi) dışında öğrencilerin boşanmaya ilişkin
tutum ve görüşlerinin benzer olduğu görülmüştür. Öğrencilerin büyük çoğunluğu eşlerin mutsuz olmaları
durumunda boşanmaları gerektiği görüşünü benimserken, boşanmadan en çok çocuğun (%69,7) zarar göreceğini
düşünmektedirler. Sonuç olarak öğrencilerin %79,4’ü boşanmanın ülkemiz için günümüzde önemli bir sorun
olduğunu ve %84,5’i de gelecekte önemli bir sorun oluşturabileceğini düşünmektedir. Buna karşın öğrenciler
ebeveynlerin gerektiğinde boşanabileceklerini düşünüp, boşanmaya karşı olumlu bir tutum sergilemişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Boşanma, boşanmış birey, boşanmaya ilişkin tutum, boşanmaya ilişkin görüş, boşanma
nedenleri.

INVESTIGATION OF DUZCE UNIVERSITY HEALTH COLLEGE STUDENTS'
ATTITUDES TOWARD DIVORCE
Abstract
In this study, students’ attitudes of Duzce University Social Services and Nursing departments toward divorce
were intended to examine according to gender and department. According to the findings of the survey; the
leading of divorce causes mentioned by the students comes the severe incompatibility (98.1%), ill-treatment
(97.4%) and gambling (91.6%). It was found that the views of the students regarding the divorce causes except
"adultery" and "religious diversity" are similar in terms of both the department and also gender. The attitudes and
opinions of students toward the event or case that may cause a divorce were observed no change according to
department. However, we have studied these factors was evaluated in terms of gender students' attitudes and
opinions expect some considerations (not make housework of woman, being childless of woman, gets a co-wife
and marry more than one woman) toward divorce were similar. As a result 79.4% of students think that the
divorce is an important issue for our country and 84.5% of them think that it will be also a serious problem in the
future. In contrast, students think that parents could get divorced when needed; they exhibit a positive attitude
toward divorce.
Key Words: Divorce, divorcee, attitudes toward divorce, opinion toward divorce, grounds for divorce.
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Giriş
Boşanma, eşlerden birinin yasada öngörülmüş sebeplerden birine dayanarak açtığı
dava sonucunda evlilik birliğinin hâkim kararı ile sona ermesidir (Akıntürk, 2004: 227).
Toplumların gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak evlilik birliğinin sarsılmasına ve/veya
bozulmasına neden olan çeşitli etkenler vardır. Eğitim durumu, gelir düzeyi, ekonomik
sıkıntılar, evlilik yaşı, eşlerin kişilik özellikleri, iletişimsizlik, yerleşim yeri, kötü
alışkanlıklar, din/mezhep farklılıkları gibi etkenler, evlilik birliğini bozan ve boşanmayı
tetikleyen faktörler olarak sıralanabilir (Hopper, 2001: 430; Arıkan, 1992: 105). Aktaş’ın
(2011: 55) araştırmasına göre kadınlar zina, sözlü ve/veya fiziksel şiddet, kötü alışkanlıklar ve
maddi konuları boşanma nedeni olarak gösterirken erkekler evi terk etme, akrabaların
müdahalesi ve fikir uyuşmazlığını boşanma nedeni olarak göstermektedir.
Boşanma, isteyerek veya istemeyerek gerçekleşmiş olsun, bireylerde çeşitli düzeylerde
duygusal ve davranışsal problemlere neden olmaktadır. Evlilik döneminde üstlenilmiş olan rol
ve sorumluluklar, boşandıktan sonra ya nitelik değiştirmekte ya da tamamen ortadan
kalkmaktadır. Boşanmış bireyler bu süreç sonunda ekonomik güçlükler, çevrenin bakışındaki
değişiklikler, akraba ve arkadaşların tutum ve davranışlarındaki farklılaşma, genelde
toplumda boşanmış bireylere yönelik ayrımcı tutumlar, çocuklardaki sorunlar, eski eşe
yönelik duygular vb. sorunlarla karşılaşabilmektedir (Arıkan, 1996: 272). Nitekim boşanma
olgusu ebeveynler için bireysel sorun iken başka bireyleri de etkilemesi ve başka bireylerinde
boşanmayla karşı karşıya olması boşanmanın toplumsal bir sorun haline gelmesine neden olur
(Eray, 2011: 13,117). Bu nedenle gelecekte toplum sağlığını negatif yönde etkileyebilecek
hususlardan biri olan boşanma olgusunun evlilik gibi doğal süreç olduğunu, bu süreci
yaşayanlara kabul ettirmek (eş, çocuk, birinci derece akraba) ve eşlerin, çocukların sağlıklı
toplum bireyleri olarak kalmasını sağlamak amaçlanmalıdır. Ancak bu şekilde bu olgunun
yarattığı ya da yaratacağı tüm olumsuzluklar engellenmiş olur ya da bireyler için başa
çıkılabilir bir sorun olur.
Türkiye Đstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde boşanma oranları hızla
artmaktadır ve 2013 yılında kaba boşanma hızı ‰1,65 olarak saptanmıştır. Ege bölgesi (‰
2,25) ve Batı Anadolu bölgesi (‰2,08) kaba boşanma hızının en yüksek olduğu bölgeler iken
bu hızın en düşük olduğu Orta Doğu Anadolu bölgesidir (‰0,61). Boşanma oranı
araştırmalarına göre Avrupa ve ABD’de ortalama boşanma oranı %40 civarındadır. Belçika
ve Estonya ise yaklaşık %71’lik boşanma oranıyla boşanmanın en fazla yapıldığı ülkelerdir.
En düşük boşanma oranları ise yaklaşık %6 civarında Türkiye ve Đran’da gözlenmiştir.
Görüldüğü üzere boşanma kavramı ülkelerin gelişmişlik ya da sosyal durumlarına göre
farklılık göstermemekle birlikte üzerinde durulması gereken esas konu boşanmanın
günümüzde ve gelecekte büyük bir sorun oluşturabileceğidir. Bu noktada araştırılması
gereken konu boşanmanın sebepleri ve bireylerin/toplumun boşanmaya karşı sergileyebileceği
tutum olmalıdır. Boşanma sebepleri ve boşanmanın doğurduğu olumsuzların araştırıldığı çok
sayıda çalışma yapılmış olmasına rağmen boşanma olgusuna yönelik bireylerin ya da
toplulukların bakış açıları ve/veya tutumlarının araştırıldığı tek ve önemli bir çalışma vardır.
Halkın boşanmaya ilişkin tutumlarının araştırıldığı bu çalışmada; eğitim düzeyi yüksek olan
bireylerin, boşanmış bireylerle ilgili tutumlarının daha olumlu olduğu, eğitim düzeyi daha
düşük olanların ise boşanma konusunda ön yargılı oldukları tespit edilmiştir (Arıkan, 1996:
12). Biz bu araştırmamızda; eğitim düzeyinin boşanmaya karşı sergilenebilecek tutumu ne
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kadar değiştirebileceğini göstermek istedik. Bu nedenle önemli bir sosyal sorun olan boşanma
olgusunda kentsel ve kırsal kesimde büyümüş üniversite öğrencilerinin, okudukları bölümler
ve cinsiyetleri göz önüne alınarak boşanmaya ve boşanmış bireylere yönelik tutumlarını
öğrenmek amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik.
Boşanma Kavramı ve Boşanmanın Dayandığı Đlkeler
Boşanma olgusu, aile birliğini oluşturan bireylerin, ilişkilerini sürdürmede temelden
uzlaşmazlık yaşamaları durumunda, bu birliğin devamına tarafların karşılıklı isteğiyle son
verilmesi durumudur (Aktaş, 2011: 33). Boşanmayı tetikleyen ya da boşanmaya neden olduğu
düşünülen etkenler vardır. Bu nedenler, özel boşanma ve genel boşanma sebepleri olarak
sınıflandırılabilir. Zina, hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz
hayat sürdürme, terk ve akıl hastalığı gibi sebepler özel boşanma nedenleri olarak kabul
görmektedir. Genel boşanma sebepleri ise evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşlerin
anlaşması ve ortak hayatın yeniden kurulamaması olarak sıralanabilir (Akıntürk ve diğerleri,
2004: 260).
4721 sayılı Türk Medeni Kanun’unun 161. ve 184. maddeleri arasında boşanmaya
ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Hukuki açıdan boşanma sebeplerinin dayandırıldığı temel
ilkeler ilgili toplum özellikleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Türk boşanma
hukukunun temel aldığı beş ilke, “Kusur Đlkesi, Temelinden Sarsılma Đlkesi, Đrade Đlkesi,
Elverişsizlik Đlkesi ve Eylemli Ayrılık Đlkesi” şeklinde sıralanabilir (Akıntürk ve diğerleri,
2014: 240-242; Gençcan, 2015: 114-118)
Kusur Đlkesi: Kusur, eşlerin evliliğin sürmesi için uymakla yükümlü oldukları aile
yükümlülüklerine uymamaları veya ihmal etmeleridir. Bu ilkeye göre evliliğin devam edip
etmeyeceğini eşlerin birisi veya her ikisinin kusurlu davranışları belirler. Đlkeye göre
boşanma, ancak eşlerden birinin kusurlu olduğu durumlarda söz konusu olabilir ve kusursuz
olan eşin korunması esasına dayanır.
Temelinden Sarsılma Đlkesi: Toplum menfaati ilkesi veya düzen bozukluğu ilkesi olarak da
bilinir. Evlilik birliğinde ortaya çıkan her olay, birliğin temelden sarsıldığı anlamına gelmez.
Ancak ortaya çıkan uyuşmazlıklar, eşler için evliliği çekilmez hale getirmişse ve onlardan,
birlikte yaşamaları artık beklenemiyorsa, evlilik birliği temelinden sarsılmıştır ve boşanmaya
hükmedilmelidir.
Đrade Đlkesi: Bu ilke, evlilik birliğinin kurulmasında esas alınan eşlerin karşılıklı iradelerinin
uyuşması durumunun boşanma için de geçerli olmasını öngörür. Eşlerin ortak iradeleriyle
kurulmuş olan evliliğin yine onların kendi iradeleriyle sonlandırabilmelerini ifade etmektedir.
Đrade ilkesine göre boşanma, eşlerin karşılıklı anlaşması ya da eşlerden birinin talebini karşı
tarafın kabulü ile mümkün olabilmektedir.
Elverişsizlik Đlkesi: Bu ilkeye göre eşlerden birinin, bedensel veya ruhsal eksiklik ve özürler
nedeniyle, evlilik birliğinde kendinden beklenen yükümlülükleri yerine getiremeyecek
durumda olması, bir boşanma nedeni olarak kabul edilmektedir. Ancak evlilik birliği, eşlerden
karşılıklı fedakârlıklar istemektedir. Eşlerin birindeki elverişsizliğin diğer eş için ortak hayatı
çekilmez hale getirmiş olması durumunda, elverişsizlik nedeni ile boşanma davası açılabilir.
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Eylemli Ayrılık Đlkesi: Eğer eşler uzun zamandan beri bir araya gelmiyor ve evlilik birliğinin
devamını istemiyorlarsa, ortada fiili bir ayrılığın varlığı kabul edilmekte ve bu ilke gereği
boşanma istenebilmektedir. Eşlerin ortak hayatı sürdürme iradesi, inancı ve isteği kalmamış
ve bu nedenle de eşler fiilen ayrı yaşıyorlar ise evlilik birliğinin sarsıldığı kabul edilmektedir.
Bu ilkeye göre eşlerin boşanmayı talep edebilmeleri için ne kadar süre ayrı yaşamış oldukları
önemlidir. Eşlerin kusurlu olup olmamaları veya evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup
olmaması önemli değildir.
Boşanma Sonrası Karşılaşılan Güçlükler ve Oluşan Kaygı ve Problemler
Boşanma, kadın ve erkek arasında yasal, duygusal ve cinsel evlilik bağlarının bitirilme
kararını içermektedir. Evliliğin yasal bağı mahkemede çözülürken, duygusal bağın çözülmesi
zaman alabilir. Boşanma, tek tarafın ya da iki tarafın istemesiyle gerçekleşse bile bireylerde
çeşitli düzeylerde strese neden olmaktadır (Demirkan ve diğerleri, 2009: 3,4; Aktaş, 2011:
39).
Boşanmanın, sosyal ve duygusal etkilerinin yanında davranışsal sonuçlara da yol
açtığı bilinmektedir. Boşanmayı takip eden yıllarda hem kadınlar hem de erkekler endişe,
depresyon, tükenmişlik, tedirgin, düşük benlik saygısı ve sosyal yaşama uyumsuzluk vb. gibi
benzer duygusal ve kişisel problemler yaşamaktadırlar. Genel olarak erkekler tutarsız
davranışlar, yalnızlık ve suçluluk duygusu göstermekte, kadınlar ise kendilerini eskisi kadar
güzel bulmama ve yetersiz hissetmektedirler. Ancak bu etkiyi özellikle erkek egemen kültürel
yapı nedeniyle kadınlar, -alınan tedbirler ve sosyoekonomik ve kültürel gelişmelerin sonucu
olarak gittikçe azalan oranda da olsa- çok daha fazla hissetmektedirler (Battal, 2008: 8; Đlgar,
2009: 235).
Boşanma sonrası stresi arttıran bir başka problem alanı da ailevi ilişkilerdir. Boşanmış
bireylerin sosyal ilişkilerinde, sosyal çevrelerinin, aile ve arkadaşlarının boşanmış bireylere
karşı olan yaklaşımlarından kaynaklanan değişiklikler olmaktadır. Geleneksel toplumlarda,
boşanmanın bir tabu olarak görülmesi nedeniyle, boşanmış kadınlar toplumda olumsuz
yaklaşımlara maruz kalıp, toplumda bir yer edinmeleri zorlaşabilmektedir. Geleneksel
değerler doğrultusunda, boşanmaya yönelik olumsuz algılamalar ile baskı altında kalan
boşanmış bireylerin, yeni süreçlerine uyum sağlamaları güçleşmektedir (Aktaş, 2011: 40;
Arıkan, 1992: 157; Đlgar, 2009: 227-239).
Boşanma; sadece eşlerin ortak olarak güçlük yaşadığı bir durum değil, sonuçları
bakımından müşterek çocukları da olumsuz yönde etkileyecek bir olgudur (Aktaş, 2011: 33).
Boşanmış aile çocuklarına gerekli destek sağlanmadığında geç sosyalleşme, öfke, kurallara
karşı gelme gibi tepkiler geliştirdikleri, depresyon, endişe, güvensizlik, okula uyum
sağlamada güçlük, benlik algısında zayıflama ve özgüven eksikliği gibi sorunlar yaşadıkları
bilinmektedir (Aktaş, 2011: 41; Meriç, 2007: 36). Ebeveynlerin, boşanmadan sonra çocukları
için ilişkilerini sürdürmeleri ve bu ilişkinin boyutlarını iyi bir şekilde saptamaları
gerekmektedir (Aktaş, 2011: 42). Evliliğin bitiş sürecinde, çoğu ebeveynin hissettikleri
kırgınlık, öfke, umutsuzluk gibi duygular nedeniyle, kendi dertlerine gömülerek çocuklarının
duygu ve ihtiyaçlarıyla fazla ilgilenemedikleri vurgulanmaktadır. Çocukların boşanma süreci
hakkında açıklamalara ve desteğe çok fazla ihtiyaçları vardır. Birçok anne-baba, bu süreçte
yaşananlar ve boşanma konusunda çocuklarına ne şekilde ve ne kadar bilgi vermeleri

63

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 50
Temmuz – Ağustos 2015
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org

gerektiğine karar verememektedir. Boşanmanın getireceği, belirsizlikler, güvensizlik, endişe
ve kaygılarla baş etmeye çalışan çocuk için, anne ve babasının sergileyecekleri tutarlık çok
önemli olacaktır (Öngider, 2013: 157). Ebeveynleri boşanmış çocukların, gelişimsel ve
psikolojik sorunlar yaşamaları açısından, diğer çocuklardan daha fazla risk altında olduğu
kabul edilmektedir (Türkaslan, 2007: 100).
Günümüzde gittikçe artan boşanmalar sonucunda, çocukların yaşadıkları olumsuz
etkileri azaltmak konusunda, ebeveynlere, iletişim içinde bulunduğu sosyal çevreye, aile
mahkemesi hâkimlerine ve eğitimcilere önemli görevler düşmektedir. Bu görevlerin yerine
getirilmesinde öncelikli hedef çocuğu korumak ve bunu içtenlikle istemek olarak belirlenmeli
ve bu yolda gerekli çaba gösterilmelidir (Aktaş, 2011: 43).
Yöntem
Bu araştırma, Düzce Üniversitesi’ndeki Sosyal Hizmet ve Hemşirelik bölümü
öğrencilerinin boşanmaya bakış açısını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma
kapsamında, öğrencilerin boşanmaya bakış açıları çeşitli yönleriyle betimlenmek istenmiştir
ve boşanmaya bakış açılarının oluşmasındaki etkenler saptanmaya çalışılmıştır. Bu yönüyle
araştırma türü, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı niteliktedir. Araştırma evrenini, Düzce
Üniversitesi’ndeki Sosyal Hizmet ve Hemşirelik Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır.
Araştırma örneklemi tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Çalışmaya
katılmayı kabul eden toplam 155 öğrenci araştırmaya dâhil edilmiştir. Çalışma, Aralık 2013Ocak 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, daha önceden yapılmış
çalışmalardan derlenerek hazırlanan anket aracılığıyla toplanmıştır.
Đstatistiksel değerlendirmeler, PASW 18 programında yapılmıştır. Çalışmadaki tüm
veriler sayı ve yüzde şeklinde ifade edilmiştir. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkileri
araştırmak için Pearson ki-kare ve Fisher-Freeman-Halton testleri kullanılmıştır. Anlamlılık
düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir.
Bulgular
Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda uyguladığımız anket çalışmasına Sosyal
Hizmet bölümünden 79, Hemşirelik bölümünden 76 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin 95’i
kadın, 60’ı ise erkektir. Diğer tanıtıcı bulgularımız Tablo 1’de gösterilmektedir.
[Tablo 1]
Okunan bölüme ve cinsiyete göre boşanmaya neden olabilecek her bir etken ayrı ayrı
incelenmiş ve dağılımları Tablo 2’de verilmiştir. Hem okunan bölüme göre hem de cinsiyete
göre boşanma nedenlerinden “zina” ve “dini inanç farklılığı” dışında öğrencilerin benzer
görüşlere sahip oldukları bulunmuştur.
Boşanmaya neden olabilecek olay veya olgulara karşı tutumlar ve görüşler okunan
bölüme ve cinsiyete göre incelenmiş ve elde edilen bulgular Tablo 3’te verilmiştir. Aşağıda da
değindiğimiz hususlar dışında incelediğimiz etkenler bakımından boşanmaya ilişkin tutum ve
görüşlerin benzer olduğu görülmüştür. “Kadın ev kadınının gerektirdiği işleri yapmıyorsa
erkek boşanabilir mi?” sorusuna kadınların %44,7’si hayır cevabını verirken erkeklerin
%64,7’si evet cevabını vermişlerdir. Erkeğin eşinin kadınlığının gerektirdiği işleri
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yapmamasının boşanma nedeni olarak görülmesi düşüncesinin cinsiyete göre anlamlı düzeyde
farklılık gösterdiği gözlenmiştir. Kadının çocuğunun olmamasının erkeğin boşanması için bir
sebep olmadığını düşünen kadınların oranı (%72,3) erkeklerin oranından (%55,4) anlamlı
düzeyde daha büyüktür. Kadınların %97,9’u ve erkeklerin %89,3’ü kocası kadının üzerine
kuma getirse/getirmek isterse kadının boşanabileceğini düşünürken, kadınların %2,1’i ve
erkeklerin %8,9’u bu soruya hayır cevabını vermişlerdir. Bu soruya verilen cevabın cinsiyete
göre anlamlı düzeyde farklı olduğu belirlenmiştir. Erkeğin birden fazla kadınla evlenmesini
doğru bulan erkeklerin sayısı (n=10) kadınların sayısından (n=1) anlamlı düzeyde fazla
bulunmuştur (Tablo 3).
[Tablo 2]
Araştırmaya katılan öğrencilerin %54,8’i boşanmış bir kadını evli bir kadından farklı
görmez iken sadece %1,3’ü iyi gözle bakmadığını söylemiştir. Öğrencilerin %78,1’i çocuklu
çiftlerin de gerektiğinde boşanabileceğini, %7,7’si boşanamayacağını ve geriye kalanı da bu
konuda fikri olmadığını ifade etmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %69,7’si boşanmadan
en çok çocuğun zarar göreceğini, %9’u ailenin zarar göreceğini ve %7,7’si hem kadın hem
erkeğin zarar göreceğini ve %5,2’si de toplumun zarar göreceğini ifade etmişlerdir. Yine
öğrencilerin çoğunluğu (%83,2) boşanmış bir kişiyle arkadaşlık edilebileceğini
belirtmişlerdir. Çalışmaya katılan öğrencilerin %79,4’ü boşanmanın şu anda ülkemizde
önemli bir sorun olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca bu olgunun gelecekte de ülkemizde
önemli bir sorun olabileceğini düşünenlerin oranı %84,5’tir (Tablo 3).
[Tablo 3]
Ailesinde daha önce boşanma tecrübesi yaşamış öğrencilerin %74,1’i ve bu tecrübeyi
yaşamamış öğrencilerin büyük bir kısmı (%68,8) boşanmadan en çok çocuğun zarar
göreceğini belirtmişlerdir. Ailesinde daha önce boşanma tecrübesi yaşamış olma durumuna
göre boşanmadan en çok zarar görecek kişi hakkındaki düşünceleri arasında fak yoktur
(p=0,688).
Ankete katılan öğrencilerden, kanun önünde kadın ve erkeğin eşit haklara sahip
olduğunu düşünenlerin %91,7’si hem boşanmış kadının hem de boşanmış erkeğin yeni evlilik
yapabileceğini söylemişlerdir. Kanun önünde kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olmadığını
düşünenlerin %88’i hem boşanmış kadının hem de boşanmış erkeğin yeni evlilik
yapabileceğini, %5,3’ü ise yalnız erkeğin evlenebileceğini belirtmişlerdir. Kadın-erkek
eşitliği hakkında farklı düşüncelere sahip öğrencilerin kimin yeni evlilik yapma şansının
olduğu sorusu hakkındaki düşüncelerinin benzer olduğu söylenebilir (p=0,184).
Sonuç
Türkiye’de son yıllarda boşanma oranının artmasıyla birlikte boşanmanın kadın, çocuk
ve aile yapısı üzerinde çok ciddi olumsuz etkileri olmaktadır. Toplum yapısında değişmelere
neden olan boşanma olgusu birçok insanı etkilemesi ve bir sosyal sorun olması açısından
araştırılması ve de üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu nedenle önemli bir
sosyal sorun olan boşanma olgusunda kentsel ve kırsal kesimde büyümüş üniversite
öğrencilerinin okudukları bölümleri ve cinsiyetleri göz önüne alınarak boşanmaya ve
boşanmış bireylere yönelik tutumlarını öğrenmek amacıyla yapılmış bir çalışmadır. Düzce
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Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Sosyal Hizmet ve Hemşirelik bölümü öğrencileriyle
çalışılan bu çalışmanın sonucunda;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erkeğin birden fazla kadınla evlenmesini cinsiyete göre değerlendirdiğimizde
erkeklerin kadınlara oranla daha çok evet dediği (%16,7),
Aile yaşamında erkeğin eşinin ev kadınlığının gerektirdiği işleri yapmamasının
boşanma nedeni olarak görülmesi konusunda erkeklerin kadınlara oranla daha çok
evet dediği (%64,3)
Kadın ve erkeğin eşit olduğunu savunanların çokluğu (%64,5),
Her iki cinsin kanun karşısında da eşit olmadığına inananların fazlalığı (%48,4),
Toplumun önemli değer yargılarından biri olan dinin boşanma üzerinde etkisi
olmadığı (%66,5),
Evliliklerin boşanma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan durumların başında eşlerin
çocuk denecek yaşta evlenmesi geldiği (%85,2),
En fazla belirtilen boşanma nedenlerinin başında şiddetli geçimsizlik, kötü muamele
ve kumar geldiği (%98,1; %97,4; %91,6),
Boşanmadan en çok kimin etkileneceği sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında
çoğunluğun buna “çocuk etkilenir” cevabını verdiği (%69,7),
Eşler arasındaki ilişkilerin sağlam olmaması ve eşlerin evliliklerinde mutsuz olmaları
boşanma nedeni olarak görülmesi,
Çocuklu çiftlerin de gerektiğinde boşanabileceği (%78,1),
Boşanma olgusunun öğrenciler tarafından hem günümüzde hem de gelecekte önemli
bir sorun olarak görülmesi (%79,4; %84,5),
Öğrencilerin boşanmış bireylerle arkadaşlık kurabileceği (%83,5)

gibi bilgilere ulaşılmıştır.
Genel olarak, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen üniversite öğrencilerinin
boşanma konusundaki tutumlarının benzer olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca Arıkan’ın
(1996) halkın boşanmaya yönelik tutumlarını araştırdığı çalışma bulgularıyla oldukça paralel
sonuçlar elde edilmiştir.
Öneriler
Araştırmamıza katılan öğrencilerin %79,4’ü boşanmanın ülkemiz için günümüzde
önemli bir sorun olduğunu ve %84,5’i de gelecekte önemli bir sorun oluşturabileceğini
düşünmektedir. Bu oranın oldukça yüksek olması bu konuda gerekli önlemlerin alınmasının
bir işaretidir. Bu bilgiden yola çıkarak, ülkemizde boşanmaların azaltılması ve önlenmesi için
ailelerin aile danışmanlığı programından yararlanması ve bu programların ülke genelinde
yaygınlaştırılmasına yönelik politikalar geliştirilmesi ve de uygulanması önerilmektedir.
Özellikle aile destek programının toplum geneline ulaşabilmesi için medya destekli kamu
spotları kullanılabilir.
Boşanma nedenlerinin temelinde eşlerin kişisel uyumsuzlukları yatmaktadır. Bu
çerçevede bu uyumsuzlukların önlenebilmesi için özellikle bireylerin, karakterlerinin
temelinin oluştuğu lise döneminde çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmalar, eş seçimi, evlilik,
mutlu evlilik ilişkileri, karşılaşılabilecek güçlükler, aile planlaması ve boşanma gibi konuları
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ele alan seminerler, konferanslar, söyleşiler şeklinde yapılabilir daha önemlisi bu programlar
lisede müfredat dersi olarak okutulabilir.
Yapmış olduğumuz araştırmamızda %69,7 ile boşanmadan en çok çocuğun zarar
gördüğü düşünülmektedir. Özellikle çocukların gelişim çağı olan okul döneminde sosyopsikolojik açıdan yaşayabileceği sorunları en aza indirgemek için çalışmalar yapılabilir. Bu
çalışmalar, Rehber Öğretmenler ve Sosyal Hizmet Uzmanları desteğiyle yürütülebilir. Bunun
için de okul sosyal hizmeti alanında devlet destekli politikalar uygulanabilir. Bu çalışmanın
yanı sıra koruyucu-önleyici çalışmalarda yapılabilir. Mesela meslek elemanlarının boşanmaya
meyilli aileleri tespit ederek, bu ailelerin çocuklara karşı nasıl bir tutum sergileyebileceği
konusunda bilinçlendirilebilir.
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Tablo 1: Üniversite öğrencilerinin sosyodemografik özellikleri
Kişi Sayısı
%
(n)
Cinsiyet
Kadın
95
61,3
Erkek
60
38,7
Yaş grubu
<20
74
47,7
20-29
81
52,3
Bölüm
Sosyal Hizmet
79
51
Hemşirelik
76
49
Yaşadığı yer
Köy
21
13,5
Kasaba
16
10,3
Kent
117
75,5
Yurtdışı
1
0,6
Yaşadığı bölge
Marmara
31
20,0
Ege
16
10,3
Akdeniz
15
9,7
Đç Anadolu
34
21,9
Karadeniz
37
23,9
Doğu Anadolu
12
7,7
Güneydoğu Anadolu
10
6,5
Medeni durum
Bekâr
152
98,1
Evli
3
1,9

Tablo 2: Cinsiyete ve bölüme göre boşanmaya neden olabilecek etkenlerin incelenmesi
Cinsiyetɣ n (%)

Ekonomik Sıkıntı

Şiddetli Geçimsizlik

Kötü Muamele ve/veya Cana
Kast
Ruh Hastalığı

Bölümɮ n (%)

Kadın

Erkek

SHB

HB

Evet

58 (61,1)

42 (70)

55 (69,6)

45 (59,2)

Hayır

29 (30,5)

11 (18,3)

17 (21,5)

23 (30,3)

Bilmiyorum
Evet
Hayır
Bilmiyorum
Evet
Hayır
Bilmiyorum
Evet
Hayır

8 (8,4)
93 (97,9)
1 (1,1)
1 (1,1)
94 (98,9)
0 (0)
1 (1,1)
72 (75,8)
13 (13,7)

7 (11,7)
59 (98,3)
0 (0)
1 (1,7)
57 (56,8)
3 (100)
0 (0)
36 (60)
14 (23,3)

7 (8,9)
77 (97,5)
1 (1,3)
1 (1,3)
79 (100)
0 (0)
0 (0)
49 (62,0)
18 (22,8)

8 (10,5)
75 (98,7)
0 (0)
1 (1,3)
72 (94,7)
3 (3,9)
1 (1,3)
59 (77,6)
9 (11,8)

p
0,235 ɣ
0,391 ɮ

1,000 ɣ, ɮ

0,054 ɣ
0,055 ɮ
0,120 ɣ
0,101 ɮ
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Beden Hastalığı

Bilmiyorum
Evet
Hayır
Bilmiyorum
Evet

10 (10,5)
35 (36,8)
48 (50,5)
12 (12,6)
49 (51,6)

10 (16,7)
25 (41,7)
28 (46,7)
7 (11,7)
26 (43,3)

12 (15,2)
24 (30,4)
45 (57)
10 (12,7)
33 (41,8)

8 (10,5)
36 (47,4)
31 (40,8)
9 (11,8)
42 (55,3)

Kadın Kısırlığı

Hayır

37 (38,9)

22 (36,7)

33 (41,8)

26 (34,2)

9 (9,5)
Bilmiyorum
41 (43,2)
Evet
46 (48,4)
Hayır
Erkek Kısırlığı
8 (8,4)
Bilmiyorum
87 (91,6)
Evet
3 (3,2)
Đçki
Hayır
5 (5,3)
Bilmiyorum
89 (93,7)
Evet
1 (1,1)
Kumar
Hayır
5 (5,3)
Bilmiyorum
84 (88,4)
Evet
9 (9,5)
Evi Terk Etme
Hayır
2 (2,1)
Bilmiyorum
72 (75,8)
Evet
17 (17,9)
Akrabaların Karışması
Hayır
6 (6,3)
Bilmiyorum
84 (63,6)
Evet
2 (20,0)
Zina
Hayır
9 (69,2)
Bilmiyorum
68 (71,6)
Evet
23 (24,2)
Dini Đnanç Farklılığı
Hayır
4 (4,2)
Bilmiyorum
71
(74,7)
Evet
20 (21,1)
Eğitim Durumu Farklılığı
Hayır
4 (4,2)
Bilmiyorum
48 (50,5)
Evet
42 (44,2)
Ekonomik Durum Farklılığı Hayır
5 (5,3)
Bilmiyorum
83
(87,4)
Evet
Eşlerin Çocuk Denecek
8 (8,4)
Kadar Küçük Yaşta
Hayır
Evlenmesi
4 (4,2)
Bilmiyorum
SHB: Sosyal Hizmet Bölümü, HB: Hemşirelik Bölümü

12 (20)
23 (38,3)
26 (43,3)
11 (18,3)
50 (83,3)
6 (10)
4 (6,7)
53 (88,3)
3 (5,0)
4 (6,7)
48 (80)
6 (10)
6 (10)
39 (65,0)
13 (21,7)
8 (13,3)
48 (36,4)
8 (80,0)
4 (30,8)
34 (56,7)
17 (28,3)
9 (15)
42 (70)
16 (26,7)
2 (3,3)
21 (35)
31 (51,7)
8 (13,3)
49 (81,7)
6 (10,0)
5 (8,3)

13 (16,5)
29 (36,7)
41 (51,9)
9 (11,4)
69 (87,3)
6 (7,6)
4 (5,1)
72 (91,1)
2 (2,5)
5 (6,3)
67 (84,8)
8 (53,3)
4 (50)
56 (70,9)
12 (15,2)
11 (13,9)
60 (75,9)
8 (10,1)
11 (13,9)
45 (57)
28 (35,4)
6 (7,6)
56 (70,9)
20 (25,3)
3 (3,8)
30 (38)
42 (53,2)
7 (8,9)
72 (91,1)
4 (5,1)
3 (3,8)

8 (10,5)
35 (46,1)
31 (40,8)
10 (13,2)
68 (89,5)
3 (3,9)
5 (6,6)
70 (92,1)
2 (50)
4 (5,3)
65 (85,5)
7 (9,2)
4 (5,3)
55 (72,4)
18 (23,7)
3 (3,9)
72 (94,7)
2 (2,6)
2 (2,6)
57 (75)
12 (15,8)
7 (9,2)
57 (75)
16 (21,1)
3 (3,9)
39 (51,3)
31 (40,8)
6 (7,9)
60 (78,9)
10 (13,2)
6 (7,9)

0,845 ɣ
0,089 ɮ
0,184 ɣ
0,225 ɮ
0,196 ɣ
0,394 ɮ
0,192 ɣ
0,743 ɮ
0,304 ɣ
1,000 ɮ
0,118 ɣ
1,000 ɮ
0,241 ɣ
0,060 ɮ
0,018 ɣ
0,003 ɮ
0,034 ɣ
0,018 ɮ
0,702 ɣ
0,863 ɮ
0,079 ɣ
0,256 ɮ
0,507 ɣ
0,105ɮ

Tablo 3: Cinsiyete ve okunan bölüme göre öğrencilerin boşanmaya ilişkin tutumlarının incelenmesi

Kadın ev kadınının gerektirdiği
işleri yapmıyorsa erkek
boşanabilir mi?
Kadının çocuğu olmuyorsa
erkek boşanabilir mi?

Evet
Hayır
Bilmiyorum
Evet
Hayır
Bilmiyorum

Cinsiyet ɣ n (%)
Kadın
Erkek
35 (37,2)
36 (64,3)
42 (44,7)
12 (21,4)
17 (18,1)
8 (14,3)
21 (22,3)
16 (28,6)
68 (72,3)
31 (55,4)
5 (5,3)
9 (16,1)

Bölüm ɮ n (%)
SHB
HB
34 (44,7)
37 (50)
30 (39,5)
24 (32,4)
12 (15,8)
13 (17,6)
22 (28,9)
15 (20,3)
50 (65,8)
49 (66,2)
4 (5,3)
10 (13,5)

p
0,004 ɣ
0,672 ɮ
0,043 ɣ
0,152 ɮ
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Kocası kadının üzerine kuma
getirirse/getirmek isterse kadın
boşanabilir mi?
Evli çiftlerden biri başka birine
aşık olursa boşanabilir mi?
Kocası yüz kızartıcı bir suç
işlemişse kadın boşanabilir
mi?
Kadın yüz kızartıcı bir suç
işlemişse erkek boşanabilir mi?
Erkeğin birden fazla kadınla
evlenmesini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

93 (97,9)
2 (2,1)
0 (0)
82 (86,3)
8 (8,4)
5 (5,3)
47 (49,5)
28 (29,5)
20 (21,1)
53 (56,4)
20 (21,3)
21 (22,3)

50 (89,3)
5 (8,9)
1 (1,8)
48 (85,7)
6 (10,7)
2 (3,6)
35 (62,5)
14 (25)
7 (12,5)
38 (67,9)
11 (19,6)
7 (12,5)

71 (92,2)
6 (7,8)
0 (0)
65 (84,4)
9 (11,7)
3 (3,9)
45 (58,4)
19 (24,7)
13 (16,9)
45 (59,2)
17 (22,4)
14 (18,4)

72 (97,3)
1 (1,4)
1 (1,4)
65 (87,8)
5 (6,8)
4 (5,4)
37 (50)
23 (31,1)
14 (18,9)
46 (62,2)
14 (18,9)
14 (18,9)

Doğru

1 (1,1)

10 (16,7)

5 (6,3)

6 (7,9)

Yanlış

94 (98,9)

50 (83,3)

74 (93,7)

70 (92,1)

12 (12,6)
1 (1,1)

6 (10)
1 (1,7)

8 (10,1)
0 (0)

10 (13,2)
2 (2,6)

53 (55,8)

32 (53,3)

49 (62)

36 (47,4)

18 (18,9)
11 (11,6)
79 (83,2)
5 (5,3)
11 (11,6)
4 (4,2)
0 (0)
70 (73,7)
8 (8,4)

14 (23,3)
7 (11,7)
42 (70)
7 (11,7)
11 (18,3)
2 (3,3)
1 (1,7)
38 (63,3)
6 (10)

12 (15,2)
10 (12,7)
64 (81)
5 (6,3)
10 (12,7)
3 (3,8)
1 (1,3)
50 (63,3)
8 (10,1)

20 (50)
8 (10,5)
57 (75)
7 (9,2)
12 (15,8)
3 (3,9)
0 (0)
58 (76,3)
6 (7,9)

6 (6,3)

6 (10)

9 (11,4)

3 (3,9)

4 (4,2)
1 (1,1)
0 (0)
2 (2,1)
77 (81,1)
8 (8,4)
10 (10,5)
80 (84,2)
7 (7,4)
8 (8,4)

4 (6,7)
0 (0)
1 (1,7)
2 (3,3)
46 (76,7)
5 (8,3)
9 (15)
51 (85)
1 (1,7)
8 (13,3)

2 (2,5)
1 (1,3)
1 (1,3)
4 (5,1)
62 (78,5)
9 (11,4)
8 (10,1)
63 (79,7)
6 (7,6)
10 (12,7)

6 (7,9)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
61 (80,3)
4 (5,3)
11 (14,5)
68 (89,5)
2 (2,6)
6 (7,9)

Evet
Hayır
Bilmiyorum
Evet
Hayır
Bilmiyorum
Evet
Hayır
Bilmiyorum
Evet
Hayır
Bilmiyorum

Acırım
Đyi gözle bakmam
Evli bir kadından
Boşanmış bir kadını nasıl
farklı görmem
değerlendirirsiniz?
Bilmiyorum
Başka
Evet
Çocuklu bir çift gerektiğinde
Hayır
boşanabilir mi?
Bilmiyorum
Kadın
Erkek
Çocuk
Aile
Sizce boşanmadan en çok kim
Hem kadın hem
zarar görür?
erkek
Toplum
Hiç kimse
Bilmiyorum
Başka
Evet
Boşanma şu anda ülkemizde
Hayır
önemli bir sorun mu?
Bilmiyorum
Evet
Boşanma gelecekte ülkemizde
Hayır
önemli bir sorun olabilir mi?
Bilmiyorum
SHB: Sosyal Hizmet Bölümü, HB: Hemşirelik Bölümü

0,044 ɣ
0,117 ɮ
0,869 ɣ
0,628 ɮ
0,256 ɣ
0,573 ɮ
0,268 ɣ
0,872 ɮ
<0,001 ɣ
0,762 ɮ

0,942 ɣ
0,173 ɮ

0,147 ɣ
0,676 ɮ

0,694 ɣ
0,080 ɮ

0,721 ɣ
0,314 ɮ
0,206 ɣ
0,196 ɮ
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MĐRAS FARKINDALIĞI VE DENEYĐMĐ: ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNE
YÖNELĐK KEŞĐFSEL BĐR ÇALIŞMA*
Gülşah AKKUŞ**

Şükran KARACA***

Gülden POLAT****

Öz
Problem Durumu: Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin, bulundukları şehirdeki
doğal ve kültürel miras unsurlarına ilişkin farkındalık ve deneyim düzeylerini ölçmek yoluyla, şehrin miras
unsurlarının, gerek Sivaslı olan gerekse olmayan genç ve eğitimli bireyler tarafından ne derecede bilindiği ve
değerlendirildiği tespit edilmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın Amacı: Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin Sivas’ın doğal ve kültürel mirasına ilişkin
farkındalık ve deneyim düzeylerinin tespit edilmesidir. Çalışma kapsamında öğrencilerin memleketine, öğrenim
gördükleri sınıfa ve bölüme göre aralarında anlamlı farklılık olup olmadığı da incelenmiştir.
Yöntem: Anket formu, kolayda örnekleme yöntemi ile 17 Şubat–3 Mart 2014 tarihleri arasında kampüs
içerisindeki Đ.Đ.B.F., Edebiyat Fakültesi ve Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulanmış ve 387
adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin demografik özellikleri ile doğal ve kültürel
miras farkındalıklarını ve deneyimlerini değerlendirmek için frekans ve aritmetik ortalamadan yararlanılmış,
farklılıkları tespit etmek için ise t testi, tek yönlü varyans ve Welch analizleri gerçekleştirilmiştir.
Bulgular ve Sonuçlar: i) Sivaslı olan, ii) üst sınıfta ve iii) turizm bölümünde okuyan öğrencilerin diğer
öğrencilere kıyasla şehrin doğal ve kültürel mirası hakkında daha bilgili ve deneyimli olmalarına rağmen
beklenenin aksine şehrin mirasını “biraz bildikleri” ve “pek deneyimleri olmadıkları” tespit edilmiştir.
Öneriler: Üniversitedeki tüm bölümlerin birinci sınıf müfredatlarına “şehir kimliği” dersi eklenmelidir.
Bu ders kapsamında şehrin tarihten günümüze gelişimi, doğal ve kültürel değerleri hem teorik olarak anlatılmalı
hem de şehir ve müze gezileri gibi uygulamaya yer verilmelidir. Özellikle de uygulama gezileri deneyim
konusundaki eksikliği kapatabilir. Ayrıca, şehre ve şehrin miras unsurlarına ilişkin konferanslar ve paneller
düzenlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Doğal Miras, Farkındalık, Deneyim, Sivas.

HERITAGE AWARENESS AND EXPERIENCE: AN EXPLORATORY STUDY ON
UNIVERSITY STUDENTS
Abstract
Problem Situation: In this study, it is investigated that heritage factors of Sivas are known what to extent
by educated and young students both coming from Sivas and not coming from Sivas by means of measuring
awareness and experience levels related natural and cultural heritage factors in Sivas.
The Aim of the Study: To determine the awareness and experience level of Sivas’ natural and cultural
heritage of the Cumhuriyet University students. within the scope of this research, it is also investigated if there is
a significant difference between student groups related to their hometown, class and departments.
Method: 387 usable survey forms obtained after application to the students of Faculty of Economics and
Administrative Sciences, Literature Faculty and Vocational School, from 17th of February to 3rd of March 2014
according to convenience sampling. Frequency and mean were utilized to evaluate the profile and the natural and
cultural heritage awareness and experience level of students. One sample t test, one way ANOVA and Welch
analyses were also utilized to determine the differences between group means.

*

Bu çalışma 19.Ulusal Pazarlama Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.
** Yrd. Doç. Dr., Đzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, gulsahakkus@hotmail.com
*** Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm Đşl.ve Otelcilik Yüksekokulu, sukrankaraca@gmail.com
**** Öğr. Gör. Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm Đşl. ve Otelcilik Yüksekokulu, gpolat@cumhuriyet.edu.tr
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Findings and Results: Study findings indicate that students who are i) from Sivas, ii) studying in upper
classes and iii) studying tourism had more awareness and experience than other groups, while in fact they had
little awareness and very few experience.
Recommendations: For first grade curriculum of all departments in university "city identity" must be
attached. In the context of this course, the date of the present development, the natural and cultural values of city
both should be explained theoretically, should be given to applications such as city and museum visits.
Especially applications trips can turn on the lack of experience. In addition, panels and conferences related to the
city and city's heritage elements, should be organized.
Key Words: Natural Heritage, Cultural Heritage, Awareness, Experience, Sivas

1. GĐRĐŞ
Miras, “bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şeyi” ifade eden, doğal ve
kültürel çevreyi içeren geniş bir kavramdır (www.tdk.org.tr; Demiroğlu, 2006:9). UNESCO,
miras kavramını kültürel miras ve doğal miras olmak üzere iki gruba ayırarak ele alır.
Kültürel miras ise kendi içerisinde somut ve somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) olarak
incelenir. Somut kültürel miras, binaları, tarihi yerleri, anıtları ve insan eliyle yapılmış her
türlü şeyi kapsarken; SOKÜM, sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal
uygulamalar, ritüeller ve şölenler, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar ile el sanatları
geleneğinden oluşmaktadır.
Mirasın ikinci unsuru olan doğal miras ise;
(i)
Estetik veya bilimsel açısından evrensel değeri olan oluşum grupları veya
fiziksel ve biyolojik oluşumlardan meydana gelen doğal özellikler,
(ii)
Bilim veya koruma açısından evrensel değere sahip, türü tehlike altında olan
bitki ve hayvanların yaşam alanlarının oluşturduğu tamamen çizili alanlar ve jeolojik ve
fizyografik oluşumlar,
(iii)
Bilim, koruma ve doğal güzellik açısından, evrensel değeri olan doğal siteler
veya tamamen çizili doğal alanları ifade etmektedir (www.whc.unesco.org).
Gerek kültürel, gerekse de doğal miras unsurlarının korunması için çalışmalar yürüten
UNESCO, tüm dünyada somut ya da soyut, canlı ya da cansız varlıkların sonraki nesillere en
sağlıklı şekilde aktarılması için uğraş verir. Bununla birlikte, bu değerlerin yalnızca
aktarılması değil, gerçek anlamda sonraki nesillere “teslim edilmesi” gerekir.
Miras, ancak onu devralacak kişiler tarafından benimsendiğinde değer kazanır.
Mirasçıları tarafından bilinmeyen, anlaşılmayan, yaşanmayan ve yaşatılmayan miras, zamana
yenik düşecektir. Dolayısıyla bir coğrafyadaki doğal ve kültürel mirası korumanın ve
yaşatmanın en kolay yolu, onun farkında olmaktır.
Bu çalışmada Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin, bulundukları
şehirdeki doğal ve kültürel miras unsurlarına ilişkin farkındalık ve deneyim düzeylerini
ölçmek yoluyla, şehrin miras unsurlarının, gerek Sivaslı olan, gerekse olmayan genç ve
eğitimli bireyler tarafından ne derecede bilindiğini ve değerlendirildiğini ortaya koymak
amaçlanmıştır.
2. LĐTERATÜR TARAMASI
Miras kavramı çerçevesinde yapılan çalışmalar incelendiğinde, çalışmaların birçoğunun
kavramsal olarak ele alındığı ve belirli bir coğrafyadaki kültürel ve doğal miras hakkında bilgi
verildiği görülmektedir (Kim, 2008; Gülcan, 2010; Aygün, 2011; Türker ve Çelik 2012;
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Rodzi, Zaki ve Subli, 2013). Kültürel mirasa ilişkin uygulamalı araştırmalarda ise genellikle
kültürel miras algısı, korunması ve kültürel miras olarak kabul edilen alanlar üzerinde
durulmuştur (Huh, 2002; Arıkan,2012; Yeşilbursa, 2013; Kurtar ve Somuncu, 2013; Sidekli
ve Karaca, 2013). Bu çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmektedir:
Göğebakan’ın 2009 yılında Malatya Atatürk Đlköğretim Okulu 7. Sınıf öğrencilerine
yönelik olarak, Görsel Sanatlar ve Sosyal Bilgiler derslerinin beraber işlenmesinin katkısını
belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada, öğrencilerde kültür mirası tanıma ve sahip çıkma
bilincinin oluşmasında bu derslerinin beraber işlenmesinin öğrenmeye katkı sağladığını ve
derslerin müze gibi yerlerde uygulamalı olarak verilmesinin yine öğrencilerin başarı ve
anlama düzeylerini artırdığını tespit etmiştir.
Çetin (2010), Cumalıkızık yöre halkının kültürel miras ve turizm algısını ölçmek
amacıyla gerçekleştirdiği çalışmasında; katılımcıların, turizm gelirlerinden yeterince pay
alamadıklarını ancak yöre insanında turizm değerlerini koruma bilincinin gelişmiş olduğu
belirtmiştir.
Karadoğan ve Yıldırım (2010), Hassuni mağaralarının doğal ve kültürel miras açısından
önemini vurgulamak amacıyla yaptıkları çalışmada; çevresiyle birlikte Hassuni mağaralarının,
hem doğal yapısı, hem de yerleşme karakteri ve kültür tarihi açısından yüksek bir turizm
potansiyeline sahip olduğu sonucuna varmışlardır. Yazarlar, bu değerlerin tanıtımından önce
çeşitli disiplinlerce detaylı araştırılması ve mekânsal planlamasının yapılması gerektiğini ifade
etmişlerdir.
Tören, Kozak ve Demiral (2012), Eskişehir ilindeki kültürel miras varlıklarının
korunmasında Belediyelerin ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun üstlendiği rolü
araştırmak ve değerlendirmek amacıyla yaptıkları çalışmada; kültürel miras varlıklarının
tespiti, onarımı ve korunması konusunda kurumlar arasında çıkan anlaşmazlıkların önlenmesi
için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini tespit etmişlerdir.
Okuyucu (2011) ise Osmaneli ilçe merkezinde kültürel mirasın koruma-kullanma ilkesi
ışığında turizme kazandırılarak, korunmasının sağlanması konusunda bir farkındalık yaratmak
ve bu konuda neler yapılabileceğini tespit etmek için yaptığı çalışmada, Osmaneli ilçe
merkezinde var olan kültürel mirasın, bilinçli ve planlı bir turizm politikası izlenmesi
durumunda korunarak gelecek kuşaklara aktarılacağını ifade etmiştir.
Literatürde miras kavramı çerçevesinde çeşitli çalışmalar olmakla birlikte, doğal ve
kültürel miras farkındalığını ölçmek amacıyla yapılmış herhangi bir çalışma
bulunmamaktadır. Mirasın sonraki kuşaklara aktarılmasında alıcı konumunda olan üniversite
öğrencileri üzerine yapılacak olan bu çalışma, yalnızca literatürdeki boşluğu doldurmayacak,
sonuçları şehir pazarlaması açısından da önem teşkil edecektir. Çalışma dâhilinde cevap
aranan hipotezler aşağıda sıralanmıştır.
H1a: Sivas’a ilişkin doğal ve kültürel miras farkındalığı, Sivaslı olup olmamaya göre
anlamlı farklılık göstermektedir.
H1b: Sivas’a ilişkin doğal ve kültürel miras deneyimi, Sivaslı olup olmamaya göre
anlamlı farklılık göstermektedir.
H2a: Sivas’a ilişkin doğal ve kültürel miras farkındalığı, öğrenim görülen sınıfa göre
anlamlı farklılık göstermektedir.
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H2b: Sivas’a ilişkin doğal ve kültürel miras deneyimi, öğrenim görülen sınıfa göre
anlamlı farklılık göstermektedir.
H3a: Sivas’a ilişkin doğal ve kültürel miras farkındalığı, hangi bölümde öğrenim
görüldüğüne göre farklılık göstermektedir.
H3b: Sivas’a ilişkin doğal ve kültürel miras deneyimi, hangi bölümde öğrenim
görüldüğüne göre farklılık göstermektedir.
3. ARAŞTIRMA YÖNTEMĐ
3.1. Veri Toplama Aracı
Araştırma için gerekli veriler yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Bu yöntem
genellikle soruların önceden belirlenmiş olduğu ve doğrudan sorulduğu durumlarda yaygın
olarak kullanılmaktadır. Yüz yüze anket yöntemi, cevaplama oranının yüksek olması ve çok
soru sorulmasına imkan vermesi yönünden tercih edilmiştir. Đki bölümden oluşan anket
formun ilk bölümünde katılımcıların Sivas ilinin doğal ve kültürel miras varlıklarına ilişkin
farkındalık düzeyleri ile deneyimlerine ilişkin maddeler; ikinci bölümde ise demografik
sorular yer almaktadır. Doğal ve kültürel mirasa ilişkin maddeler, Sivas Valiliği Đl Kültür
Turizm Müdürlüğü’nün 2011 yılında hazırlamış olduğu Sivas’ta Kültürel Mirasın Korunması
ve Turizmin Geliştirilmesi raporundaki varlıklardan oluşturulmuştur. Kültürel mirasa ilişkin
varlıklar camiler, medreseler, müzeler, köprüler, hanlar, konaklar, el sanatları, yöresel
yemekler ve sanatsal etkinlikler / festivaller başlıklarından oluşurken; doğal miras varlıkları
kaplıcalar, göller ve şelaleler gibi doğal değerleri kapsamaktadır. Ölçekte doğal ve kültürel
mirasa ilişkin 51 ifade yer almaktadır.
Farkındalık ölçeğinde katılımcıların doğal ve kültürel varlıkları ne derecede bildikleri
(1: hiç bilmiyorum - 5: çok iyi biliyorum); deneyim ölçeğinde ise i) tarihi yapıları ne sıklıkta
ziyaret ettikleri (1: hiç gitmedim - 5: her zaman giderim), ii) el sanatlarını ne sıklıkta satın
aldıkları (1: hiç satın almadım - 5: her zaman alırım), iii) yöresel yemekleri ne sıklıkta
yedikleri (1: hiç yemedim – 5: her zaman yerim), iv) etkinliklere ne sıklıkta katıldıkları (1: hiç
izlemedim – 5: her zaman izlerim), v) doğal varlıkları ne sıklıkta ziyaret ettikleri (1: hiç
gitmedim - 5: her zaman giderim) 5’li ölçek ile sorgulanmıştır. Farkındalık ve deneyim
ölçeğinde ortalamalar 1 - 2,33: düşük, 2,34 - 3,66: orta, 3,67 - 5: yüksek şeklinde
yorumlanacaktır.
Kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 30 öğrenciye ön-test yapılmış, gerekli görülen
düzeltmeler yapıldıktan sonra ankete son şekli verilmiştir.
3.2. Örneklem
Araştırmanın evrenini Cumhuriyet Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır.
Hazırlanan anket formu, kolayda örnekleme yöntemi ile 17 Şubat – 3 Mart 2014 tarihleri
arasında, üniversitenin Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi (Đşletme, Đktisat, Uluslararası
Ticaret ve Lojistik), Edebiyat Fakültesi (Sosyoloji) ve Meslek Yüksekokulu’nda (Turizm)
okuyan öğrencilere uygulanmıştır. 15 günlük süre içerisinde 460 kişiye ulaşılmış, eksik cevap
sayısı fazla olan formlar elendikten sonra 387 tanesi analizlere dâhil edilmiştir.
3.3. Verilerin Analizi
Verilerin analizinde SPSS 21.0 istatistik programı kullanılmıştır. Bu aşamada öncelikle
veriler incelenmiş ve kayıp veriler ortalama değer ile tamamlanmıştır. Sonrasında verilerin
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normal dağılıp dağılmadığına bakılmış, normal dağılmadığı anlaşılan verilere logaritmik
dönüştürme (logarithmic transformation) yapılmıştır. Bu işlemden sonra dahi normal
dağılmadığı gözlenen araştırma verileri, t testi ve varyans analizlerinden çıkarılmıştır.
Üniversite öğrencilerinin demografik özellikleri ile doğal ve kültürel miras farkındalıklarını
ve deneyimlerini değerlendirmek için frekans ve aritmetik ortalamadan yararlanılmış,
farklılıkları tespit etmek için ise t testi, tek yönlü varyans ve Welch analizleri
gerçekleştirilmiştir.
Ölçeklerin güvenilirlikleri iç tutarlılık analizi ile değerlendirildiğinde; gerek farkındalık
ölçeğindeki (α=0,958), gerekse de deneyim ölçeğindeki (α=0,943) ifadelerin yüksek derecede
güvenilir olduğu anlaşılmaktadır.
4. ARAŞTIRMA BULGULARI
4.1. Tanımlayıcı Bulgular
Cumhuriyet Üniversitesi’nde okuyan ve araştırmaya dâhil edilen 387 öğrencinin
demografik özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir. Katılımcıların yarıdan fazlasını kız öğrenciler
oluşturmaktadır (%57 kadın, %43 erkek). Yaş ortalaması 21 olan katılımcıların %42’si
Đ.Đ.B.F.’nin Đşletme, Đktisat ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisiyken, %38’si
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, %20’si Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu’nun Turizm
ve Otel Đşletmeciliği Programı öğrencisidir. Katılımcıların üçte ikisi birinci öğrenim
öğrencisidir ve %76,2’si üst sınıflarda (ikinci sınıf ve üzeri) okumaktadır. Aylık kişisel
gelirleri veya harçlıkları çoğunlukla 500 TL ve altında olan (%63,6) katılımcıların
memleketlerine ve ailelerinin ikamet ettiği yere bakıldığında; üçte ikisinin Sivaslı olmadıkları
ve öğrenim süresi dışında başka şehirlerde ikamet ettikleri anlaşılmaktadır.
Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri
Değişkenler
Gruplar
F
% Değişkenler
Gruplar
F
Kadın
221 57 Kişisel gelir 500 TL ve altında 246
Cinsiyet
Erkek
166 43 / harçlık
501-1000 TL arası 102
20 yaş ve altı 163 42
1000 TL üzerinde
39
Yaş
21-25 yaş
211 54,6 Memleket
Sivas
137
25 yaş üzeri
13 3,4
Sivas dışı
250
ĐĐBF
164 42,4 Ailenin
Sivas merkez
117
Okul
Edebiyat Fak. 146 37,7 ikamet
Sivas ilçe
17
MYO/Turizm 77 19,9 yeri
Sivas dışı
253
B.Ö.
236 61 Sınıf
Birinci sınıf
92
Öğrenim
Đ.Ö.
151 39
Üst sınıflar
295
Türü

%
63,6
26,4
10
35,4
64,6
30,2
4,4
65,4
23,8
76,2

4.2. Hipotez Testleri
Araştırma hipotezlerini sınamak amacıyla doğal ve kültürel mirasa ilişkin farkındalık ve
deneyimlerin, memleket, sınıf ve bölüme göre nasıl farklılaştığı t testi, tek yönlü varyans ve
Welch analizleri ile incelenmiş, ayrıca memleket, sınıf ve bölüm değişkenlerinin aritmetik
ortalamaları ve toplam grup ortalamaları değerlendirilmiştir.
4.2.1. Hipotez 1a ve 1b
H1a ve H1b’yi sınamak amacıyla; Sivaslı olmanın, doğal ve kültürel miras
farkındalığında ve deneyiminde farklılaştırıcı bir etken olup olmadığına ilişkin olarak
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gerçekleştirilen t testi sonuçları Tablo 2 ve 3’te verilmiştir. Analiz bulgularına göre Sivaslı
olmanın, çalışma kapsamında ele alınan tüm doğal ve kültürel değerlerin farkındalığı ve
deneyimi açısından anlamlı bir fark oluşturduğu görülmektedir. Dolayısıyla H1a ve H1b
kabul edilmiştir.
Farkındalık ve deneyim açısından en büyük fark yöreye özgü yemekler olan hurma
tatlısı ve madımak aşında ortaya çıkmıştır (η2=0,47). Farkındalık için diğer büyük farklılıklar
sırasıyla Sıcak Çermik (η2=0,43), Soğuk Çermik (η2=0,40), Balıklı Kaplıca (η2=0,35), sebzeli
Sivas kebabı (η2=0,28), 4 Eylül Sivas Kongresi ve Sanat Etkinlikleri (η2=0,27), Kurşunlu
Hamamı (η2=0,26), Sivas Halk Oyunları (η2=0,25), Taşhan (η2=0,23), Gürün Gökpınar Gölü
(η2=0,18) ve Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (η2=0,15) olarak tespit edilmiştir. Deneyim
bakımından diğer büyük farklılıklar Taşhan (η2=0,23) ile Atatürk Kongre ve Etnografya
Müzesi’nde (η2=0,15) ortaya çıkmıştır.
Farkındalık ve deneyime ilişkin ortaya çıkan küçük farklılıklar (η2<0,06) ise çay
bahçesi, el sanatları merkezi vb. amaçlarla halkın kullanımına açılmış ve şehrin tam
merkezinde yer alan Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese ve Şifaiye Medresesi ile el
sanatlarında (ağaç işlemeciliği, bakırcılık ve bıçakçılık) gerçekleşmiştir.
Ayrıca, Sivaslı olan ve olmayan öğrencilerin, başlangıçtaki ölçekte yer alan tüm miras
unsurlarını kapsayan doğal ve kültürel miras farkındalığı ve deneyimi ortalamaları
karşılaştırılmış ve Sivaslı öğrencilerin (2,98 ve 2,22), Sivaslı olmayan öğrencilere kıyasla
(1,95 ve 1,49) daha yüksek ortalamaya sahip oldukları görülmüştür.
Ortalama değerleri daha yüksek olmakla birlikte; Sivaslı öğrencilerin, doğal ve kültürel
miras varlıklarına ilişkin farkındalık düzeyi orta derecedeyken, deneyim düzeyleri düşüktür.
Buna karşılık Sivaslı olmayan öğrencilerin hem farkındalık hem de deneyim düzeyleri
düşüktür.

3,13
4,04
4,28
4,26
3,16
3,58
3,75
3,82
3,50
3,08
2,65
2,64
2,34
3,08
3,36
2,92
4,73
3,88
4,72

2,11
3,21
3,74
3,82
2,42
3,11
2,78
2,30
1,92
2,25
1,82
2,10
1,86
2,28
2,65
2,15
4,14
2,06
2,53

8,324**
6,800**
-4,044**
-3,831**
5,017**
2,950**
6,981**
10,762**
11,849**
5,854**
6,895**
3,942**
4,027**
5,558**
4,537**
5,187**
-6,889**
12,288**
18,839**

0,15
0,10
0,03
0,03
0,06
0,02
0,11
0,23
0,26
0,08
0,10
0,03
0,03
0,07
0,04
0,06
0,10
0,28
0,47

Üst

2,47
3,51
3,93
3,97
2,68
3,27
3,12
2,84
2,48
2,55
2,11
2,29
2,03
2,56
2,90
2,42
4,35
2,70
3,31

Birinci

S. dışı

Divriği Ulu Camii ve Dar.
Sivas Ulu Camii
Buruciye Medresesi
Çifte Minareli Medrese
Gök Medrese
Şifaiye Medresesi
Atatürk Kon.&Etn. Müz.
Taşhan
Kurşunlu Hamamı
Kangal Ağası Konağı
Halıcılık / Dokumacılık
Ağaç işlemeleri
Bakırcılık
Gümüşçülük
Çakıcılık / Bıçakçılık
Kemik Tarakçılık
Sivas Köftesi
Sebzeli Sivas Kebabı
Madımak Aşı

Sivas

1
2
3
4
5
6
7
15
18
23
26
27
29
30
31
32
33
34
36

Ortalama

Tablo 2: Doğal ve Kültürel Miras Farkındalığına Đlişkin T Testi Bulguları
Memleket
Sınıf
Doğal ve Kültürel Miras
T
η2
t
2,26
3,00
3,18
3,72
2,62
3,09
2,51
2,58
2,13
1,96
1,95
2,24
2,02
2,29
2,65
2,09
3,89
2,39
2,97

2,54
3,66
4,16
4,05
2,70
3,33
3,32
2,93
2,59
2,73
2,16
2,31
2,03
2,65
2,98
2,58
4,49
2,80
3,41

-1,830
-4,503**
5,061**
1,996*
-0,447
-1,236
-4,799**
-1,860
-2,877**
-5,145**
-1,571
-0,378
-0,245
-2,118*
-1,805
-2,465*
4,581**
-2,085*
-2,230*

η2

0,05
0,07
0,01

0,06
0,02
0,07

0,01
0,02
0,05
0,01
0,01
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37
38
41
42
43
44
47

Hurma Tatlısı
3,08 4,64 2,22 18,971** 0,47 2,66 3,21
4 Eylül Sivas K.&S. Etk. 2,71 3,80 2,12 12,090** 0,27 2,39 2,81
Sivas Halk Oyunları
2,49 3,59 1,88 -11,505** 0,25 2,16 2,59
Balıklı Kaplıca
2,54 3,75 1,88 14,597** 0,35 2,30 2,61
Sıcak Çermik
3,25 4,48 2,57 17,315** 0,43 2,70 3,42
Soğuk Çermik
2,99 4,28 2,28 16,367** 0,40 2,43 3,16
Gürün Gökpınar Gölü
2,26 3,11 1,80 9,368** 0,18 1,86 2,39
*p<0,05 **p<0,01
η2 =0,01 küçük etki, η2 =0,06 orta derecede etki, η2 =0,14 büyük etki

-2,544*
-2,309*
2,760**
-1,725
-4,659**
-3,994**
-3,888**

0,02
0,01
0,02
0,05
0,04
0,04

2
3
4
5
6
7
15
33
36
37

η2

Üst

T

Birinci

S. dışı

Sivas

Ortalama

Tablo 3: Doğal ve Kültürel Miras Deneyimine Đlişkin T Testi Bulguları
Memleket
Sınıf
Doğal ve Kültürel Miras

Sivas Ulu Camii
2,51 3,05 2,27 6,497** 0,09 2,11 2,64
Buruciye Medresesi
3,43 3,81 3,22 4,877** 0,05 2,84 3,62
Çifte Minareli Medrese
3,39 3,80 3,17 5,094** 0,06 3,11 3,48
Gök Medrese
2,07 2,39 1,89 4,871** 0,05 2,15 2,04
Şifaiye Medresesi
2,83 3,20 2,63 3,606** 0,03 2,58 2,92
Atatürk Kon.& Etn. Müz. 1,85 2,36 1,57 8,408** 0,15 1,51 1,96
Taşhan
2,35 3,20 1,88 10,948** 0,23 2,21 2,40
Sivas Köftesi
3,56 4,15 3,24 7,816** 0,13 3,00 3,73
Madımak Aşı
2,55 3,78 1,87 14,250** 0,34 2,30 2,62
Hurma Tatlısı
2,57 3,96 1,81 16,027** 0,40 2,22 2,68
*p<0,05 **p<0,01
η2 =0,01 küçük etki, η2 =0,06 orta derecede etki, η2 =0,14 büyük etki

t

η2

-3,572**
-4,729**
-2,605*
0,604
-1,879
-3,975**
-1,258
-5,049**
-1,702
-2,409*

0,03
0,06
0,02

0,04
0,07
0,02

4.2.2. Hipotez 2a ve 2b
Katılımcıların doğal ve kültürel mirasa ilişkin farkındalık ve deneyim düzeylerinin,
öğrenim gördükleri sınıflara göre farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik olarak gerçekleştirilen t
testi sonuçlarına göre listenin tamamı için olmasa da, büyük çoğunluğu için farklılık
oluştuğundan, H2a ve H2b hipotezleri kabul edilmiştir. Dolayısıyla üniversiteye yeni başlamış
ve halen birinci sınıfta okumakta olan öğrencilerin mirasa ilişkin farkındalık ve deneyim
düzeyleri, üst sınıflarda öğrenim gören öğrencilerden daha farklı çıkmıştır. Ancak bu farklılık
genellikle küçük ya da orta düzeydedir.
Üst sınıf öğrencilerinin farkındalık ve deneyime ilişkin aritmetik ortalamaları (2,40 ve
1,80), birinci sınıf öğrencilerininkinden (2,05 ve 1,59) daha yüksek çıkmıştır. Dolayısıyla üst
sınıf öğrencilerin, doğal ve kültürel miras varlıklarına ilişkin farkındalık düzeyleri orta
derecedeyken, deneyim düzeyleri düşüktür. Buna karşılık birinci sınıf öğrencilerinin hem
farkındalık hem de deneyim düzeyleri düşüktür.
4.2.3. Hipotez 3a ve 3b
H3a ve H3b’yi test etmek amacıyla tek yönlü varyans analizi ve Welch analizleri
yapılmıştır. Tablo 4 ve 5’te özetlenen analiz bulgularına göre, doğal ve kültürel mirasa ilişkin
farkındalık ve deneyim düzeyleri, öğrenim görülen bölümlere göre farklılık göstermektedir.
Farkın hangi bölümden ya da bölümlerden kaynaklandığını tespit etmek amacıyla, gruptaki
örneklem sayısı eşit olmadığı durumlarda kullanılması tavsiye edilen Scheffe testi yapılmıştır.
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Bu testin sonuçlarına göre farklılık genellikle Sosyoloji bölümü öğrencileri ile diğer bölüm
öğrencileri arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Sosyoloji bölümü öğrencilerinin gerek
farkındalık gerekse de deneyim ortalamalarının, büyük ölçüde diğer bölümlerin aşağısında
kaldığı görülmektedir.
Ayrıca doğal ve kültürel miras farkındalığı ve deneyimine ilişkin Turizm (2,66 ve 2,02),
Đ.Đ.B.F. (2,40 ve 1,80) ve Sosyoloji (2,03 ve 1,54) öğrencilerinin aritmetik ortalamaları
değerlendirildiğinde; Turizm öğrencilerinin farkındalık ve deneyimlerinin daha yüksek
olduğu anlaşılmaktadır. Turizm ve Đ.Đ.B.F. öğrencilerinin, doğal ve kültürel miras varlıklarına
ilişkin farkındalık düzeyleri orta derecedeyken, deneyim düzeyleri düşüktür. Sosyoloji
bölümü öğrencilerinin ise hem farkındalık hem de deneyim düzeyleri düşüktür.
Tablo 4: Doğal ve Kültürel Miras Farkındalığına Đlişkin ANOVA Bulguları
Farkındalık
Turizm

Divriği Ulu Camii ve Dar.
Sivas Ulu Camii
Buruciye Medresesi
Çifte Minareli Medrese
Gök Medrese
Şifaiye Medresesi
Atatürk Kon. & Etn. Müz.
Taşhan
Kurşunlu Hamamı
Kangal Ağası Konağı
Halıcılık / Dokumacılık
Ağaç işlemeleri
Bakırcılık
Gümüşçülük
Çakıcılık / Bıçakçılık
Kemik Tarakçılık
Sivas Köftesi
Sebzeli Sivas Kebabı
Madımak Aşı

Sosyoloj
i

1
2
3
4
5
6
7
15
18
23
26
27
29
30
31
32
33
34
36

Đ.Đ.B.F.

ANOVA

2,42
3,71
4,24
4,16
2,68
3,55
3,45
2,90
2,55
2,63
2,12
2,23
2,04
2,66
3,05
2,57
4,49
2,76
3,31

2,36
3,15
3,47
3,70
2,56
2,97
2,61
2,38
2,04
2,34
2,02
2,32
2,02
2,30
2,71
2,27
4,05
2,25
2,87

2,81
3,74
4,16
4,09
2,90
3,27
3,40
3,61
3,16
2,75
2,27
2,36
2,04
2,86
2,95
2,40
4,62
3,44
4,13

F
3,618*
9,685**
12,804**
5,259**
1,301
5,428**
16,090**
19,736**
20,276**
3,298*
2,062
0,452
0,161
4,678*
1,936
1,778
11,110**
14,146**
18,992**

3,17 2,46 4,05 27,492**
37 Hurma Tatlısı
38 4 Eylül Sivas K. ve S. Etk. 2,85 2,22 3,36 16,190**
41
42
43
44
47

Welch η2







Scheffe

0,02
0,05
0,06
0,03

S-T*
Đ-S**,S-T**
Đ-S**,S-T**
Đ-S**

0,03
0,08
0,08
0,08
0,02

Đ-S**
Đ-S**,S-T**
Đ-S*,S-T**
Đ-S-T**
-

0,02 S-T*



0,06 Đ-S**,S-T**
0,07 Đ-S*,S-T**
0,07 Đ-T**,
S-T**
0,10 Đ-S-T**
0,08 Đ-S**,Đ-T*
S-T**
0,06 Đ-S**,S-T**
0,09 Đ-S-T**
0,17 Đ-S-T**
0,14 Đ-S**
0,05 Đ-S**,S-T**


Sivas Halk Oyunları
2,68 2,01 2,96 14,888**
Balıklı Kaplıca
2,65 2,03 3,29 24,068**
Sıcak Çermik
3,46 2,53 4,16 45,294**
Soğuk Çermik
3,16 2,32 3,90 36,650**

Gürün Gökpınar Gölü
2,52 1,88 2,44 10,040**
*p<0,05 **p<0,01
η2 =0,01 küçük etki, η2 =0,06 orta derecede etki, η2 =0,14 büyük etki
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Tablo 5: Doğal ve Kültürel Miras Deneyimine Đlişkin ANOVA Bulguları
Deneyim

33 Sivas Köftesi
36 Madımak Aşı
37 Hurma Tatlısı

Turizm

Sivas Ulu Camii
Buruciye Medresesi
Çifte Minareli Medrese
Gök Medrese
Şifaiye Medresesi
Atatürk Kon.& Etn. Müz.
Taşhan

Sosyoloj
i

2
3
4
5
6
7
15

Đ.Đ.B.F.

ANOVA

F

2,65
3,66
3,58
2,02
3,09
1,97
2,37

2,27
3,07
3,08
2,03
2,49
1,59
1,95

2,20
3,64
3,57
2,25
2,94
2,09
3,08

4,599*
10,795**
8,060**
1,742
6,398**
11,639**
21,247**

3,84 3,10 3,83 15,059**
2,52 2,13 3,38 17,525**
2,57 3,09 3,49 20,814**

Welch

η2

Scheffe

0,02 Đ-S*
0,05 Đ-S**,S-T**
0,04 Đ-S**,S-T**





0,03 Đ-S**
0,05 Đ-S**,S-T**
0,09 Đ-S*,S-T**,
Đ-T**
0,08 Đ-S**,S-T**
0,08 Đ-T**,S-T**
0,10 Đ-S*,S-T**,
Đ-T**

*p<0,05 **p<0,01
η2 =0,01 küçük etki, η2 =0,06 orta derecede etki, η2 =0,14 büyük etki

5. SONUÇ ve ÖNERĐLER
Bu çalışmada, doğal ve kültürel miras çerçevesinde, üniversite öğrencilerinin
farkındalık ve deneyim düzeyleri ele alınmıştır. Bu bağlamda, Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi’nde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin, şehrin doğal ve kültürel miras
varlıklarına ilişkin farkındalıkları ve sahip oldukları deneyimler incelenmiştir.
Gerçekleştirilen analizler sonucunda i) Sivaslı olan öğrenciler ile olmayanların, ii)
birinci sınıf öğrencileri ile üst sınıf öğrencilerinin ve iii) farklı bölümlerde okuyan
öğrencilerin, Sivas’ın doğal ve kültürel mirasına ilişkin farkındalıkları ve deneyimleri
arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.
Ayrıca iv) Sivaslı olan, v) üst sınıfta ve vi) turizm bölümünde okuyan öğrencilerin,
diğerlerine kıyasla şehrin doğal ve kültürel mirası hakkında daha bilgili ve deneyimli
oldukları anlaşılmıştır. Ancak beklenenin aksine, ne vii) Sivaslı olan, ne de viii) üst sınıflarda
ve ix) turizmde okuyan öğrencilerin, şehrin miras unsurlarını “iyi bildikleri” söylenemez. Bu
durum, çalışmanın ilginç bulgularından bir tanesidir. Mezun olduktan sonra büyük olasılıkla
Sivas’tan ayrılacak ve şehrin olumlu ya da olumsuz tanıtım elçileri olacak öğrencilerin, şehrin
en önemli unsurlarının farkında olmamaları düşündürücüdür. Ancak daha da düşündürücü
olanı, onların bu şehirdeki ilk rehberleri olan Sivaslı sınıf arkadaşlarının, ortalama olarak 17
yıldan daha uzun süredir yaşadıkları şehrin miras unsurları hakkında “orta derecede” bilgi
sahibi olmalarıdır. Şehrin asıl tanıtım elçileri olan turizm öğrencileri de bu grupta yer
almaktadır.
Bu çalışma sonucunda, şehrin doğal ve kültürel mirasının, “içerideki” kitlelere yeterince
ulaştırılamadığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda gerek Sivaslı öğrencilerin kendi
coğrafyalarındaki miras unsurlarının farkında olması, gerekse de farklı şehirlerden öğrenim
görmek üzere şehre gelen öğrencilere Sivas deneyiminin yaşatılması açısından şu önerilerde
bulunulabilir:
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• Üniversitedeki tüm bölümlerin ilk sınıf müfredatlarına “şehir kimliği” dersinin
eklenmesi. Bu ders kapsamında şehrin tarihten günümüze gelişimi, doğal ve kültürel değerleri
hem teorik olarak anlatılmalı, hem de şehir ve müze gezileri gibi uygulamaya yer verilmelidir.
Özellikle de uygulama gezileri, deneyim konusundaki eksikliği kapatabilir.
• Müfredata eklenecek “şehir kimliği” dersinin ilk haftasında öğrencileri bir harita ve
bulmaca tipi sorularla şehri gezmeye ve miras unsurlarını keşfetmeye yönlendirilmesi ve
sonrasında öğrendiklerini paylaşmalarının / kısa bir sunum yapmalarının istenmesi.
• Şehre belirli uzaklıktaki doğal ve kültürel varlıkların da ziyaret edilebilmesi için teknik
gezi imkânlarının genişletilmesi.
• “Sultan Şehir” kulübü kurulması. Kulüpte, özellikle üniversiteye yeni gelen öğrenciler
için pratik bilgilerin paylaşılması: Nerede ne yenir, nereler gezilir vb.
• Şehre ve şehrin miras unsurlarına ilişkin konferanslar, paneller düzenlenmesi.
• Doğal ve kültürel miras unsurlarına ilişkin öğrenciler arasında kısa film, resim,
fotoğraf vb. yarışmalar düzenlenmesi.
Bu çalışma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi merkez kampüsünde, Đ.Đ.B.F., Edebiyat
Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim görmekte olan öğrencileri kapsamaktadır.
Cumhuriyet Üniversitesi merkez ve ilçelerindeki diğer fakülte ve yüksekokullar, zaman ve
kaynak kısıtlaması nedeniyle araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Örnekleme yöntemi
dolayısıyla sonuçları, tüm öğrencilere genellenemez, ancak keşifsel özelliği dolayısıyla belirli
bir sorunun saptanmasına imkân vermiştir. Bir sonraki aşamada çalışmanın, üniversitenin
merkez kampüsünde yer alan tüm bölümlerindeki öğrencilere uygulanması planlanmaktadır.
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STEFAN ZWEIG'IN "DEĞĐŞĐM RÜZGÂRI" ADLI YAPITINDA HĐYERARŞĐ
SORUNSALI
Şebnem ÇAKIROĞLU*
Öz
Bu makalede öncelikle sosyal düzendeki sınıf, tabakalaşma, kast sisteminin tanımları yapılıp, bunlar hakkında
genel bilgiler verilmiştir. Asıl konumuz olan hiyerarşinin, insan topluluklarını nasıl ve niçin bölme gereksinimi
duyduğu sorgulanarak, sosyal düzendeki sınıf farklılıklarını onaylamayan ve her insanın eşit olduğunu savunan
Alman Edebiyatı'nın önemli yazarlarından olan Stefan Zweig'ın, hiyerarşi odaklı Değişim Rüzgarı adlı eseri
yardımıyla, alt ve üst tabaka insanının arasındaki farklılıklar gözler önüne serilmiştir. Bu söz konusu
farklılıkların, sağlık, eğitim ve evlerin boyutu, kullanılan çatal bıçakların değeri, giyilen kıyafetler, sosyal
faaliyetler, arabalar gibi ölçütler olduğu Zweig'ın eseri yardımıyla bir kez daha vurgulanmak istenmiştir. Daha
sonra Zweig'ın kaleme aldığı Değişim Rüzgarı adlı eserinde, toplumdaki sınıf farklılıklarında en çok ezilen
tarafın, emeğini satarak parasını kazanmaya çalışan ve sefil bir yaşam sürdüren alt tabaka insanı olduğu
gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hiyerarşi, sınıf farklılıkları, Stefan Zweig, Değişim Rüzgârı, alt tabaka, üst tabaka.

THE PROBLEMATIC OF THE HIERARCHY
IN THE PIECE STEFAN ZWEIG'S " WINDS OF CHANGE"
Abstract
First of all, we intend to give common information about the problematic of the hierarchy and to define the class,
stratification and caste system in literary perspective. In this article is shown why and how the hierarchy divides
human communities.
We aimed to point out the differences between subclass and upperclass through hierarchy- oriented work "
Winds of Change" that was written by one of the significant german authors Stefan Zweig. We wanted to
emphasize once again that these differences are health, education, size of houses, value of cutlery, the clothes,
cars or social activities. Later in his work Zweig penned Winds of Change, the most opressed part of class
differences in society was shown to be subclass people who continued a miserable life and tried to earn money
by selling their labor.
Key Words: Hierarchy, class distinctions, Stefan Zweig, Değişim Rüzgarı, subclass, upper class.

Giriş
Hiyerarşi, genel anlamı itibariyle birden fazla insanın oluşturduğu topluluklarda, gerek düzeni
sağlamak, gerek eylem farklılıklarını ve kişiye ait meziyetleri ayırmak adına, ilkel ya da uygar
toplumlarda ve kuruluşlarda yer alan kişileri alt- üst ilişkileri, görev ve yetkilerine göre
sınıflandıran bir sistemdir. Daha yalın bir ifadeyle hiyerarşi bir sınıflandırma, bir
tabakalaşmadır. Hiyerarşinin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir, çünkü ne zaman insanlar
topluluk halinde yaşamaya karar vermişler, işte o zaman ihtiyaçların giderilmesi adına ortaya
çıkan bir takım işlerin yürütülmesi için hiyerarşi denilen bir sistem oluşturmuşlardır.
Topluluktaki insanları birbirinden ayırmaya gereksinim duymuşlar ve bu ayrımı; zenginlik,
ırk, yönetim, meslek, ekonomik ölçüt gibi belirleyicilerle yapmışlardır. Sosyal sınıflar
kitabında geçen " (...) bir toplumda sosyal sınıfların birbirinden ayrılmasında kullanılacak
olan ölçüt, zenginliktir " ( Sencer, 1974: 12) sözü, bu durumu destekler niteliktedir.
*

Sakarya Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi,
sebnem.cakiroglu@hotmail.com
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" Toplumları ayırmada kullanılan bir başka ölçüt ise sanayileşmedir. Sanayileşme ölçütü
çerçevesinde toplumlar birinci, ikinci ve üçüncü dünya toplumları olarak ayrılmaktadırlar " (
Giddens, 2000: 65). Bu da ekonomi ölçütüyle, üretim ile dolaylı yoldan ilişkili bir ölçüttür.
Toplumlar, sosyal hiyerarşiye göre üç sınıftan oluşmaktadır. Bunlar; soyluların, zenginlerin
oluşturdukları üst tabaka; yüksek maaşlı seçkin memurların oluşturdukları orta tabaka ve
emeğini satarak geçimini sağlayan işçilerin, köylülerin oluşturdukları alt tabakadır. Soylular,
sosyal hiyerarşide en yüksek statüye sahiptirler. Buna ek olarak Platon da Devlet adlı eserinde
toplumu; yöneticiler, koruyucular ve çalışanlar olarak üç katmana ayırmıştır.
Stefan Zweig'ın Değişim Rüzgarı adlı eserinde, Avusturya'nın küçük bir köyünde, basit bir
postanede on yıl boyunca karın tokluğuna çalışan ve geçimini sağlamak için emeğini satmak
zorunda olan Christine Hoflehner, proletarya sınıfına mensuptur. Yine aynı eserdeki
Amerika'da yaşamlarını yüksek standartlarda sürdüren Klara ve Antony van Boolen çifti de
burjuva sınıfına mensupturlar. 1931 yılında kaleme alınan söz konusu Değişim Rüzgarı adlı
eserde kapitalist anlayışın izlerini görmek mümkündür. Baştan sona sosyal hiyerarşiye güzel
bir örnek olan eserde, toplumdaki sınıf farklılığı; gerek kazanılan ve harcanan paraların
miktarları ile, gerek karakterlerin yaşamlarını sürdürdükleri mekanların büyüklükleri ve
maliyetleri ile açık bir şekilde okuyucuya aktarılmıştır.
" Kapitalist toplumda iki ana sınıf burjuvazi ile proletaryadır " ( Kapani, 1988: 100) tespiti,
Stefan Zweig'ın seçtiğimiz eserindeki duruma örnek teşkil etmektedir. Aynı zamanda
" Kapitalist toplumda hakim sınıf burjuvazidir. Burjuvazi, üretim araçlarının sahibi olarak
her şeyden önce ekonomik bakımdan topluma hakimdir: başka deyişle, ekonomik iktidarı
elinde bulundurur. Fakat ekonomik üstünlük aynı zamanda politik üstünlüğü de sağlar "
(Kapani, 1988: 101).
" Hiyerarşi ilkesi: Örgütlere üyelik bir çeşit sosyal yapıyı ve statü farklılığını da beraberinde
getirir. Rollerin değişebildiği iki üyeli durumlarda bile her zaman bir yöneten bir de yönetilen
olacaktır " (Hodgkinson, 2008: 45) sözü de Kapitalist toplumun iki önemli sınıfı olan
burjuvazi ve proletaryanın varlığını savunmaktadır. Tıpkı Stefan Zweig'ın 1939 yılında ikinci
eşi olan Lotte'ye atfeten yazmış olduğu Merhamet adlı eserde olduğu gibi. Yörenin en
zengini, fabrikaları, köşkleri olan Lajes von Kekesfalva ve ailesi, civar tarafından hem saygı
görmekte, hem de yönetimde söz sahibi olmaktadır. Çünkü statüsü yüksektir.
" Statü, kişinin toplumda saygı, itibar ve prestij bakımından sağladığı yeri ifade eder
" ( Kapani, 1988: 102). Bu tanımdan yola çıkarak sosyal hiyerarşideki üst tabakaya mensup
kişilerin, statüleri yüksek kişiler olduğu söylenebilir.
" Weber'e göre, modern endüstrileşmiş toplumlarda sosyal sınıf örnekleri şunlardır:
a. Genel olarak işçi sınıfı,
b. Küçük burjuvazi, alt orta sınıflar,
c. Bağımsız mülkleri olmayan aydınlar ve sosyal konumları temelce teknik yetişmeye dayanan
kişiler,
d. Mülk ve eğitim yoluyla ayrıcalıklı bir konum elde eden sınıflar " ( Sencer, 1974: 76).
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Weber'in yapmış olduğu sosyal sınıf ayrımları kısaca üst sınıf, orta sınıf ve alt sınıftan
ibarettir. Bu ayrımlardan yola çıkarak, Weber'in sadece ekonomik bakımdan bir ayrım
yapmadığını aynı zamanda da insanların okudukları okullar, elde ettikleri başarılar ve
yaşadığı yerlerle alakalı bir ayrım yaptığı söylenebilir. Hiyerarşi kavramının, ilk meydana
çıktığından beri dönemlere ve toplumlara bağlı olarak birçok isim ile adlandırıldığı
görülmektedir:
Katmanlaşma (Örgütlenme)
Katmanlaşma, insan topluluklarında, işbölümüne bağlı olarak, farklı görevlerde bulunan
insanları ayıran sistemdir. Đnsan topluluklarında, örgütlenme başlar başlamaz,
katmanlaşmanın görülmesi kaçınılmazdır. Đnsan örgütleri belirli amaçlara sahiptir. Örgütlerin
üyesi olan her bireyin ayrı bir rolü vardır. " Đkinci olarak katmanlaşma, topluluk içi ve
topluluklar arası işbölümünde ortaya çıkar " (Sencer, 1974: 122).
Katmanlaşma en ilkel toplumdan, en gelişmiş topluma kadar tüm toplumlarda var olan bir
sistemdir, bu sistemin olmadığı bir topluluk aramak yersizdir. Örneğin, günümüzün ilkel
topluluklarına örnek gösterilebilen, Afrika'daki bazı kabilelerde, yaşamlarını sürdürebilmeleri
için, yörede bulunan yüksek ağaçların zirvelerinde toplanan bal kovanlarını cesur bir şekilde
alıp, kabile insanlarına sunan insanlar, büyük bir saygı gösterisiyle karşılaşıp, kabile reisi
ünvanını almaktadırlar. Bu bir katmanlaşma örneğidir çünkü, bu olay topluluk içi iş bölümünü
kapsamaktadır.
Kast Sistemi
Kastlar, dini inançlarla doğrudan ilgili olarak, Hintlilerin benimsedikleri Hindu dininde asıl
amacın temiz olmak olduğu bir inanış ve gelenek çeşididir. Bu yüzden "Kir" kaçınılacak bir
şeydir. Kast sistemine göre, alt tabakanın yapmış olduğu meslekler kirlidir ve üst tabaka
insanları, bu kirden uzak durmak için, alt tabaka insanından da uzak dururlar. Buna ek olarak,
üst tabakaya mensup bir insanın alt tabakaya ait bir meslek seçmek istemesi, onu oldukça
alçaltmakta ve bu durum toplumca yadırganmaktadır. Hindistan'ın kast sisteminde dört ana
kast vardır. Bunlar, Brahmanlar (din adamları), Kşatriyalar (savaşçılar), Vaisyalar ( tüccar ve
esnaflar), Sudralar (köylüler) 'dir.
" Kastlar Hint toplum modelinin bir yapılanmasıdır. Toplumsal tabakalaşmanın çok katı
olduğu, toplumsal hareketliliğin hemen hemen hiç olmadığı bir toplumsal yapıyı
oluşturmaktadır. Kast sisteminin genel özelliği ekonomik farklılaşma ile bağlantılı oluşudur.
Kastlar ve kastlar arası ilişkiler katı ve kesin sınırlarla birbirinden ayrılmış olup, bu sınırlar
dinsel dogma, gelenekler, görenekler, siyasal güçler ve yasalarla her türden yaptırımlarla
güvence altına alınmıştır. Kastlar arası ilişkiler de aynı biçimde kısıtlanmıştır " (Kemerlioğlu,
1996: 22).
Kast sistemi, sosyal sınıflaşmanın aksine oldukça bireyseldir. " Kasta üyelik doğumla
kazanılan bir özelliktir " (Đçli, 2009: 169). Bu yüzden genlerle taşındığı varsayılır ve nasıl bir
ortama doğruldu ise o ortamdan, daha doğrusu ailesinin mensubu olduğu tabakadan çıkılması
imkansızdır. Kısacası bir insan, hangi tabakaya mensup ise, çocukları ve torunları da mensubu
olduğu tabakada ömrünü tamamlamak zorundadırlar. Kısacası sahip olunan yetenekler
doğrultusunda, kazanılan başarıların, sınıf atlamak için hiç bir etkisi bulunmamaktadır.
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" Her birey kastının kurallarına ( aynı kasttan biriyle evlenmek, aşağı kastlarla ilişkide
bulunmaktan kaçınmak gibi) uymak zorundadır. Eğer kuralları çiğnerse fiziksel cezalar,
soyutlanma hatta kendi kastından atılma durumuyla karşılaşabilir " ( Đçli, 2009: 169).
Kastlaşmanın, sınıflaşmadan farkı, kast sisteminde, etnik köken, geldiği aile, genler gibi
fiziksel durumlar önem arz ederken, sınıflaşmada ise, sahip olunan yetenekler, elde edilen
başarılar ve sosyal yaşamda sergilenen davranışlar, sınıflara ayrılmada büyük rol
oynamaktadır.
Sınıf
" Sınıf sistemi makineleşmenin, teknolojinin önem kazandığı, geleneklerin, dinin eski önemini
kaybettiği sanayi toplumunun tabakalaşma biçimidir " ( Đçli, 2009: 170). Söz konusu sınıf
kavramı 19. yy'dan sonraki yıllarda endüstrileşmenin başlamasıyla aktif olan bir kullanımdır.
Bu ayrım çeşidi, her ne kadar saygınlık ve iktidara bağlı olsa da büyük oranda şahsın
ekonomik durumu ağırlıklıdır. Kısacası genel manada toplumlarda üç çeşit sınıf
bulunmaktadır. Bunlar; üst, orta ve alt sınıftır. Üst sınıfı oluşturanlar, birkaç kuşak zengin
olup, hatrı sayılır kişiler iken, orta sınıf da; avukat, doktor, mühendis gibi yüksek maaşlı,
saygın mesleklere sahip kişilerdir. Son olarak da alt sınıfı tabiki de geçimini sağlayabilmek
için emeğini satmak zorunda olan sanayi işçileri, düşük memurlar, köylüler ve de işsizler
oluşturmaktadır.
" Toplumsal sınıflar arasında başlıca üç yönden ayrılık olabilir " ( Özkalp, 1995: 258):
" 1. Yaşam Şansları: Bir toplumda belirli sınıfların üyeleri diğerlerine göre daha az veya daha
daha çok yaşam şansına sahiptirler. Örneğin köyde doğan bir bebeğe oranla daha azdır.
Hayatın sağladığı olanak ve zevkler belirli sınıflar için daha fazladır.
2. Yaşam Biçimi ve Gelir Farkı: Her toplumsal sınıfın kendine özgü bir yaşam biçimi vardır.
Her sınıfın davranışları, zevkleri, konut tipleri, giyim kuşamları, aile yaşamı, gelenek ve
görenekleri diğerlerinden farklıdır. Yaşama biçimi gelirle de ilgilidir. Belirli bir gelir düzeyine
sahip olanlar genellikle belirli yaşam biçimlerini benimserler. Eğitim düzeyi de yaşam
biçimini etkileyen faktörlerden birisidir. Sanayileşmiş ülkelerde yaşam standardının
yükselmesine ve uygulanan toplumsal politikalara bağlı olarak sınıflar arası yaşam biçimi
farklılığı giderek azalmaktadır.
3. Sınıf Bilinci ve Psikolojik Davranışlar: Her toplumsal sınıfın kendine özgü gelenek,
görenek ve düşünce biçimleri vardır. Bir sınıfın üyesi olma belirli bir biçimde düşünme,
belirli sorunlar karşısında belirli biçimlerde tepkide bulunmayı gerektirir. Sınıf bilinci başka
sınıflara göre farklılık, kendi sınıfına göre de benzerlik bilincidir. Sınıf bilinci bir sınıfa üye
olanları başkalarından ayrı ve farklı oldukları duygusu ile birleştirir " ( Dönmezer, 1978: 323).
Sonuç olarak hiyerarşi, insan topluluklarında, gerek saygınlık gerek ekonomik durum göz
önünde bulundurularak, insan sayısının çok olduğu yerlerde, kendilerini diğer insanlardan
üstün olarak gören bazı insanlar tarafından kasıtlı bir şekilde, farklı yaşam tarzlarına sahip
olan sınıfların oluşmasına yol açan bir anlayıştır. Hiyerarşinin ilk çıkış sebebi, tabiki de,
toplumda insan sayısının fazlalaşmasıyla, yönetimin ve ileriki yıllarda üretimin daha da
zorlaşması sonucu, insanları iş bölümü yapmalarına sevk eden bir sisteme ihtiyaç
duymalarıdır. Hiyerarşi, evrensel bir konu olmakla birlikte, tüm dünyadaki insan
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topluluklarında görülmektedir. Kısmen düzeni sağlar iken, kısmen de bazı toplulukların
insanlığından çıkmasına sebep olmaktadır.
DEĞĐŞĐM RÜZGÂRI ADLI ESERDE HĐYERARŞĐ
Stefan Zweig'ın 1931'de kaleme aldığı, savaşı yaşamış alt tabaka ve zor hayat koşullarından
behaber hayatlarını sürdüren üst tabakanın keskin çizgilerle gösterildiği, sınıflar arası farkın
uçurum olduğu Değişim Rüzgarı adlı eserde, hiyerarşi kavramı açıkça görülmektedir.
Yıllardır sefalet içinde, düşük hayat standartlarında, hasta annesine bakarak yaşamını
sürdürmeye çalışan baş kahraman Christine Hoflehner, Amerika'da üst tabakaya mensup olan
teyzesinin Avrupa tatiline konuk olduğunda, sürdürmüş olduğu sefil yaşamından başka
hayatların da var olduğunun farkına vararak, oradaki düzene gerek davranışlarıyla gerek lüks
kıyafetlerle ayak uydurmayı başarmıştır. Ancak küçük köyünde basit bir postane memuresi
olarak yaşarken, Engadin'deki söz konusu lüks hoteldeki günlerinde güzelliğinden ve
teyzesinin statüsünden dolayı inanılmaz ilgi görmüştür. Christine'nin teyzesinin statüsünden
dolayı, hayatında ilk defa gördüğü ilgi eserde şöyle gösterilmiştir:
“… Adam, arkasından saygıyla yürüyerek Christine’yi arabasına götürüyor; Đngiliz marka
birinci sınıf çok özel bir araba, her tarafı nikelajlı ve cilalı, pırıl pırıl parıldıyor, şoförü
bile açıkgözlü ve sinekkaydı tıraşlı tam bir Đngiliz beyefendisi; General Elkins,
Christine’nin oturacağı koltuğu ayarlıyor, üzerine temiz bir örtü örtüyor ve daha sonra
şapkasını çıkarıp onu bir kere daha selamlayarak yanına oturuyor “ (Zweig, 1998: 103).

General Elkins’in, soylu Klara ve Antony çiftinin Avrupa’dan gelen genç misafiri Christine
Hoflehner’e olan otomobil gezintisi sözünü gerçekleştirmek üzere, otomobili ve koltuğunu
çok soylu bir şahısmış gibi Christine için hazırlayışına şahit olunmaktadır. Klein- Reifling’te
basit bir postane memuresi olan Christine’ye burada, teyzesinin statüsünün etkisiyle, General
Elkins tarafından büyük alaka gösterilmektedir. Bu yüzden insanlara verilen değerin,
bulundukları muhit ve etrafındakilerle oldukça bağlantılı olduğu görülmektedir. Hiyerarşik
düzene örnek gösterilebilecek bir başka kısım da, devlet ve halkın arasındaki sınıf
farklılığıdır. Toplumsal hiyerarşide devlet üst tabakada bulunur ve belli başlı kurallar
çerçevesinde devlete halk tarafından büyük saygı gösterilmek zorundadır. Çoğu durumda son
sözü devlet söylemekte ve devletin, alt tabakadaki halkı düşünmediği açıkça görülmektedir.
Bu duruma örnek teşkil eden bölümler, eserde karşımıza şöyle çıkmaktadır:
“… Devletin odanın herkese açık bölümünde uzun süre beklemek zorunda kalan
vatandaşlarını önemsemediği, oturulup dinlenilecek yerin bulunmayışından anlaşılıyor “
(Zweig, 1998: 9).

O dönemde postane gibi devlet dairelerinde, insanların rahatlığına verilmeyen önem ön plana
çıkarılmak istenmiş ve hiyerarşiye göre devletten daha alt tabakada bulunan insanların pek
değersiz olduğu vurgulanmıştır.
“… bu alet ve gereç bolluğu sadece bir göz boyamadır, çünkü devlet bu basit ve ucuz
aletlerin her birini çalışanlarına acımasızca zimmetlemiştir. Kullanılıp tükenen kalemden
yırtılıp parçalanan mektup puluna, lime lime olmuş mürekkep kurutma kağıdından teneke
leğenin içinde eriyip yok olan sabuna, büroyu aydınlatan ampulden onu yakıp söndüren
anahtara varıncaya kadar kullanılan ya da eskiyen bir alet için devlet, memurlarından
acımasızca hesap soruyor. Demir sobanın yanında, duvarda asılı bulunan, daktiloyla
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yazılmış, resmi mühürlü ve imzalı uzun demirbaş listesine memurların kullandığı en
küçük ve en değersiz eşya bile en ince ayrıntısına kadar kaydedilmiş bulunmaktadır. Bu
listede yer almayan hiçbir aleti memurlar burada kullanamazlar ya da tam tersine, listede
yer alan her alet yerinde bulunmak ve her zaman kullanıma hazır durumda olmak
zorundadır. Devlet böyle istiyor, düzen böyle istiyor, kanun böyle istiyor “ (Zweig, 1998:
11).

Burada söz konusu olan durum, devletin halktan büyük ve güçlü olduğu varsayılması ile,
devletin halk üzerindeki otoritesidir. Devlet ne derse odur düşüncesini büyük ölçüde
kanıksayan insanlar, mali açıdan da sahip oldukları varlığı göz önünde bulundurarak, bu
duruma boyun eğmektedirler. Burada yazar tarafından asıl vurgulanmak istenen şey, halkın
devletin otoritesinin önünde ne kadar zayıf olduğu ve devletin yaptırımları karşısında insanın
ne kadar çaresiz olduğudur. Buna ek olarak yazarın söz konusu eseri, Birinci Dünya Savaşı
sonrasında yazması durumuna bakılacak olursa, savaş sonrası halkın içine düştüğü sefil ve
çaresiz durumu da gözler önüne serme arzusu açıkça fark edilebilmektedir.
“… bu bina içerisinde eskiyen ya da kaybolan, bozulan ve kırılan her aletin yerine
aynısının konulması yetkili otorite tarafından isteniyor; (…) böylece kendi gücünün ve
üstünlüğünün inanılmaz bir örneğini veriyor “ (Zweig, 1998: 12).

Burada da aynı şekilde devletin otoritesinden ve gücünden bahsedilmektedir. Üst tabakaya ait
olan her insan, kurum veya topluluklar, kendisinden daha düşük olan alt tabaka insanına,
isteklerini çekinmeden bildirebilmektedir. Üst tabakaya ait olan devlet de burada, alt tabakaya
ait olan halka istediklerini bildirerek ondan kusursuz bir hizmet beklediği görülmektedir.
Hiyerarşiye göre devletin üst tabakaya ait olduğu varsayılarak, alt tabakadaki halkın devlet
otoritesinden oldukça çekinmesi durumu da eserde büyük ölçüde vurgulanmak istenmiştir.
“… karşısında duran üniformalı adamın kendisini tutuklamak ve götürmek gibi bir
amacının olmadığını; aksine, buz kesilmiş parmaklarıyla çantasından çıkardığı
pasaportunu kontrol etmek istediğini anlayıncaya kadar bir süre geçmesi gerekiyor.
Memur, pasaporttaki resmi Christine’nin tedirgin yüzüne bakarak bir saniye boyunca
izliyor. Christine heyecandan tir tir titriyor, bu onun savaştan beri bir türlü içinden
atamadığı, çıkarılan yüz binlerce yönetmeliğin herhangi birine karşı gelmenin neden
olduğu türden anlamsız bir korku: O zamanlar kim herhangi bir yasaya karşı gelse suçlu
sayılıyordu “ (Zweig, 1998: 46).

Christine’nin trendeki kondüktörün üniformasından etkilenerek, ondan korku duyması, alt
tabaka insanının devlet tarafından nasıl sindirildiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, alt
tabaka insanının üst tabaka insanından çekindiğini ve kendisini onlardan aşağıda gördüğünü
açığa çıkarmaktadır. Bu durum elbette ki devlet ve halk arasındaki hiyerarşik sistemle alakalı
bir durumdur.
“… Aman görevini aksatmış olmasın! Sakın işe geç kalmış olmasın! On yıldan beri
bilinçaltına yerleşmiş olan düşünceler zinciri kendiliğinden çözülmeye başlıyor: Şimdi
saatin zili çalacak… Yeniden uykuya dalmak yok… Görev, görev, görev… Hemen ayağa
kalk, sekizde işin başlıyor, …” ( Zweig, 1998: 92).

Bu kısımda Christine’nin sahip olduğu düşünceler, her ne kadar görev bilinci olarak algılansa
da, aslında bir memurun devlet tarafından nasıl korkutulduğu söz konusudur. Hiçbir varlığı
olmayan, alt tabakaya ait, basit bir postane memuresi olan Christine Hoflehner, on yıl
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boyunca hizmet ettiği devlet sektöründen ciddi manada çekinmektedir. Bu durum da bizlere,
hiyerarşik düzende alt tabakadaki insanların üst tabakadakilere hizmet etme zorunluluğu
olduğunu göstermektedir.
“… geç kaldığımda hemen müdüriyete gidip şikayette bulunurlardı… Bugünlerde pek
çok memurun işine son verildiği bir gerçek… Tanrım, sakın geç kalmış olmayayım,
yoksa uyuyup kaldım mı?...
(…) Đşe geç kalma korkusu yok, kendisini bekleyen yok, kendisine baskı yapan yok: On
yıldır yaşamını altüst eden o korkunç işkence değirmeni ilk kez sessiz “ (Zweig, 1998:
93).

Burada Christine Hoflehner’in on yıldır hizmet ettiği devlet sektörünü, işkence değirmenine
benzetmesi ve söz konusu görev hususunda üzerinde baskı hissetmesi, bu hizmetten memnun
olmadığının bir göstergesidir.
“… Bu paranın devlete, ruhsuz, sorumsuz, vatandaşlar olarak varlığını hissetmediğimiz
devlete, insanlığın en aptalca buluşu olan ve tek amacı insanları ezmek ve parça parça
etmek olan bu korku makinesine ait olduğunu bilmek beni çıldırtırdı herhalde… “
(Zweig, 1998: 307).

Eserdeki kahramanın bu kısımda devletten, amacının insanları ezmek olan bir korku makinesi
olarak bahsettiği görülmektedir. Hiyerarşik düzene göre devlet, halktan üstündür ve halk,
devletin emrettiği her şeyi yapmak zorundadır. Çünkü devlet, üst tabakaya mensuptur.
Hiyerarşik düzene göre alt tabaka ile üst tabaka arasında inanılmaz bir uçurum söz konusudur.
Buna, Zweig’ın incelenen eserinde sıkça karşılaşılmaktadır:
“ Christine üç banknotu ve gümüş beşliği avucunun içinde sıkı sıkı tutuyor. Olanlara bir
türlü inanamıyor. Odasında, eline tutuşturulan bu gökkuşağı rengindeki ve dikdörtgen
biçimindeki kağıtlara tekrar tekrar ve kendinden geçercesine bakıyor. Đki yüz elli beş
frank, kaç şilin ettiğini hemen hesaplıyor, aşağı yukarı üç yüz elli şilin ediyor; bu kadar
parayı kazanmak için Christine memleketinde üç ay, tam çeyrek yıl çalışmak zorunda,
hem de saat 8’den 12’ye ve 2’den 6’ya kadar sürekli işinin başında olması ve hiç
durmadan çalışması gerekiyor, ama burada on dakika içinde bu para rahatlıkla kazanılıp
insanın avucunun içinde olabiliyor. Bu gerçek olabilir mi? Bu haksızlık değil mi?
Anlaşılması zor bir durum! “ (Zweig, 1998: 113) .

Burada Christine, toplumda var olan ekonomik dağılımın, hiyerarşinin adilsizliğinden
yakınmaktadır. Christine’nin küçük kasabasında üç ayda, canla başla çalışıp ancak
kazanabileceği paranın, burada kumar masalarında sadece eğlence amacı güdülerek elden ele
verilmesinin, Christine için anlaşılmaz bir durum olduğu görülmektedir.
“… şu nefret ettiği, kahrolası sözü, “ çok pahalı” sözünü tam onuncu kezdir duyuyordu.
Fuchsthaler, “ Sankt Pölten Hastanesi’nin başhekimini getirmek çok pahalı olacaktı, zaten
getirsek de yapacağı pek bir şey yoktu, “demişti. Ağabeyinin karısı, mezara çakılacak haç
için, “ Çok pahalı olur, taştan olmasın,” demişti; aynı sözü kız kardeşi kilisede, yapılacak
ayin için kullanmıştı ve şimdi de eniştesi kullanıyordu yol parasıyla ilgili olarak” (Zweig,
1998: 196).
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Hiyerarşiye göre çok pahalı sözcüğü ancak toplumda alım gücünün düşük olduğu sınıf
tarafından daha doğrusu alt sınıf insanları tarafından kullanılmaktadır. Üst tabaka insanının
alım gücünün yüksek olması zaten bilinen bir şey olduğundan, onlardan çok pahalı
sözcüğünün duyulmamasının oldukça olağan bir durum olduğu görülmektedir. Alt tabaka
insanının hissettikleri, üst tabaka insanınınkilerden oldukça farklıdır ve üst tabaka insanı, alt
tabaka insanının içinde bulunduğu durumu anlamak istemez. Stefan Zweig, hiyerarşiyi konu
edinen Değişim Rüzgarı adlı eserinde alt tabaka insanının hislerine tercüman olmaya
çalışmıştır:
“ … Haklı veya haksız, temiz ya da pis, yoksulluk her zaman pis kokar ve insanın
midesini bulandırır. Evet, yoksulluk her zaman pis kokar, tıpkı aydınlığa bakan zemin
kattaki odalar ve sık sık değiştirilmeyen çamaşırlar gibi hep pis kokar. Bu iğrenç kokuyu
insanın kendisi de duyar, sanki gübre çukurunda yaşıyormuş gibi olursun. Bu öyle bir
koku ki yıkamakla çıkaramazsın. Başına yeni bir şapka takmanın da bir yararı olmaz; bu,
midesi ekşiyen ve bu yüzden ağzı kokan birinin ağzını çalkalamasına benzer. Bu, insanın
üstüne siner ve çevresine yayılır ve ona dokunan ya da ona bakan herkes bu kokuyu
hisseder. Kız kardeşiniz de hemen hissetti; bir erkeğin, kollarının ucu aşınmış gömleği
gözlerine ilişmeye görsün, kadınların ona nasıl baktığını bilirim; başkaları için utanç
verici bir durum, fakat lanet olsun, insanın kendisi için çok daha utanç verici “ (Zweig,
1998: 251).

Bu bölümde, savaşın varlığıyla daha da yoksullaşan alt tabaka insanının hissettiklerine tanık
olunmaktadır. Yoksulluğu daha önce hiç tanımayan varlıklı insanların bu durumu idrak
edemeyecekleri ve yoksulluğu yaşayanların bunu iliklerine kadar yaşadıkları anlatılmaktadır.
Ayrıca yoksulluğu betimleyen Ferdinand adlı kahraman, insanların içinde bulunduğu
durumdan bir nebze uzaklaşmak istemeleri niyetiyle nasıl alkole başvurduklarını
anlatmaktadır.
“ … Đnsan bundan kurtulamıyor, bir türlü atlatamıyor, ancak içip içip sarhoş olunca
kurtuluyor bundan ve acılarını ancak o zaman unutabiliyor; “ Đşte…” bardağı eline alıyor
ve herkese gösterircesine bir dikişte içiyor, “ işte asıl sorun bu, alt sınıf insanı diye
adlandırdıklarımızın öteki sınıf üyelerine göre neden alkole daha düşkün olduğu burada
yatıyor. Düşesler ve koruyucu melekler hayırsever derneklerinde çaylarını yudumlarken,
üzerinde kafa yordukları çok büyük bir toplumsal sorun bu. Đnsan birkaç dakika, birkaç
saat içinde başkalarına ve aynı zamanda kendisine de sıkıntı vereceğinin farkına
varamıyor “ (Zweig, 1998: 251) .

Burada, alt tabaka insanının alkole olan düşkünlüğünün sebebi ortaya atılmakta ve alt tabaka
insanının, mensubu olduğu tabakadan bir an önce kurtulmak istediği anlatılmaktadır. Çünkü
içinde bulunduğu durumdan acı çekildiği, derin bir hoşnutsuzluk duyulduğu ve sonucu kötü
bile olsa aşağılık durumdan biraz da olsa kurtulmak uğruna beyinlerin uyuşturulduğu açıkça
söylenmektedir. Bunların yanında yazarın, kaleme aldığı Hiyerarşi odaklı eserinde, üzerinde
oldukça durduğu alt tabaka insanının özelliklerini okuyucuya sunmaktan geri kalmadığı
görülmektedir. Buna ek olarak sosyal hiyerarşiye göre alt tabakaya ait olan insanların
özellikleri ve yaşamlarını şekillendiren kavramların neler oldukları eserde şöyle geçmiştir:
“… Günlük yaşamlarına yeni bir sözcük giriyor: Çok pahalı. Annesi, babası, kız kardeşi,
ağabeyinin karısı, hepsi de geçim kaygısıyla, el yakan fiyat etiketlerine bakıp neyi nasıl
ve nereden alacaklarını hesaplayarak günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Et çok
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pahalı, tereyağı çok pahalı, ayakkabı çok pahalı: Christine, pahalı olduğu korkusuyla
soluk almaktan bile çekiniyor. (…) Ekmek almak için dilenmek, manavdan bir avuç
sebze alabilmek için her türlü numaraya başvurmak gerekiyor; … “ ( Zweig, 1998: 34).

Burada, Christine’nin ailesinin geçim sıkıntısı yaşadığına tanıklık edilebilmekte, temel gıda
malzemelerini bile o günlerde, savaşın etkisiyle, satın alamayacak durumda olmaları onların
sefil bir hayat süren alt tabakaya ait olduklarını göstermektedir.
“… Banka hesap cüzdanlarındaki para, giysilerini siyaha boyatmaya ancak yetti. Yaşam
giderek daha da pahalılaşıyor. Đki odalarını Brodyli bir göçmen çifte kiraladılar, fakat
hiçbir şeye para yetiştiremiyorlardı, sabahtan gece yarılarına kadar çalışsalar da yine de
geçinemiyorlardı “ ( Zweig, 1998: 34).

Christine’nin babasının ölümünden sonra iyice bir çıkmaza giren aile, cenaze töreni için tüm
paralarını vermek zorunda kalmakta ve artık zorlu hayat koşulları onları beklemektedir. Alt
tabaka insanının kem talihi olan dar günleri artık başladığı görülmektedir.
“… Kullanılan her kibrit çöpü, içilen her kahve tanesi, yoğrulan hamurdaki her un topağı
hesap ediliyor. Fakat yine de soluk alabiliyorlar, eğer buna yaşamak denirse, yaşıyorlar “
(Zweig, 1998: 37).

Alt tabaka ile üst tabaka arasındaki farklılıklar, her konuda karşımıza çıkmaktadır.
Hiyerarşide zenginliğin sembolü olan kralın masasındaki tavuk butları, içkiler ve gümüş çatal
bıçak takımları gibi şeylere, incelenen kitaplarda da rastlanılmaktadır. Örneğin;
“… Christine’nin yaşamı boyunca ilk kez gördüğü, adlarını bile bilmediği bu tuhaf
yiyecekler kuşkusuz nefis şeylerdir. Fakat onları hangi takımla yiyecekti? Küçük kaşıkla
mı, yoksa büyük kaşıkla mı? Đnce bıçakla mı, yoksa daha geniş ağzı olanıyla mı? Böyle
lüks bir lokantada ilk kez bulunduğunu, kendisini davet eden bu görmüş geçirmiş masa
komşusuna fark ettirmeden bu yemekleri nasıl parçalayacak, nasıl yiyecekti? Kaba ve
beceriksiz bir yaratık olduğunun anlaşılmaması için ne yapmalıydı? Nasıl hareket
etmeliydi? (Zweig, 1998: 60) .”

Christine’nin hayatında ilk defa gördüğü bu yiyecekleri sadece üst tabaka insanı
yiyebileceğinden, sefalet içinde büyümüş genç bir kızın bunları daha önce yiyememiş olması
gayet normal gözükmektedir. Alt ve üst tabakanın arasındaki farkların sadece yenen kaliteli
ya da sağlıksız yemekler ile sınırlı olmadığı Zweig’ın Değişim Rüzgarı adlı eserinde net bir
şekilde görülmektedir:
“ (…) Christine’nin yaşamı bu güne kadar küçücük, avuç içi büyüklüğündeki sefil bir
odada anlamsızca geçmişti, oysa bir gece ve bir gündüz süren tren yolculuğunun sonunda
karşılaştığı dünya bambaşka bir dünyaydı! “ (Zweig, 1998: 48) .
“ Christine’nin yüzü kıpkırmızı oluyor, elindeki hasır bavulunun bir dilenci çantasından
farksız olduğunun ancak şimdi farkına varıyor. Öteki arabalara yüklenen bavullar timsah
derisi, yılan derisi ve güderi gibi çok pahalı derilerden yapılmış ve sanki vitrinden yeni
çıkmış gibi temiz ve göz kamaştırıcıydı. Onlarla kendi arasındaki farkı hemen görüyor ve
büyük bir utanç duygusuna kapılıyor “ (Zweig, 1998: 50).
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“ Hasır bavulunu dizlerine bastırmış, öylece oturuyor. Bavulunu boş yerlerden birinin
üstüne koymaya cesaret edemiyor, içerdekiler kendisiyle alay eder düşüncesiyle yol
boyunca bir kez bile olsun başını kaldırıp çevresine bakamıyor, yalnızca yere, oturduğu
koltuğun önüne, aşağıya doğru bakıyor ve gözüne ilişen lüks kadın ayakkabıları ona
kendi ayağındakilerin ne kadar kaba olduğunu anımsatıyor. Önü açılmış kakım kürkü
mantoların altında üst üste atılmış düzgün kadın bacaklarını ve erkeklerin karışık desenli
çoraplarını kendininkilerle karşılaştırması ona çok acı veriyor. Zenginliğin bu alt
dünyasını görmek bile yanaklarının utançtan kızarmasına yetiyor. Bu hiç düşünmediği
zarafet karşısında kendi durumundan nasıl utanmasın ki! Ürkek ürkek bakıyor ve acıları
tazeleniyor. (…) Köpeğin tüylerini okşayan kızın tırnakları manikürlü ve pembe ojeli,
daha bu yaşta parmağında bir elmas yüzük bile var. Hatta köşede dayalı duran krem
renkli golf sopalarının kılıfları bile kaliteli deriden yapılmış, aralarına rastgele bırakılmış
şemsiyelerin değişik ve özenle seçilmiş çok muhteşem sapları var; Christine farkında
olmadan kendi şemsiyesinin keçi boynuzundan yapılmış değersiz sapını hemen eliyle
kapatıyor ( Zweig,1998:51).

Burada Christine, yeni bir ortama girdiği için ve bu ortam da ondan epeyce yüksek olduğu
için dehşete kapılmaktadır. Karşısındakilerin bavullarını, çoraplarını, manikürlü tırnaklarını,
takılarını ve hatta kaliteli şemsiye saplarını kendininkilerle karşılaştırma isteği duymaktadır.
Yeni karşılaştığı bu insanların yaşam tarzları ve alım güçleri karşısında, kendi alım gücü
arasındaki büyük fark Christine’nin gözünü korkutup, bu durumdan utanç duymasına neden
olmaktadır. Christine gibi alt sınıfa ait her insanın böyle bir durum karşısında aynı duygular
içerisinde olduğu düşünülebilir. Söz konusu eserdeki baş kahraman olan Christine
Hoflehner'in ait olduğu sınıftan daha farklı bir sınıfın varlığıyla yeni tanışması onu statü
şokuna sokmuştur.
“ … Kapının eşiğinden içeriye adımını atar atmaz, sanki yanlış bir odaya girmiş gibi
birden duraksıyor. Çünkü Klein- Reiflingli posta memuresi kendi dünyası olarak yalnızca
sefaleti ve yoksulluğu tanıyordu;…” ( Zweig, 1998: 54).

Şimdiye kadar sefalet içinde yaşayıp, cüzi bir maaşla devlete itaat eden Christine Hoflehner,
Engadin’deki bu lüks otelde şaşkınlığını gizleyememektedir.
“ … Birinci şaşkınlığı: Böyle bir şey nasıl gerçek olabilir! Bütün bu güzelliklerin bir
arada olması mümkün mü! Merak ettiğiikinci konu ise, yıllardan beri hep öğrenmek
istediği ( ve gönülden arzu ettiği) bir şey aslında: Acaba bu odanın ücreti ne kadar, çok
para ödemek mi gerek, çok mu pahalı, ne kadar çok? Herhalde geceliği, posta memuresi
olarak benim bir haftada, hayır hayır bir ayda kazandığımdan daha fazladır! Utanarak –
böyle bir ortamda kendisini evindeymiş gibi hissetmeye kim cesaret edebilir-…” (Zweig,
1998: 55).

Yeni bir ortama giren Christine, şaşkınlığının yanında, o gece kalacağı otel odasının parasının
onun Klein- Reifling’de aldığı aylığına denk geldiğini öne sürüp, sosyal yaşamdaki
adaletsizliği vurgulamakta ve bu durumdan utanç duymaktadır. Bu durumla bağlantılı olarak
alt tabaka insanı, üst tabaka insanının daha rahat yaşamına tanık oldukça içinde bulunduğu bu
durumdan bir an önce kurtularak, her zaman hayalini kurduğu üst sınıfa dahil olma
isteğindedir. Alt tabaka insanındaki bu sınıf atlama arzusuna Zweig’ın Değişim Rüzgarı adlı
eserinde sıkça rastlanılmaktadır:
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“… Evet Christine, orada zengin ve kültürlü insanların arasında olacaksın, ilk kez zengin
ve seçkin insanların nasıl yaşadıklarını göreceksin. Đlk kez, Tanrı’ya şükürler olsun ki,
onlar gibi yaşayacak, onlar gibi yiyip içeceksin, bunu gerçekten hak ettin çocuğum. (…)
Klara2nın altın gibi bir kalbi var, (…) seni bu sevimsiz yerden, bu ahırdan kurtaracaktır.
Eğer teyzen seni Amerika’ya götürmek isterse buna hayır deme sakın, bu kokuşmuş
devletten ve bu kötü insanlardan uzaklaşmaya bak…” (Zweig, 1998: 25) .

Amerika’dan gelen zengin teyzenin daveti üzerine, mutluluk duyan Christine’nin annesi,
kızının ilk kez bu alt tabakadan sıyrılıp, üst tabakanın yaşamına tanık olacağını
vurgulamaktadır. Buna ek olarak, buradan alt tabaka ile üst tabakanın yaşamlarının farklı
olduğu ve alt tabakadaki insanların, üst tabakadaki insanların hayatlarına özlem duyduğu
çıkarılmaktadır.
“ Burjuva sınıfının sıradan bir üyesi olan Claire van Boolen’in içinde bilmek ve
anımsamak istemediği bir korku vardı; yıllardır üstesinden gelemediği, zaman zaman
düşlerine giren ve uykularını kaçıran bir korku, kendi geçmişinin ortaya çıkması korkusu.
Çünkü otuz yıl önce Avrupa’dan uzaklaştırılan Klara, van Boolen’le tanışıp da iş
evlenmeye geldiğinde, çok dürüst, ancak kafası pek basmayan eşi Anthony’ye, çeyiz
olarak getirdiği o küçük sermayenin karanlık geçmişinden söz etmeye cesaret edememiş,
kararlı bir biçimde bu iki bin doların kendisine büyük babasından miras kaldığı yalanını
uydurmuştu. (…) Eşinin aşırı iyimser biri olması gerçi Claire’in kaygılarını azaltıyordu,
ancak burjuva sınıfının arasına karıştıkça, herhangi aptalca bir rastlantı, beklenmeyen bir
karşılaşma ya da kimin yazdığı belli olmayan bir mektup bu yıllanmış öyküyü geçmişin
tozlu sayfalarından gün ışığına çıkartabilirdi;… “ (Zweig, 1998: 158) .

Geçmişi, Avrupa’da sefil bir mankenlikten ibaret olan Klara Teyze, zengin bir Amerikalı
tüccarla evlenip, Amerika’da burjuva sınıfına yükselmiştir. Eşinden asıl ait olduğu sınıfı
gizleyen Klara, geçmişini hatırlatacak herhangi bir olaydan ya da durumdan uzak
durmaktadır. Klara’daki bu sınıf atlama sevdası, onun ailesiyle olan ilişkilerine bile kalın bir
duvar örmüştür. Özel günlerde bile Avrupa’daki yakınlarıyla görüşmeyen Klara, on dört
günlüğüne yanına gelen yeğeni Christine Hoflehner’in onun geçmişini açığa vuracak bir
davranış sergileme ihtimalinden şiddetli bir biçimde korku duymaktadır. Bu durum da sınıf
kaygısı taşıyan bir kadının duyduğu endişedir.
“… Kontes Gütersheim için olanları bir kenara ayırıyor. Die Dame, Die elegante Welt ve
öteki resimli moda dergileri bunlar; Kontes’in eline öğleden sonra da geçse önemli değil.
Kalabalık dağıldıktan sonra bu dergileri zarflarından çıkartıp tek tek göz gezdiriyor,
elbise modellerini inceliyor, artistlerin, soyluların, Đngiliz lordlarının o bakımlı
malikanelerine, ünlü sanatçıların arabalarına tekrar tekrar bakıyor. Bütün bunlar bir
parfüm kokusu gibi burun deliklerinden içeri giriyor ve başını döndürüyor; orada, Đsviçre
Alpleri’nde gördükleri ve yaptıkları gözlerinin önünde yeniden biçimleniyor; gece
elbiseleri giymiş şık kadınları ve o seçkin, lüks içinde yaşayan ve akıllı oldukları
yüzlerinden okunan erkekleri yeniden görüyor; sinirinden parmakları titremeye başlıyor,
(…) “ (Zweig, 1998: 205).

Postanede çalışan Christine’nin zenginlere gelen mektuplar, paketler ve dergilerle ilgilendiği
ve birkaç gün de olsa sahip olduğu varlıklı yaşama özlem duyduğu görülmektedir. Varlıklı
insanların Christine’den yüksek olması ve daha rahat bir yaşama sahip olması Christine’yi
büyük bir acı ve kıskançlığa sürüklemektedir. Sinirden parmaklarının titremesi durumu da,
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Christine’nin sınıf atlama arzusu karşısında çaresiz olduğunu gözler önüne sermektedir. Alt
tabakanın sınıf atlama arzusunu net bir şekilde gösteren bir başka örnek de şöyledir:
“ (…) içinde karşı koyulmaz bir istek uyanıyor, hiç olmazsa bir dakikalığına, özlem
duyduğu o dünyayı yeniden görme isteği. Đçeri girip New York’tan gelecek Frau van
Boolen’in gelip gelmediğini sorsam, bana ne diyecekler ki, bu çok doğal bir şey, bunun
için kimse beni dışarı atmaz, diye düşünüyor. Đçeri girip şöyle bir göz atmak, geçmişte
yaşadıklarını yeniden anımsamak, bir saniye için bile olsa yeniden öteki kişi olmak istiyor
“ (Zweig, 1998: 213).

Christine’nin içinde var olan öteki kişi olma arzusu daha doğrusu alt tabaka insanının üst
tabakaya yükselme arzusu gözler önüne serilmektedir. Bu durum da, toplumda seviye atlama
isteğini vurgulamaktadır. Alt sınıf insanı, ondan yüksek standartlarda yaşayan insanlara
özenip, onlar gibi yaşamak istemektedir. Alt sınıf insanı, kendisini yaşıyor olarak görmemekte
ve ona göre hayatın anlamı olmamaktadır. Tanrı’dan ona bahşedilen özgürlüğe sahip değildir,
çünkü isteklerini hayata geçirememekte ve kendisini gerçekleştirememektedir. Alt sınıf
insanının parayı, tanrısal bir özgürlük olarak gördüğüne, Zweig’ın Değişim Rüzgarı adlı
eserinde rastlanılmaktadır:
“ Paranın o korkunç gücünü hiçbir zaman böylesine hissetmemişlerdi, bu öyle bir güçtü
ki yokluğunu varlığından daha çok hissettiriyordu insana; para demek tanrısal özgürlük
demekti ve aynı zamanda insanı yazgısına boyun eğmeye zorlayan ve onunla alay eden
şeytanca bir şeydi” (Zweig,1998: 286).

Alt tabaka insanının pek de sahip olmadığı paranın, insan yaşamı üzerindeki etkisi ve paranın
neye yarayacağı anlatılmaktadır. Kendilerini esaret altında hisseden alt tabaka insanları,
esaretlerinin sadece sahip olacakları paranın miktarıyla son bulacaklarına inanmaktadırlar.
Parayı, tanrısal bir özgürlük olarak görmeleri, tanrının insana doğuştan hediye ettiği
özgürlüğü kısıtlayan parasızlığa olan nefretlerini göstermektedir. Đki sınıf arasındaki bu söz
konusu parasal iletişimsizlik, alt sınıfın üst sınıfa çıkma arzusuna neden olmasının yanında,
üst sınıfın da sahip olduğu, toplumca kabul edilmiş soyluluk ünvanını koruma telaşına tanık
olunmaktadır.
“… demek ki Amerikalılar sınıf farkı sorununda, soyluluğu hala çok önemseyen (…) ,
soylu olabilmek için insanın şık elbiseler giymesinin ve zengin olmasının yeterli
olmadığını, aynı zamanda eğitimli olması ve soylu bir aileden gelmesi gerektiğini de
söyleyen biz geri kafalı Avrupalılardan daha demokrat ve daha cömert düşünüyorlarmış “
(Zweig,1998: 149).

Amerikalı Boolen çiftinin, soylu olmayan Avrupalı yeğeni Christine’yi süsleyip, art niyetsiz
bir şekilde, bulundukları ortamda Christine’nin soylu bir hanımefendi olarak gözükmesini
sağlamalarına vurgu yapılmaktadır. Bu durum da bizlere Amerika ve Avrupa’nın sınıf farkı
hakkındaki düşüncelerini göstermektedir. Amerika’nın, üst tabaka insanı kriteri için sadece
varlıklı bir aileden gelmesi yeterli olmasına karşın, Avrupa’da üst tabaka insanı olabilmenin
şartları arasında geçmişten gelen hatrı sayılır ve bilindik aileden gelme hususu da önem arz
etmektedir.
“ Konu, Christine’nin giydiği elbiseler… Benim elbiselerimi giymesi, buraya bir
tezgahtar kız gibi gelmesi ve bizim onu baştan aşağı giydirip soylu bir hanımefendi gibi
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sunmamız, akla gelen her şeyi konuşuyorlar… Trenkwitzlerin bize neden hakaret
ettiklerini şimdi anladın sanıyorum… Doğal olarak çok kızdılar, çünkü Christine’yi
oğullarına düşünmüşlerdi ve bizim kendilerini aldattığımızı sanıyorlar. Şimdi bütün otel
sakinlerinin gözünde çok kötü duruma düşmüş bulunuyoruz. Beceriksiz çocuk bu
aptallığı nasıl yapmış olabilir! Tanrım, ne büyük bir utanç! “ (Zweig,1998: 161).

Sonradan sınıf atlamış bir insan olan Klara Teyze, sosyal çevredeki itibarına çok önem
vermekte ve etrafındaki insanların onun hakkındaki düşünceleri onu çok ilgilendirmektedir.
Yeğeninin yoksul bir kesimden gelmesinin ortaya çıkmasıyla, zengin insanların kötü şeyler
düşünüp, Klara Teyze’nin kahrolması durumu, bizlere, üst tabakanın alt tabaka hakkında
düşündüklerini ve kendi insanlıklarını onlarınkinden daha üstün gördüklerini göstermektedir.
Üst sınıf insanı, soyluluğuna o kadar önem vermektedir ki, onu camiada küçük düşürecek her
hangi bir durumdan derin üzüntü duymaktadır. Tüm bunların yanında, üst tabaka insanı,
kendine eş olarak da aynı sınıfa mensup insanları kendine layık görmektedir, aşağıdaki alıntı,
bu duruma örnek olarak gösterilebilir:
“ (…) Demek öyle, diye düşünüyor mühendis. Birden olanları kavrıyor. Daha biraz önce
van Boolenlerle ilgili söylenti aktarılmıştı kendisine, farkında olmadan ürperdi; az kalsın
ona evlenme teklifinde bulunacaktı! Ama şimdi eniştesi ve teyzesi, kendilerini daha fazla
üzmemesi için bu zavallı kızı apar topar eve postalıyor. Bomba infilak etti. Ama artık
onunla gönül ilişkisine girilmez, diye düşünüyor mühendis. En iyisi onu oyalamak!
Oyalamak! “ (Zweig, 1998: 180).

Engadin’deki otelde Christine ile ilgili olan gerçekler mühendisin de kulağına gitmiştir.
Christine’nin zengin bir aileden değil de yoksul bir aileden geldiğini öğrenen genç mühendis,
Christine ile evlenmekten ani bir kararla vazgeçmiştir. Bu durum bizlere, hiyerarşik düzene
göre, insanların belirledikleri belli sınıflara uygun eşlerle evliliğin mümkün olduğunu
göstermektedir. Toplumda, insanların böyle sınıflar oluşturması ve bu sınıflara göre hareket
etmeleri bilhassa üst sınıf insanları tarafından hoş karşılanmaktadır ve üst tabakada bulunan
insanların, alt tabaka insanlarından her durumda hizmet beklemeleri su götürmez bir gerçektir.
Đnsanların kendilerini üstün gördükleri insanlardan hizmet görmeleri durumunun, inanılmaz
rahat ve çabuk alışılacak bir durum olduğu Zweig’ın Değişim Rüzgarı adlı eserinde gayet net
bir şekilde görülmektedir:
“… lüks arabalardan inen o narin bacaklı ve parfüm kokan kadınlar, kendisinin de lüks
bir arabada dolaştığından bu yana, artık öyle doğaüstü yaratıklar ya da başka bir sınıfa
mensup kişiler gibi görünmüyor gözüne. Đnsanların arasında artık ilgisiz ve uyumsuz biri
gibi hissetmiyor kendisini, farkında olmadan, sportmen görünümlü ve havalı kızların
kendilerinden emin yürüyüşlerini taklit etmeye çalışıyor “ (Zweig, 1998: 109).

Sadece dokuz gündür Engadin’de bulunan Christine Hoflehner'in, lüks otelde kaldıktan ve
lüks bir arabayla gezinti yaptıktan sonra kendisini sosyal yaşamda seviye atlamış saymakta
olduğu, daha doğrusu, oteldeki ilk zamanlarında gördüğü, narin, hizmet gören süslü
kadınlardan kendini farklı görmediği çıkarılmaktadır.
“… Ellerini kucağına koymuş, koltukta keyifli keyifli oturuyor; belki de ilk kez kendisine
hizmet ediliyor, güzel görünmesi için ilk kez çalışıyor, koltuğa yayılıp kendisine hizmet
edilmesinin sarhoşluğunu doyasıya tadıyor, böyle bir duyguyu yıllardan beri hiç
tatmamıştı;… “ (Zweig, 1998: 69).
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Klara Teyze, Christine’yi kuaföre götürdüğünde, Christine, kendisine ilk kez hizmet edildiğini
fark etmektedir. Çünkü Christine, yıllardır basit bir postanede devlete hizmet etmektedir.
Böylelikle, Christine, Engadin’deki bu lüks otele gelerek, doğduğundan beri mensup olduğu
alt sınıf insanından, kendisine hizmet edilen üst sınıf insanına geçici de olsa terfi etmiştir.
Christine, şimdi bunun rahatlığını yaşamaktadır.
“… Yaşamı boyunca ilk kez birinden emrederek bir şey istemek, şöyle yap böyle yap
demek her ne kadar baştan çıkartıcı olsa da bütün işlerden ve isteklerden kurtulmuş
olarak, kendisine hizmet edilmesinden duyduğu coşkunun kaybolmasını istemiyor “
(Zweig,1998:70).

Christine de üst tabaka insanları gibi başkasından gördüğü hizmet karşısında mest olmaktadır.
Buradan insana yapılan hizmetin ne kadar memnuniyet verici bir şey olduğu meydana
çıkmaktadır. Değişim Rüzgarı adlı eserin bir başka bölümünde yine kendisine hizmet edilen
bir insanın hoşnutluğu görülmektedir:
“ …rica etmek zorunda kalmadan içi buzlu meyve suyuyla dolu gümüş bardağın önünde
duruyor olması harika doğrusu, insanın bütün arzularının kendiliğinden yerine getirildiği
bir dünyada, bir masal dünyasında yaşıyordu sanki: Burada mutlu olmamak mümkün mü!
“ (Zweig, 1998: 84).

Christine'nin hiç alışık olmadığı bir durum olan, birinin ona hizmet etmesi, ona paha
biçilemez bir mutluluk vermektedir. Üst sınıf insanları, kendilerine yapılan hizmeti bir görev
olarak görürken, alt sınıf insanları da başkalarına hizmet etmeyi kendilerine bir görev olarak
görmektedirler.
“… Evet, garson bey, hadi servise başla bakalım, soğuk ve sıcak yemekleri birlikte getir,
kaybedecek hiç vaktim yok, onlara yetişmeliyim… Hadi acele et; şu mühendis gerçi çok
iyi araba kullanıyor, fakat akordu bozuk külüstürü seksenin üstüne çıkmıyor “ (Zweig,
1998: 127).

Yakın zaman önce küçük kasabası Klein- Reifling’te basit bir postanede pasif bir şekilde
halka hizmet eden Christine Hoflehner’in, bugün zengin teyzesinin sayesinde Engadin’deki
lüks otelde kalma fırsatını bulmuş olduğu ve sanki bir soylu gibi kendisini Christiane van
Boolen olarak tanıtıp, garsonlara emir verdiği görülmektedir.
Yoksul kesimden gelen Christine’nin kısa zamanda ortama ayak uydurup, zengin insanlar
gibi, alt tabaka insanlarına rahat bir şekilde emir yağdırması alenen ortadadır. Üst tabakada
zaman geçiren insanlarda, devamlı olarak alt tabaka insanını aşağıda görme alışkanlığı
görülmektedir. Bu duruma örnek olarak da aşağıdaki alıntı örnek gösterilebilir:
“ … Hadi gel, biraz dinlenmek istersin herhalde, çünkü siz Avusturyalıların trenlerinin
son derece konforsuz olduğunu söylüyorlar “ (Zweig, 1998: 54).

Christine, Amerika’dan gelen teyzesinin, Engadin’de kaldığı elit bir otele gittiğinde teyzesinin
onu candan karşıladığı ancak Amerika ile Avrupa arasında küçük bir kıyas yaptığı
anlaşılmaktadır. Bu kısımda Christine’nin teyzesi olan Klara, Avusturya’nın trenlerinin daha
düşük seviyedeki insanlara hitap ettiğini vurgulamaktadır. Oysa ki teyzesinin kökeni de

95

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 50
Temmuz – Ağustos 2015
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org

Avrupa’ya dayanmaktadır, buna rağmen kendisini o topluluktan soyutlayıp “ siz
Avusturyalılar “ demesi, kendisini onlardan daha yüksekte saydığının bir işaretidir.
“… biraz yoksul galiba, giyebileceği doğru dürüst elbisesi yok herhalde… bu ne demek
bilmiyorum… ancak bizde böyle şeyler yok artık… ve söylemek istediğim, onu buradaki
tanıdıklarımızın ve öteki konukların karşısına çıkarıp yeğenimiz olarak takdim etmeyi
düşünüyorsan, daha uygun giyinmesi gerekir “ (Zweig, 1998: 61).

Klara Teyze'nin Amerikalı eşi Antony van Boolen'ın sarf ettiği bu sözler, Christine'nin
üzerindeki kıyafetlerinin, kendisinin mensubu olarak gördüğü sınıfa oldukça ters olduğunu
açıklar niteliktedir. Ona göre, alt sınıftan gelen bir kimsenin giymiş olduğu kıyafetler, üst sınıf
insanı tarafından oldukça kötü karşılanacağından Christine'nin üzerindeki kıyafetlerin
değiştirilmesini talep ettiği görülmektedir.
“ … Hele otele girişi yok mu, gördüğümde ben bile şok geçirdim… Çok utanç verici bir
durumdu. Üzerindeki pardösüyü bir görmeliydin, çürük yumurta sarısı renginde, yalnızca
Kızılderili eşyalarının sergilendiği bir dükkanda görülebilecek çok özel bir parça “
(Zweig, 1998: 62).

Klara Teyze’nin, yeğeni Christine üzerindeki söz konusu izlenimleri ve düşünceleri, onu
aşağılar niteliktedir. Uzun zamandır Amerika’da bolluk içinde lüks bir hayat süren Klara
Teyze, savaşın etkisiyle geçim sıkıntısı içerisinde hayatlarını sürdürmeye çalışan fakir
insanların davranışlarını utanç verici olarak adlandırmaktadır.
“… Kendisinin de bir zamanlar üyesi olduğu geç kuşak, insanlık alemine ahlaki mesajlar
verildiğine ve beyaz ırkın ruhunun yüceltildiğin… (…) Birkaç yıl onu koruyabilirim,
belki o zaman ya hiç öğrenmez ya da oldukça geç öğrenir bu dünyadaki pislikleri,
zenginlerin önünde iki büklüm olunurken, yoksulların itilip kakıldığını, diyor kendi
kendine ” (Zweig, 1998: 166).

Burada ellili yaşın verdiği bir tecrübe ile Lord Elkins, geçmişte var olan ve ırk ayrımına
dayanan hiyerarşik adaletsizliği vurgulamakta ve gerçek dünyada hala gözü açılmamış olan
Christine için oldukça endişelenmektedir. Buradaki zengin ve yoksulların tasviri, bizlere
toplumda var olan üstün astı aşağılama hevesi ni net bir şekilde göstermektedir. Üstün astı
aşağılama ya da başka bir tabirle kendini toplumda diğer insanlardan yüksek varsayan bir
insanın, yoksulluk karşısındaki düşüncelerine, yazarın incelediğimiz Değişim Rüzgarı adlı
kitabında rastlanılmaktadır:
“ (…) Fuchsthaler’in paltosunun yakasının alt kısmının tüylenmiş ve aşınmış olduğunu,
Franz eniştenin şişmanladığını ve hızlı hızlı yürürken astımlılar gibi inlediğini, kız
kardeşinin şemsiyesinin yırtık olduğunu ve yenilenmesi gerektiğini, bakkal dükkanı
sahibi kadının çelenk yerine bahçesinden topladığı yarı solmuş birkaç çiçeği telle
bağlayıp yolladığını, fırıncı Herdlitschka’nın kendi yokluğunda sofra kurdurduğunu
düşünüyordu” (Zweig, 1998: 195).

Kısa süre önce varlıklı insanlarla vakit geçirip, yaşam standardını yükselten Christine
Hoflehner, annesinin cenazesinde bile alt tabaka insanının zayıf yönlerini ve sefilliklerini
düşünmektedir. Aynı zamanda da üst tabaka insanının sahip olduklarıyla alt tabaka insanının
sahip olduklarını kıyaslamaktadır. Engadin’deki otelde kısa zamanda zenginliğe ve gösterişe
alışan Christine’nin, bakkal sahibi kadının cenaze için bahçesinden kopardığı çiçekler yerine,
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ondan bir çelenk beklediği görülmektedir. Bu durum bizlere; “ Rahata çabuk alışılır.” sözünü
hatırlatmakta ve Christine’nin de ait olduğu yaşamı çabuk unuttuğunu göstermektedir.
“ Gözüne, elbisenin kol altındaki bir sökük ilişiyor, ama bu onu kızdırmıyor. Đğne iplik
çıkarıp söküğü dikmeye çalışmıyor. Ne için, kim için dikecekti ki? Üstündekiler bu kaba
saba köylüler için fazla bile “ (Zweig, 1998: 203).

Christine Hoflehner, artık yaşadığı yeri ve insanlarını aşağılamaktadır. Halk artık ona kaba
saba gelmekte ve onların hiçbir şeyi hak etmediğini düşünmekte daha doğrusu artık üst sınıf
insanı gibi düşünmeyi öğrenmiş bulunmaktadır. Christine Hoflehner’in, üst sınıfa mensup bir
insan gibi, insanları aşağılamasına örnek olarak şu bölümü de göstermek mümkündür:
“ Christine o büyüleyici ve hepsi de birbirinden güzel kartlara bakarken, bir köylünün
ağzında piposuyla, kaba saba ayakkabılarıyla ve uykulu patlak gözleriyle aniden içeri
girivermesi ve kürsünün önüne dikilip birkaç posta pulu istemesi gerçekten de sinir
bozucu bir durum; farkında bile olmadan Christine onu azarlıyor ve bu arada birkaç
aşağılayıcı sözcük de çıkıyor ağzından. “ Okuyup yazmanız yok mu sizin, burada sigara
içilmeyeceğini bilmiyor musunuz? “ diye bu saf, iyi niyetli ve şaşkın köylüye bağırıp
çağırıyor ya da çok saygısız davranıyor. Ama ne yaptığını bilmeden yapıyor bunları,
sanki içine birisi girmiş de dünyanın bütün pisliğinin ve kötülüğünün intikamını bu
zavallı köylüden almaya zorluyor onu “ (Zweig, 1998: 206).

Christine’nin kendisini üst görmesinin etkisiyle, görev yaptığı postaneye gelen halkı
kendisinden alt görmekte ve onlara hakaret etmektedir. Böylelikle insanoğlunun, kendisini
hiyerarşik düzene göre üst tabakaya ait hissettiğinde insanlığını yavaş yavaş yitirmeye
başlamakta olduğu görülmektedir. Bu sebeple hiyerarşi ile hümanizm arasında ters bir orantı
olduğu kısmen söylenebilir.
“ Orada, Đsviçre Alpleri’nde tanıdığı öteki dünyada, insanların kendisine kur yapmalarıyla
ve kendisini ne kadar çok beğendiklerini söylemeleriyle varlığını kanıtlamıştı, ama
burada insanlara kötü davranmazsa, memur olarak sahip olduğu gücü, o küçücük gücü
göstermezse, hiç kimse kendisinin farkına varmayacak “ (Zweig, 1998: 206).

Bu kısımda yazarın, başkahraman hakkında yerinde bir tespit ve yorum yaptığı görülmektedir.
Toplumda güce önem veren insanlar, onu uygun zamanlarda hiç vakit kaybetmeden
kullanmak istemektedirler. Christine Hoflehner de küçük bir kasabanın, basit bir postanesinde
çalıştığı için, kendisini diğer insanlardan üstün görmekte ve onlara uygulayabilecek bir güce
sahip olduğunu düşünmektedir. Buradan da üst tabaka insanının gerek soylu olmasıyla gerek
zengin olmasıyla kendinde bir güç gördüğü anlaşılmaktadır. Sahip olunan bu gücün etkisiyle
de, alt sınıf insanlarını aşağılama gereksiniminin duyulması söz konusudur. Ayrıca geçmişte
çevresiyle iyi geçinen Christine Hoflehner, zengin insanların arasında bulunduktan sonra,
kendini sınıf atlamış sayarak, çevresinde bulunan insanları küçük görmeye başlamıştır. Bu
düşünceye dayanak olarak şu kısım gösterilebilir:
“ Caddede yürürken başını kaldırıp çevresine bakamıyor, hep aynı evler, aynı adresler ve
aynı yüzler. Bol basma etekler giymiş, yağlı saçlarını tepelerine toplamış ve parmaklarına
iri yüzükler takmış kadınlar onun gözüne çok gülünç görünüyor; yanından soluyarak
geçen koca göbekli erkeklere katlanamıyor; en iğrenç olanı da oğlan çocuklarının
kentlilere benzemek için saçlarına krem sürmeleri, içi bira ve sigara dumanı kokan,
kırmızı yanaklı tombul köylü kızların orman memuru ve jandarma başçavuşuyla
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şakalaştıkları ve oralarını buralarını ellettirdikleri meyhaneye gitmek şöyle dursun,
önünden geçmeye bile katlanamıyor “ (Zweig, 1998: 207).

Burada hiyerarşinin insan üzerindeki etkisinin ne kadar güçlü ve uzun süren bir durum olduğu
görülmektedir. Engadin’deki otelde sadece dokuz gün kalmasına rağmen, Christine
Hoflehner'in, oradaki üst tabaka insanlarının davranışlarından büyük ölçüde etkilendiği ve
savaşın açtığı yaraları zorluklarla sarmaya çalışan küçük kasabasında da aynı davranış ve
olayları beklediği görülmektedir. Üst tabaka insanının büyük bir zevkle eyleme döktüğü,
insanları küçümseme durumunu Christine’nin, kasabasındaki insanlara nasıl uyguladığı
açıktır. Đnsanlık var oldukça süregelen sınıf farklılıklarında, gözler önüne serilen üst sınıf
insanının alt sınıf insanına acımasızca hakaret etmesi ve bunun gibi küçük düşürücü
davranışlarda bulunması alt sınıf insanı tarafından kanıksanmış olup, bu duruma boyun eğerek
toplumun ona dayattığı sınıfın farkında olduğu görülmektedir. Zweig’ın incelenen Değişim
Rüzgarı adlı romanında da, baş kahramanın ait olduğu sınıfın farkında olup, kendi yaşamı ve
düşüncelerini ait olduğu sınıfa göre düzenlediğine şahit olunmaktadır:
“ (…) Christine korkudan tir tir titriyor, çünkü aynada gördüğü o sevimsiz yaratık bizzat
kendisiydi, korkunç ama gerçek, zevkle döşenmiş bu görkemli odaya ait olmayan, buraya,
buraya yakışmayan tek nesne varsa o da kendisiydi. Sarı renkli kırçıllı taşralı pardösüsünü
ve başındaki yana eğik şapkasını birden karşısında görünce, yediği darbenin etkisini
dizlerine varıncaya kadar bütün bedeninde hissediyor. Ayna ona, “ Seni hınzır seni, defol
oradan! Odayı kirletme! Ait olduğun yere geri dön! “ diye bağırıyormuş gibi geliyor.
“Böyle bir odada oturmaya, böyle bir dünyada yaşamaya hakkım yok benim, “ diye
düşünüyor. Tanrım, teyzem için ne kadar da utanç verici bir durum! Öyle çok giyinip
süslenmene gerek yok demişti bana teyzem, sanki giyecek bir tuvaletim varmış gibi!
Hayır, aşağıya inemem, burada kalmam daha doğru olur. En iyisi eve geri dönmek “
(Zweig, 1998: 56).

Burada Christine, Engadin’deki otel odasına girdiğinde, karşılaşmış olduğu ihtişam karşısında
kendini buraya hiç ait hissetmemiş, hatta bu ihtişamdan büyük bir rahatsızlık duymuştur.
Kendini bu lüks yere değil de daha önce yaşamını sürdürdüğü sefalete ait hissetmektedir.
Bunun yanında yokluğa alışkın olan bir insan olarak bu tür lüks bir odada kalmaya da hakkı
olmadığını düşünmektedir. Bu durum bizlere, alt tabakaya ait bir insanın, bulunduğu ortama,
yaşam tarzına alışkın olduğunu ve alışkın olduğu yaşamın dışına çıktığında büyük bir
huzursuzluk yaşadığını göstermektedir. Bir başka kısım da baş kahramanımızın kendisine
layık gördüğü veya görmediği durumlara örnek teşkil etmektedir:
“ Christine eski bavulunu eline almış, odadan dışarı çıktığında, koridor henüz boştu.
Doğruca merdivene yöneldi: Fakat üstündeki sefil elbiseyle Christine Hoflehner olarak bu
halı kaplı, kenarları pirinç şeritli basamaklara basıp zengin konukların kullandıkları
merdiveni kullanma hakkını kendisinde görmüyor: Ürkek bir tavırla tuvaletin yanındaki
demir aksamlı ve yalnızca hizmetliler için öngörülen helezonlu merdivenden aşağıya
inmeyi tercih ediyor;… “ (Zweig, 1998: 187).

Engadin’deki lüks otelden ayrılmak zorunda kalan Christine Hoflehner, eski sefil yaşamına
geri döneceğinden, eski kıyafetlerini giyip, eski bavulunu yanına almıştır. Eski kıyafetleriyle
artık üst tabakanın bir hanımefendisi olmayan Christine, otelin zengin konuklarına ait olan
merdivenlerini kendine layık görmeyerek, hizmetçilerin kullandığı merdivenleri tercih
etmektedir. Bu durum bizlere, üst tabakaya ait olmanın, mekan ve kıyafet gibi etmenlerden
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etkilendiğini göstermektedir. Eski yaşamına geri dönen Christine, mensubu olduğu sınıfın ve
otelde geçici olarak sahip olduğu yüksek sınıfın gayet farkındadır ve burada yazarın, kenarları
pirinç şeritli basamaklar ve hizmetçilerin kullandığı merdivenler olarak yaptığı ayrımda, iki
farklı tabaka olan alt ve üst tabaka ayrımı yapıldığı görülmektedir.
“ (…) hayatımızda bir kez olsun bizler de gidebilsek, oraları görebilsek! Fakat böyle bir
şeyin altından kalkamayız, bir eş ve iki çocuk, çok pahalıya gelir, hele bir de yüksek
sosyetenin kaldığı yer olunca, bu asla mümkün olmaz, bize göre değil “ (Zweig, 1998:
200).

Christine’nin eniştesinin, Đsviçre Alpleri seyahati konusunda " bize göre değil" demesi,
insanların hali hazırda var olan hiyerarşik düzene göre ait oldukları tabakaların farkında
olduklarını göstermektedir.
“ Dans müziği: Café Oxford, Freddi Kardeşler, Carltonbar, Macar Çigan Orkestrası, Ünlü
Zenci Caz Topluluğu, saat üçe kadar açık, Viyana sosyetesinin bir araya geldiği yer! Bir
kez daha oralara gitmeliyim, ötekilerin eğlendiği ve dans edip gevşedikleri bu yerlere
gitmeliyim ve göğsümün üzerine çöken şu lanet olası zırhı kırıp parçalamalıyım “ (Zweig,
1998: 215).

Sosyal Hiyerarşiye göre varlıklı ve soylu biri olarak sayılmayan Christine Hoflehner, kendini
varlıklı insanlardan farklı ve aşağı görmekte, zengin insanları kastederken, onlardan ötekiler
diye bahsettiği görülmektedir. Toplum, insanları zengin- fakir, soylu- taşralı diye ayırarak,
insanları birbirinden farklı olduğuna inandırmıştır. Bu söz konusu farklılık, insanları seviye
seviye ayırmakta ve alt tabaka için hayatı zora sokmaktadır. Güç bir yaşam sürmeye çalışan
alt sınıf insanları, hayatlarından vaz geçmeyi göze alabilecek derecede yaşamdan tat
alamamaktadırlar. Đncelenen eserdeki şu bölüm, söz konusu duruma örnek olarak
gösterilebilir:
“ Christine biraz düşünüyor ve sonra şöyle diyor: “ Üç gün boyunca ben de hep aynı şeyi
düşündüm. Fakat bu kadar açık düşünmeye cesaret edemedim doğrusu. Çok haklısın,
böyle yaşamanın hiçbir anlamı yok. “ (…) Ferdinand elini pantolonunun arka cebine
atıyor ve bir ordu tabancası çıkarıyor. Kasım ayının güneşi namlunun üstüne düşüyor ve
tabanca pırıl pırıl parlıyor. Silah Christine’ye hiç de korkunç görünmüyor.
“ Şakağına, “ diyor Ferdinand. “ Korkmana gerek yok, deneyimliyim, elim titremez… Ve
daha sonra ben de kalbime sıkacağım kurşunu. En büyük kalibreli bir ordu tabancası,
hedefini kesinlikle şaşırmaz ve üstelik çok da etkili bir silah. Köyde iki adet silah sesi
duyulur duyulmaz her şey bitmiş olacak. Korkmana gerek yok” (Zweig, 1998: 300).

Alt tabakaya mensup olan Christine ve erkek arkadaşı Ferdinand’ın yaşadıkları sefil hayattan
bir an önce kurtulmak istedikleri görülmekte ve çok zor bir karar olan intihar kararını da gözü
kapalı bir şekilde aldıklarına şahit olunmaktadır. Kahramanların, ölümü bir kurtuluş olarak
görmeleri, alt sınıf insanının yaşantısının ne kadar usandırıcı ve ağır olduğunu ortaya
koymaktadır. Ölüme bile sebep olan bu sınıf farklılıklarının aslında birbirinin aynısı olan
insanlar tarafından meydana getirildiği ve hayatı bir taraf için kolaylaştırıp diğer taraf için ise
zorlaştırmaktan başka bir işe yaramayan gereksiz bir düzen olduğunu gözler önüne seren şu
cümleler incelenen eserde net bir şekilde vurgulanmak istenmiştir:
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“ Artık aşağıda kalmaya, dışarıda olmaya dayanamıyorum, bu beni hasta ediyor; zamanın,
tabanı delik ayakkabılarımın altından akıp gittiğini seziyorum. Đnsan başkalarının ayak
işlerini yaparken, kendisine buyruklar veren mimar kadar bu işlerden anladığını bilirse ve
bilgi düzeyi yukarıda oturanlarla aynıysa, onlarla aynı ciğerlere, aynı kana sahipse ve
yalnızca biraz geç kaldıysa, bu durumda çıldırmamak mümkün değil; insan kendisini
arabadan düşmüş gibi hissediyor ve ne kadar koşturursa koştursun yetişemiyor “ (Zweig,
1998: 253).

Burada yazar, alt tabaka insanına emirler veren üst tabaka insanının, aslında alt tabaka insanı
ile hiçbir farkının olmadığını, onlarla aynı ciğerlere, aynı kana sahip olma sözleriyle
vurgulamak istemektedir. Đki tarafın da insan olduğu ve sınıf farkının anlamsız olduğu
vurgulanarak, sınıf farkını da içine alan hiyerarşik düzene eleştiride bulunulmakta ve
hiyerarşik düzeni reddeden hümanist düşüncelerin yavaş yavaş açığa çıkarılması
amaçlanmaktadır.
Sonuç
Stefan Zweig'ın Değişim Rüzgarı adlı eserinde Hiyerarşi sorunsalında, varılan sonuçlar ana
hatlarıyla şöyle özetlenebilir: Sosyal hiyerarşideki sınıf farklılıklarını oluşturan ölçütler büyük
ölçüde ekonomi ve soydur. Ekonomik bakımdan güçlü olan insanlar, statü bakımından da
güçlü sayılmaktadırlar. Eserin yazıldığı dönem göz önünde tutulduğunda, savaşı kaybeden bir
devletin güç ve saygınlık kaybetmesiyle, o devletin halkı da ekonomik bağlamda gücünü
kaybetmekte ve diğer ulusların sürdürdüğü yaşamın altına düşerek kendi saygınlıklarını da
kaybettikleri görülmektedir. Hiyerarşik düzene göre insanların alt ve üst tabaka olarak
sınıflandırılmaları sonucu, ezilen taraf daima alt tabaka olmaktadır. Ekonomik bakımdan
elinde gücü bulunduran üst tabaka insanı her daim elindeki güce dayanarak, alt tabakadan
hizmet beklemekte olduğu görülmektedir.
Đncelenen eser yardımıyla, hiyerarşinin hem alt hem de üst tabakaya olumsuz etkileri açıkça
görülmektedir. Hiyerarşiden dolayı alt tabaka insanı ezildiğinden, sefil bir şekilde yaşamını
sürdürerek mutsuz ve huzursuz olmakta, hayatın tadına varamamaktadır. Üst tabaka insanına
değinecek olursak, sahip olduğu mal mülk bir yana, statü aşkı ile gözlerinin kör olduğu ve
insanlığa dair olan durumlardan nasibini alamadığı gözler önüne serilmektedir. Hiyerarşik
düzendeki söz konusu çizgi, ne kadar kati olursa, insanlığın yitirilmesi de o kadar hızlı
olmaktadır.
Stefan Zweig'ın 1931'de kaleme aldığı söz konusu eser, aslında Birinci Dünya Savaşı sonrası
yıllarını içermektedir. Eserde savaşın olumsuz etkileriyle hayatları zorlaşan insanların konu
edinilmesi, Zweig'ın yaşamıyla oldukça bağlantılıdır. Çünkü 1930lu yıllarda Hitler
Hükümeti'nin baş göstermesiyle birinci sınıf bir yaşama sahip olan Zweig, yahudi kimliğinden
dolayı aşağılanmış ve alt tabakaya ait görülmüştür. O dönemde sınıf şoku yaşayan Zweig, ana
konusu sınıf farklılıkları olan Hiyerarşi kavramının gerekliliğini sorgulamış ve söz konusu
eseri kaleme almaya ihtiyaç duymuştur.
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DÜNYADA VE TÜRKĐYE’DE ENGELLĐ TURĐZMĐ ĐLE ĐLGĐLĐ
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Gülay BULGAN1
Öz
Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engelli insanlardan oluşmaktadır (Dünya Engellilik Raporu, 2011: 1).
Engelli nüfus oranın zamanla artacağı tahmin edilmektedir. Dünyada çeşitli zaman aralıklarıyla engellilere
yönelik yasal düzenlemeler yapılmış ve yapılmakta olup, bu yasal düzenlemelerin ortak noktası tüm engelli
insanların temel özgürlüklerden ve insan haklarından tam ve eşit bir şekilde faydalanmasını oluşturmaktadır.
Turizm faaliyetlerinde bulunmak, toplumdaki tüm bireylerin faydalanması gereken bir haktır. Dolayısıyla
herhangi bir engelinden dolayı seyahate çıkamayanların da turizme katılımının teşvik edilmesi önem arz
etmektedir (Toskay, 1989: 158). Dünyada engellilere yönelik özel donanım ve hizmet gerektiren konaklama
imkânları ve bu konuda yapılan çalışmalar oldukça az sayıdadır (Artar ve Karabacak, 2003: 18). Bu çalışma ile
yapılan detaylı literatür taraması sonucunda dünyada ve Türkiye’de engelli turizmi ile ilgili yapılmış çalışmalar
paylaşılarak daha sonraki yapılacak olan çalışmalara bir yön vermek amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Engelli, Turizm, Dünya, Türkiye, Amerika, Çin, Güney Afrika.

RELATED STUDIES OF THE DISABLED TOURISM
IN THE WORLD AND TURKEY
Abstract
The world's population approximately 15% is composed of people with disabilities. The disabled
population rate is estimated increase over time. In the world made legal arrangements for disabled and is carried
out with various time, the common point of all the legal regulations have been full and equal benefit of people
with disabilities from the fundamental freedoms and human rights. All individuals in society should benefit to
tourism activities that is a right of people. Therefore, promoting the participation of those who can not trip
tourism because of any obstacle is so important. In this regard in the world very few work done which requires
special equipment and services for the disabled accommodation. As a result of this study, a detailed literature
survey conducted on people with disabilities in tourism sector in the world and in Turkey, with this sharing
studies are intended to provide direction to the work that will be done later.
Keywords: Disability, Tourism, World, Turkey, America, China, South Africa.

GĐRĐŞ
Hızla globalleşen dünyada her geçen gün pek çok farklı sorun ele alınırken belki de
insan hayatını kolaylaştırmak adına ele alınan sorunlardan en önemlisi engelli bireylerin
yaşam kalitelerinin arttırılmasına yönelik olanlardır. Dünyada önemli bir azınlığı oluşturan
engelli bireylerin de tıpkı sağlıklı bireyler gibi hiç bir ayrımcılığa maruz kalmadan
yaşamlarını sürdürebilmeleri en önemli insan haklarından birisidir. Engelli olmak; hem
bireysel, fiziksel ve medikal, hem de toplumsal sorunların sonuçlarını doğuran bir olgudur.
Engelliliğin kendi doğasına has bir özellik olan çok boyutluluk ile her tarihsel döneme tekabül
eden anlayış farklılıkları birlikte ele alındığında, engelliliğin “karmaşık ve çok boyutlu” bir
olgu olduğu görülmektedir (Erdugan, 2010: 5). Đnsanların doğuştan veya sonradan hastalıklar,
doğal afetler, yetersiz beslenme veya kazalar sonucu fiziksel, zihinsel ve sosyal yeteneklerini
çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle engelli olması, yaşamsal aktivitelerini
sürüdürebilmeleri için engel teşkil etmekte ve en önemlisi sosyal yaşamlarını sürdürmelerini
zorlaştırıcı etki yaratmaktadır (Şahin, 2012, s. 14; Aytaç, 2005, s. 126; Beşer vd., 2006, s.
267).
1

Dr. Gülay Bulgan, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, gulaybulgan@sdu.edu.tr

102

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 50
Temmuz – Ağustos 2015
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org

Yaşamlarının her aşamasında çeşitli zorluklarla mücadele etmek zorunda olan engelli
bireylerin aşılması gereken en önemli sorunlarından birisi de hizmetlere erişim engelleridir.
Erişilebilirlik kavramını en geniş anlamıyla kavramlaştırarak, bağımsız bir hükümle
düzenleyen ilk ve en yakın tarihli sözleşme ise, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’dir. Engelli
Hakları Komitesi tarafından BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesinin anlam ve
kapsamını belirlemek, ülke deneyimlerinin paylaşılması ve ortak standartlar üzerinde
görüşülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen Genel Tartışma Günü’nde de erişilebilirlik,
geniş katılımlı bir topluluk tarafından çok yönlü olarak ele alınarak, engellilerin erişimi,
Sözleşme’nin diğer hükümleriyle olduğu kadar bağımsız yaşama ve yaşamın tüm yönlerine
tamamen katılımla bağlantı içinde değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Sözleşme’nin 9.
maddesinin anlamı, “Engellilerin diğerleriyle eşit temelde fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve
iletişime tam olarak erişimi” nin sağlanmasını ifade edecek şekilde düzenlenmiştir (Çağlar,
2012, s. 548). Bu noktadan hareketle engelli bireylerin diğer sağlıklı bireyler gibi seyahate
çıkma, turizm faaliyetlerinde bulunma en doğal hak ve özgürlüklerinden birisidir. Bu
araştırma ile engelli turizminin Türkiye’de ne düzeyde olduğu gerek engelli turistlere gerekse
otel işletmeleri yöneticilerine ulaşılarak irdelenmeye çalışılmıştır.
Turizm ülke ekonomisine oldukça önemli katkılar sağlayan sektörlerden birisidir. Bu
nedenle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler turizme artan bir önem vermekle beraber bir
takım aşılaması gereken sorunlarla da karşı karşıyadır. Turizm sektöründe yaşanan bu
sorunların aşılabilmesi ve ülkelerin turizm gelirlerini arttırabilmesi için verdikleri turizm
hizmetlerini çeşitlendirme yoluna gittikleri görülmektedir (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002, s. 1).
Bu bağlamda engelli bireylere verilen turizm hizmetlerinde iyileştirmeye giden ülkelerin
turizm gelirlerinin giderek artacağı da bir gerçektir. Engelli bireylerin diğer sağlıklı bireyler
gibi hiçbir güçlük yaşamadan rahatlıkla turizm faaliyetlerinde bulunabilmeleri için gerekli
yapısal ve hizmet unsurlarının sağlanmış olunması ülkelerin turizm sektöründe engelli
turizminden fayda sağlayabilmeleri için gerçekleştirmeleri gereken ön şarttır. Bazı ülkelerin
engelli nüfus sayılarına bakıldığında ilgili pazarın ne kadar geniş olduğu daha iyi
anlaşılabilmektedir. Đngiltere’de 10 milyon (English Tourism Council 2000), Amerika
Birleşik Devletlerinde 50 milyon, ki bu rakam nüfusun % 19,3’üne tekabül etmektedir (US
Census Bureau 2000; Kahn, 2000). Almanya’da nüfusun % 12’sini ve Avustralya’nın %18,5’i
(4.2 milyon) engelliler teşkil etmektedir (Australian Bureau of Statistics 2012). Türkiye’de
ise, 8,5 milyon engellinin yaşadığı bilinmektedir Bu da, aile ve yakınlarıyla birlikte yaklaşık
25 milyonun üzerinde bir potansiyel demektir (Bekçi, 2012: 26). Engelli sayılarının giderek
artacağı tahmin edilmektedir. Örneğin vermek gerekirse ABD’de engelli birey sayısının 2030
yılında 100 milyonu bulacağı yapılan çalışmalarla ortaya konulan bir gerçektir (Burnett ve
Bender 2000, s. 4). Dolayısyla engelli bireylerin turizm sektöründe önemli bir pazar payına
sahip oldukları ve ilerleyen yüzyıllarda bu pazar diliminden pay almak isteyen ülkelerin adeta
birbirleri ile yarışıyor olacakları öngörülen bir durumdur.
ENGELLĐ TURĐZMĐ ĐLE ĐLGĐLĐ YAPILAN ÇALIŞMALAR
Engelli kişilerin yaşama katılabilmeleri çağdaş bir toplum olabilmenin önemli bir
göstergesidir. Günümüzde Dünya’da çok sayıda engelli bulunmakta ve engelli bireylerin
sayıları her geçen gün artmaktadır. Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü’nün birlikte
yaptıkları çalışma sonuçlarına göre bugün Dünya’da 1 milyar engellinin bulunduğu
belirlenmiştir (Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2011).
Yurtdışında ve Türkiye’de engelli turizmi kapsamında yapılan çalışmalara bakılacak
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olunursa konuyla ilgili oldukça az çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Yapılan bu araştırma
ile dünyada engelli turizmi ile ilgili çalışmalar yapan ülkeler arasında; Amerika, Çin, Güney
Afrika, Kanada, Kore, Malezya, Avustralya ve Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin bulunduğu
tespit edilmiştir. Ulaşılan bilimsel çalışmaların yurtdışı kaynaklı olanlarının tamamı Đngilizce,
yurtiçi çalışmaların ise tamamı Türkçe olarak yayınlanmış olduğu belirlenmiştir.
1.1.Konu Đle Đlgili Yurtdışında Yapılan Araştırmalar
Foggin yaptığı doktora tez çalışmasında eğlenmek ve dinlenmek için turizm (boş
zaman turizmi) aktivitelerine katılan engellilerin deneyimlerini araştırmıştır. 7.6 milyon
nüfusa sahip, Doğu Kanada’nın en büyük eyaleti olan Québec’te yapılan araştırmada 16
engelli birey ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmeler sonucunda özellikle turistik ürünün
özelliği gereği soyut oluşu ve bu üründen elde edilecek tecrübenin sunumu ile birleştirilerek
oluşumu servis elemanlarının tutumları doğrultusunda değerlendirildiğini göstermektedir. Bu
bağlamda görüşmeye katılan engelli bireylerin servis sağlayıcıların ve yerel halkın
tutumlarından memnun kalmadıkları saptanmıştır. Turistik ürünün özelliği gereği bir
bilinmeze yapılan yolculuklarda engelli bireyler kendilerini karşılaşacakları problemleri
çözme noktasında yetenekli olmak durumunda hissettikleri ve zor durumda kalmamak için
tatillerinin her aşamasını dikkatlice planlamak durumunda oldukları yine bu çalışma ile ortaya
konulmuştur. Çalışmadan çıkarılan genel sonuç, turizm eğitmenlerinin ve turizm danışma
hizmeti verenlerin engelli bireylerin turizm faaliyetlerine erişebilmeleri için tüm turizm servis
sağlayıcılarını bu noktada eğiterek, gerek fiziksel gerekse hizmet sunumları konusunda
engelli bireylerin erişim engellerinin ortadan kaldırılması yönündedir (Foggin, 2000: 49-250).
Snyman’ın Engelli Turistlerin Đhtiyaçları başlıklı tez çalışmasında, turizm
faaliyetlerine herkesin eşit oranda katılmaya hakkı olduğu vurgulanarak, dünyada 600 milyon
engellinin varlığından ve seyahat edebilme noktasında karşılaştıkları engellerden
bahsedilmektedir. Ayrıca çalışmanın amacının engellilerin önündeki engellerin irdelenmesi ve
ortadan kaldırılması olduğu anlaşılmaktadır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre;
•
•
•
•
•
•

Turizm endüstrisinin herkes için ulaşılabilir bir endüstri olmasına ihtiyaç
duyulmakta olduğu,
Engelli turistlerin konaklama, yiyecek-içecek, ulaşım ve turistik çekiciliklere
ulaşması noktasında eksikliklerin olduğu,
Pazarlama faaliyetlerinin engelli turistleri ilgilendiren bilgileri kapsaması
gerektiği,
Bu hedefe ulaşmak için turizmde, evrensel bir tasarım ile tüm potansiyel turistler
için sunulan/sunulacak mal ve hizmetlerin geliştirilmesi gerektiği,
Engelli turistlerin turistik faaliyetlere erişebilmeleri hususunda mevcut turistik
ürünlere yönelik yeniden bir düzenlenmeye ihtiyaç duyulmakta olduğu,
Hükümetlerin ve yerel otorite sağlayıcılarının gerekli düzenlemelerin
yapılabilirliği noktasında destek sağlamak zorunda oldukları belirtilmiştir
(Snyman, 2002: 5-94).

Amanda’nın yaptığı yüksek lisans tezinde, 1990 yılında Engelli Amerikalılar Yasası
(Americans With Disabilities Act of 1990 – ADA)’nın kabulü ile 54 milyon Amerikalı engelli
vatandaşın haklarının koruma altına alınmış olduğu vurgulanırken, seyahat ve turizm
endüstrisi kapsamında engelli vatandaşların halen fiziksel ve çalışan personel engelleri ile
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karşılaştıkları tespit edilmiştir. Çalışmada Amerika Birleşik Devletleri’nin seyahat ve turizm
endüstrilerindeki engellilerin yaşadıkları erişilebilirlik ve tutumsal engeller araştırılmıştır.
Sonuç olarak dört turizm sektörü kapsamındaki işletmelerde (ulaştırma, konaklama, yemeiçme ve çekicilik merkezlerindeki işletmeler) engellilere yönelik uygulamaların ADA
standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışma tutumsal olarak da turizm
endüstrisinin engelli ihtiyaçları ile buluşmadığına vurgu yapmaktadır (Amanda, 2003: 4-61).
Amanda (2003)’nın yaptığı çalışmanın bir benzeri Sielschott tarafından yine bir
yüksek lisans tezi ile irdelenmeye çalışılmıştır. Sielschott tezinde (1990) kabul edilen Engelli
Amerikalılar Yasası (ADA)’nın engellilere yönelik olarak otel, motel ve konaklama
işletmelerinde yapılması öngörülen erişimi kolaylaştırıcı uygulamalarının ne ölçüde
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırmıştır. Çalışmada Amerika’da 3 büyük eyalet
içerisinden seçilen büyük metropol şehirlerinde ticaret ve sanayi odasının internet siteleri
aracılığıyla belirlenen otel işletmelerine anket gönderilmiştir. Bu anket çalışmasının soruları
otellerin sahip olduğu imkanları Engelli Amerikalılar Yasası Erişilebilirlik Rehberi
doğrultusunda gerekli olan standartlara ne ölçüde sağlayıp sağlamadıklarını ölçmeyi
hedeflemektedir. Araştırmaya katılan otel işletmelerinin %41’inin ADA standartlarına
uyumlu bir yapılanma içinde oldukları tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda
araştırmaya katılan otel işletmelerinin sadece %26’sının işitme engellilere uygun donanımlı
odalara sahip oldukları saptanmıştır. Çalışmadan çıkarılan genel sonuç ise Amerika’da
bulunan ve araştırmaya katılan otel işletmelerinin %61’lik bir oranla ADA standartlarına
uyumlu olduğudur (Sielschott, 2003: 1-32).
Bi’nin yaptığı yüksek lisans tezinde Çin’deki fiziksel engellilerin seyahatleri sırasında
karşılaştıkları engeller ve seyahate erişilebilirlik konusu ele alınmıştır. Çalışmanın anket
verilerinden elde edilen sonuçlara göre; Avusturalyalı, Kanadalı ve Çinli engelli turistlerin
büyük çoğunluğunun 2005 yılında sadece bir kez seyahat etmiş oldukları, ABD’li turistlerin
büyük çoğunluğunun ise en az 2 en çok 6 kez seyahate çıktıkları tespit edilmiştir. Çinli engelli
turistlerin refakatçi ile seyahat etmeyi tercih etmekte oldukları, sadece %9,7’lik bir oranının
yalnız seyahat etmeyi tercih ettikleri saptanmıştır. Yapılan çalışmada Çin turizm sektöründe
engelli bireylerin erişim problemi yaşadıkları ve personel tutumlarında olumsuzluklarla
karşılaştıkları görülmektedir. Bu durum engelli bireylerin Çin’deki tüm sektörler içinde en
yoğun olarak turizm sektöründe sorun yaşadıklarını da gözler önüne sermektedir. Ulaşım,
konaklama, yeme-içme ve turistik çekicilik alanlarının erişilebilirliği kıyaslaması yapılan
çalışmada, Çinli turistlerin yaklaşık olarak %90’ının ABD’li turistlerin ise yaklaşık olarak
%70’inin engellerle karşılaştıkları tespit edilmiştir (Bi, 2006: 5-21).
Breedt’in yaptığı yüksek lisans tezinde, Tüketici Hizmet Đndeksi, Engelli Đndeksi’ne
adapte edilerek engelli bireylerin otel işletmelerinde karşılaştıkları problemler dikkate
alınarak hazırlanan anketler Güney Afrika’daki otellere gönderilmiş ve bu problemler
irdelenmeye çalışılmıştır. Engelli Đndeksi Güney Afrika’daki otel işletmeleri tarafından bir
pazarlama aracı olarak kullanılmaktadır. Bu Đndeks engelli ve yaşlı turistlerin konaklama
tercihleri esnasında bilgi almalarını sağlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma teknikleri
uygulanmaktadır. Özellikle de engelli ve yaşlı misafirlerin otel içerisinde problem yaşadıkları
resepsiyon, banyo, havuz ve bar alanları gibi kilit noktalar üzerinde durulmaktadır. Çalışma
sonucunda Engelli Đndeksi kullanılarak belirlenen kilit noktaların (resepsiyon, banyo, havuz
ve bar alanlarının) engellilerin erişimini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi için önerilerde
bulunulmuştur (Breedt, 2007: 3-40).
Rummel’ın fiziksel engellilerin seyahatlerine liderlik odaklı bir yaklaşımı inceleyen
doktora tez çalışmasının hedefleri; yöneticilerin fiziksel engellilerin seyahatleri hakkındaki
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fikir ve düşünceleri, engelli bireylerin seyahatlerinde yeterli bilgiye ulaşıp ulaşmadıklarını
araştırmak, seyahat planlamacılarının engelli bireyler için farklı bilgi kaynaklarını planlama
kapsamında kullanıp kullanmadıklarını belirlemek, seyahat eden sağlıklı bireyler ile engelli
bireyler arasında karakteristik özelliklerin saptanması olarak belirlenmiştir. Araştırmada anket
yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucuna bakıldığında; yöneticilerin %58’i engelli
turistlere yönelik otel rezervasyonu, uçuş rezervasyonu işlemlerinde ve engellilere yönelik
sunulan hizmetlerde engellilere bilgi verilmesi noktasında yetersizliklerin olduğunu
belirttikleri görülmektedir. Ayrıca yöneticiler, seyahat planlamasında önemli bir kaynak olan
internet sitelerinde ve medya aracılığı ile yapılan yayınlarda engelliler için detayların
bulunmadığını da eksik bir yönleri olarak vurgulamaktadır (Rummel, 2008: 8-102).
Schitko fiziksel engellilerle ilişkilerde davranışsal engellerin hedeflenen eğitim yolu
ile değiştirilmesi üzerine bir yüksek lisans tez çalışması yapmıştır. Çalışmada geleceğin
işgörenleri olan turizm bölümü öğrencilerine verilen eğitim ile fiziksel engellilere karşı
olumlu tutum değişiklikleri kazandırılması amaçlanmaktadır. Eğitimden sonra öğrenciler bir
süre gözlenerek tutumlarındaki değişiklikler değerlendirilmeye tabi tutulmuştur.
Değerlendirmeler neticesinde turizm bölümü öğrencilerinin engelli misafirler için uygun otel
ve çevre olanaklarına sahip olunması gerektiği görüşünde hem fikir oldukları tespit edilirken,
eğer engellilere uygun tatil imkanları sağlanırsa ülkelerine daha fazla turist geleceği
kanaatinde oldukları tespit edilmiştir (Schitko, 2009: 6-7).
Holden engellilerin seyahat ve turizm endüstrisinde yaşadıkları problemlerin oldukça
az çalışma ile irdelendiğini yaptığı araştırmada vurgulamaktadır. Bu nedenle seyahat ve
turizm endüstrisinin erişilebirliğini yeniden değerlendirmeye ihtiyaç duyulmakta olduğuna
vurgu yapan Holden, engelli bireylerin refakatçi ile seyahat etmek zorunda olduğunu ve
engelli bireylerin birlikte seyahat ettikleri refakatçileri ile hiçbir güçlük yaşamadan herkes
gibi eşit şekilde turizm servis sağlayıcılarından yararlanmak isteyebileceklerinin de göz
önünde bulundurulması gerektiğine değinmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre,
refakatçinin ve engelli aile bireyinin seyahat ve turizm deneyimleri oldukça farklı
bileşenlerden oluşmaktadır. Bu bileşenler doğrultusunda seyahatlerini planlama, seyahat
hazırlığı yapma, erişilebilirlik sorunu, beklentileri ve engelli aile bireyinin fiziksel
gereksinimleri dikkate alınmalıdır (Holden, 2010: 1-8).
Dünya Sağlık Örgütü’nün bir yayını olan (2011 World Report on Disability) Dünya
Engellilik Raporu Yönetici Özeti’nde dünyada bir milyardan fazla insanın herhangi bir tür
engellilik ile yaşamakta olduğu ve bu insanların yaklaşık 200 milyonunun hayatlarını devam
ettirme konusunda kayda değer zorluklar çektikleri, engelliliğin önümüzdeki yıllarda daha da
büyük bir kaygı konusu haline geleceğinden bahsedilmekle beraber nüfusların yaşlanması ve
yaşlı insanların engelli hale gelme riskinin daha yüksek olması ile birlikte diyabet, kalp ve
damar hastalıkları, kanser ve akıl sağlığı bozuklukları gibi kronik sağlık sorunlarının da
küresel olarak artış göstermesinin engelliğinin artmasının nedenleri olarak vurgulanmaktadır.
Dünya Engellilik Raporu, engelli insanların ve bütün toplumun faydalanması adına; engelleri
ortadan kaldıracak koşullar yaratmak, rehabilitasyon ve destek hizmetlerini geliştirmek,
yeterli sosyal koruma sağlamak, kapsayıcı politikalar ve programlar oluşturmak, var olan ve
yeni standartlar ile yasaları yürürlüğe sokmak için bütün ilgili paydaşlara-hükümetlere, sivil
toplum örgütlerine ve engelli insanların örgütlerine atılacak adımlar hususunda önerilerde
bulunulan bir çalışmadır (World Health Organization, 2011, s. 5).
Oxley ve Richards’ın yaptığı bir çalışmada engelliler ve seyahatleri, engellilerin
seyahat giderleri irdelenmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmada genellikle engelli bireylerin
ulaşım maliyetlerinin diğer sağlıklı bireylerden çok daha fazla olduğunun savunulması
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üzerine yapılmıştır. Ancak elde edilen bulgular engelli bireylerin engel durumları nedeniyle
sağlıklı bireylere göre seyahat için çok daha fazla harcamada bulunmadıklarını ispatlar
niteliktedir (Oxley ve Richards, 1995: 45-57).
Darcy ve Daruwalla yaptıkları araştırmada, 1993 verilerine göre 3.2 milyon
Avusturalyalı’nın engelli olduğu ve sayılarının gün geçtikçe artacağını belirtmektedir. Ayrıca
çalışmada 1985 yılında Durgin ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada bu engelli nüfusun
%13’ünün seyahat etmekte olduğu ve bu seyahatlerinin artacağı da vurgulanmaktadır. Ancak
engelli bireylerin diğer sağlıklı Avusturalyalı bireylerden farklı şekillenen tatil deneyimlerine
dikkat çekilen araştırma, turizmde sosyal dışlanmanın nedenlerini ve çözüm yollarını
irdelemeyi hedeflemektedir. Araştırma engelli bireylerin turizm deneyimleri doğrultusunda
daha fazla seyahat edebilmeleri için bazı öneriler sunmaktadır. Araştırma sonucunda, engelli
bireylerin turizm deneyimlerinin memnuniyetle sonlanmasının önündeki engellerin;
ekonomik, fiziksel ve tutumsal olduğu tespit edilmiştir (Darcy ve Daruwalla, 1999: 41-46).
Burnett ve Baker yaptıkları araştırmada Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan 50
milyon engelli bireyin 200 milyon dolarlık bir gelir ile turizm sektörü açısından önemli bir
pazar bölümü olduğu vurgulanmaktadır. Bu pazar bölümünün otel işletmelerine yapılacak
rampalar, engelli otopark alanları ve uygun donanımlı odalar ile turizm sektöründen daha
fazla yararlanması sağlanabileceğine değinilen çalışmada, engellilerin seyahat kriterleri
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçları engelli bireylerin seyahat kararı alırken,
çevresel etmenlerden, erişilebilirlik kriterlerinden ve aktivitelerini zorlaştıracak ya da
kolaylaştıracak kriterlerden etkilendiklerini göstermektedir. Ancak araştırma bulguları
engellilerin engellilik durumlarının da seyahat kararlarını doğrudan etkilediği yönündedir.
Ağır engellilik durumunda olan bireylerin seyahat kararlarının kendilerine göre daha hafif
engeli bulunan bireylerden farklı şekillendiği tespit edilmiştir (Burnett ve Baker, 2001: 4-11).
Parker’ın Asya’da engellilere karşı tutum değişikliği üzerine yaptığı makale
çalışmasında, 1982 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Engelli Yılı ilan
edilmesi ile Asya’da yaşayan engellilerin de herkes gibi eşit çevre şartlarına ve yaşamın tüm
alanlarına tam katılımlarının sağlanması hususunda farkındalık yaratıldığı vurgulanmaktadır.
Çalışmada, engelli bireylere dair dünyada yaşanan gelişmelerin ardından engelli bireylerin
erişim engelleri yaşamaları noktasında yapılan araştırmaların popüler temaları olarak engelli
haklarına farkındalık yaratılmaya çalışılması ve engelli haklarının savunulur hale gelmesi
olduğuna değinilmektedir. Parker çalışmasında, engelli bireylerin yaşam standartlarının
yükseltilmesi için gerekli olan yerel etmenlerin düzenlenmesine değinilirken, engelli
bireylerin erişilebilirlik düzeylerine farkındalıktan erişilebilirlik düzeylerinin savunulması
noktasına geçişte turizm faaliyetlerine tam katılımlarına da değinmektedir. Turizm
faaliyetlerine sağlık bireyler gibi eşit imkanlarda engelli bireylerin de katılımının
sağlanmasının turizm gelirlerinde arttırıcı bir etki yaratacağını vurgulayan çalışmada, Dünya
Turizm Örgütü’nün 1997 yılı verilerine göre her ülke içerisinde yaşayan engelli yerel halkın
%12-15 oranında potansiyel turist olduğu ve bu oranın 2020 yılında 2 kat daha artacağından
bahsedildiği görülmektedir (Parker, 2001: 105-113).
Israeli’in yaptığı makale çalışmasında turizm sektörü için engelli bireylerin önemli bir
pazar bölümünü oluşturduğu ancak henüz turizm sektöründe layıkıyla hizmet görmedikleri
belirtilmektedir. Bu makale turizm sektöründe erişilebilirlik faktörlerin öneminin
değerlendirilmesi için bir yöntem sunmaktadır. Ayrıca bu çalışma engelli olan bireyler ile
engelli olmayan bireylerin turizm sektörünü nasıl yorumladıklarını da ortaya koymaya
çalışmaktadır. Yapılan çalışmada Đsrail’deki 600 bin engellinin turistik bölgelere ve çekicilik
alanlarına seyahat faaliyetinde bulunamadığı ve bu konuda pek çok şikayetlerinin olduğu
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saptanmıştır. Turistlerin alternatifler arasından sıklıkla dengeleyici bir seçim yapmaya
çalıştıkları görülmektedir. Araştırmada, engelli turistler için göreceli erişilebilirlik
faktörlerinin engelsiz turistlere göre daha farklı yorumlandığı tespit edilmiştir. Çalışmadan
elde edilen bulgular doğrultusunda, öncelikle operasyonel bir bakış açısıyla müşteri
ihtiyaçlarına göre internet sitelerinin iyileştirilmesi ve bir pazarlama/tanıtım bakış açısıyla
internet sitelerinin engelli bireylere hizmet için hazır olduğunu gösteren bir iletişim içinde
olması önemli bulunmuştur (Israeli, 2002: 101-104).
Miller ve Kirk yaptığı çalışmada Đngiltere’deki turizm endüstrisinin Engelli Ayrımcılık
Yasası’ndan etkilenerek turizm sektöründeki performanslarını ne ölçüde arttırdıklarını
araştırmaktadır. Araştırma, turizm endüstrisinde yer alan rastgele seçilmiş farklı sektörlerdeki
şirketlere gizli müşteri tekniği uygulanarak, temel bilgilerin istendiği bir çalışmadır. Bu
doğrultuda görme engelli bir müşteri olarak taleplerde bulunan araştırmacı, şirketlerin
sağladığı hizmetlerden yararlanmak istediğini vurgulamış ve elde edilen bulgular turizm
sektörünün diğer sektörlere göre engelli müşterilere hizmet sunma noktasında daha iyi
olduğunu ancak yetersiz kaldığını gösterir boyutta şekillenmiştir (Miller ve Kirk, 2002: 8288).
Takeda ve Card Amerikan tur operatörleri ve seyahat acentelerinin paket tur
organizasyonlarında yürüme engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukları araştırmıştır. Bu
araştırmanın amacı, Amerikalı tur operatörlerinin ve seyahat acentelerinin yürüme engelli
bireylere sağladığı hizmetler ve paket turlarda karşılaştıkları zorlukları irdelemektir.
Araştırma sonucunda, engelli bireylerin konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinden erişim
engelleri ve personelin olumsuz davranışları nedeniyle en az memnun kalınan işletmeler
oldukları, çekicilik alanlarında ve ulaştırma işletmelerinde yer alan personelin daha olumlu
davranışlar sergiledikleri ancak sağlanmakta oldukları imkanların erişilebilir olmadığı tespit
edilmiştir. Araştırmada, turizm sektöründe yer alan dört farklı işletme grubunun (konaklama
işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, ulaştırma işletmeleri ve çekicilik merkezlerinde
bulunan işletmeler) 1990 yılında çıkarılan Engelli Amerikalılar Yasası’na uygun hizmet
vermediği sonucuna varılmıştır (Takeda ve Card, 2002: 47-60).
Simon Darcy’nin yaptığı engelli ve erişim politikaları doğrultusunda 2000 yılı Sidney
olimpik ve paralimpik oyunlarının incelendiği araştırmasında, Avusturalyalı engellilerin bu
oyunlara katılımları incelenmiştir. Darcy özellikle, erişilebilir altyapının geliştirilmesi için
engellilik ve erişim konularında bilinçlendirme sağlanabilmesi açısından Sidney paralimpik
oyunlarının olası bir dönüm noktası olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Çalışmada oyunların resmi dokümanlarına, gazetelerde yer alan bilgilere ve engelli
örgütlerinin raporlarına başvurulmaktadır. Çalışma ilk olarak oyunların organizasyon
süreçlerinde engellilerin erişimleri ile ilgili planlamaları incelemiştir. Daha sonra engelli
topluluğunun toplum ile ilişkilerinde kritik öneme sahip unsurları inceleyen araştırma, Sidney
oyunlarının bir kültürel miras olarak engellileri de içine alması noktasında bir analizi
içermektedir. Sonuç olarak Sidney oyunlarının erişilebilir alt yapı imkanlarının
oluşturulmasında toplumsal değişime hız vereceği ve engelli bireylerinde bu oyunlara
katılımının sağlanarak sosyal bir değişimin yaratılması noktasında önemli gelişmelerin
yakalanacağı vurgulanmaktadır (Darcy, 2003: 737-757).
McKercher ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, seyahat acentelerinin engelli bireylerin
seyahatleri üzerinde önleyici ya da kolaylaştırıcı etkilerinin olup olmadığını araştırmışlardır.
Çalışma seyahat ürünleri satın alma noktasında, seyahat acentelerinin birincil kaynak
durumunda olduklarını vurgulamaktadır. Ayrıca çalışmada seyahat acentelerinin bu
görevlerini ne kadar iyi gerçekleştirirlerse, engelli bireylerin seyahatlerini de o kadar
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kolaylaştırmakta olduklarına değinilmektedir. Bu çalışma Hon Kong’da bulunan seyahat
acentelerinin engelli bireyler üzerindeki etkinliğini irdelemektedir. Yapılan araştırmada
çoğunlukla katılımcıların seyahat acentelerinin sundukları hizmetlerin yetersiz olduğunu
vurguladıkları tespit edilmiştir. Bu yetersizlik davranışsal ve yapısal olmak üzere iki nedene
bağlanmaktadır. Sonuç olarak seyahat acentelerinin büyük çoğunluğunun engelli
ihtiyaçlarından habersiz olduğu ve açıkça ayrımcılığa neden olan bir tutum sergiledikleri
saptanmıştır. Buna ek olarak perakendeci seyahat acentelerinin Hon Kong’da varlıklarını
devam ettirebilmek için yüksek komisyonlarda paket tur satışlarına yoğunlaştığı ve bu
durumun engelli bireyler için hiç uygun olmadığı görülmektedir (McKercher vd., 2003: 465474).
Ray ve Ryder’ın yaptığı araştırmada turizm sektöründe seyahat ihtiyaçları ve
engellilerin hareketliliğini motive edici etmenler irdelenmektedir. ABD’de 1990 yılında çıkan
Engelli Amerikalılar Yasası (ADA) ve daha öncesinde (1986) Hava Taşıyıcılığı Erişim Yasası
ile engelli bireylerin haklarına Amerikalı pazarlamacılar tarafından dikkat edilmeye başlanmış
ancak uyandırılmaya çalışılan ilgi Amerika’daki tüm pazar bölümlerine yayılamamıştır. Bu
çalışma ile 1997 yılı verilerine göre sayıları 36 milyonu bulan ABD engelli pazarının seyahat
ve turizm endüstrisi için öneminin vurgulanması amaçlanmaktadır. Yapılan araştırma
sonucunda seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin engelli turizm pazarına yönelmeleri
gerektiği ve bunu yaparken de engellilerin seyahatleri esnasında erişimlerini kolaylaştırıcı ne
tür unsurların gerektiğinin bilincinde olarak yeniden bir yapılanma içerisine girmeleri
gerektiği öne sürülmektedir. Çalışmada en çok önceden deneyimlenen seyahatlerin tavsiyeleri
ile seyahat kararı aldıkları tespit edilen engellilerin, ikinci sırada internet vasıtasıyla seyahat
kararı aldıkları tespit edilmiştir. Bu nedenle internette yer alan bilgilerin kapsamının
genişletilmesinin faydalı olacağı vurgulanmaktadır. Her türlü engel durumu göz önünde
bulundurularak gelecekte Amerika için çok önemli bir niş pazar konumunda olacağına
inanılan engelli turizm pazarına olan farkındalığın arttırılması gerektiği çalışmadan elde
edilen sonuçlardan bir diğeridir (Ray ve Ryder, 2003: 57-72).
Shaw ve Coles’in Đngiltere’de turizm endüstrisi içerisinde engellilik durumu ve
engellilerin tatil yapabilmesi üzerine yaptıkları bir makale çalışması; genel olarak 1995
yılında Đngiltere Parlamentosu tarafından kabul edilen Özürlüler Ayrımcılık Yasası’nın
Đngiltere’de turizm sektörünün dikkatini çekmeye odaklanması gerektiğinden yola çıkılarak
hazırlanmıştır. Özelde ise engelli turistlerin ekonomik potansiyellerine yerel turizm
kuruluşlarının ilgisinin uyandırılması gerekliliğine değinilen araştırmada, engelli turistler ile
ilgili araştırmaların engelli sosyal modeli içerisinde daha kapsamlı boyutlara aktarılması
gerektiği vurgulanmaktadır. Çalışmada anket yöntemi uygulanmış ve anketlerden elde edilen
bulgulara göre engelli bireylerin tatil imkanları ile ilgili bulguların engelli turizminin
irdelendiği diğer çalışmalarla benzerlik gösterdiği sonucu elde edilmiştir (Shaw ve Coles,
2004: 397-403).
Yau ve arkadaşları yaptıkları makale çalışmasında engelliler ile seyahatin erişim
konusundan çok daha fazla kısıtlamaları ifade ettiğini vurgulamaktadırlar. Engelli bireylerin
seyahatlerinde diğer sağlıklı bireylerle aynı imkan ve isteklere sahip olmayı beklediklerine
değinilen çalışmada, seyahatlerin engelli olmayan bireylere göre tasarlandığını ve bu
durumun engelli bireyler için mücadele edilmesi gereken zorluklarla dolu bir hal aldığı ifade
edilmektedir. Çalışma nitel bir araştırma tekniği olan görüşme tekniğinin hareket ve görme
engelli bireylere uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde hareket ve görme engelli
bireylerin turizm deneyimlerinin keşfedilmesi amaçlanmaktadır. Elde edilen sonuçlar, engelli
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bireylerin turizm deneyimlerinin beş farklı aşamadan oluştuğunu ortaya koyar nitelikte
şekillenmektedir. Bulgulara göre engelli bireylerin seyahat deneyimleri, kişisel, yeniden
bağlantı kurularak, turizm analizi yapılarak, seyahat deneyimleri ve yansımaları şeklindedir.
Bu aşamaların daha iyi irdelenebilmesi için çalışmada sonuç olarak, engelli bireylerin turizm
sektöründen ihtiyaçlarının daha kapsamlı çalışmalarla ortaya konulması gerektiği
vurgulanmaktadır (Yau vd., 2004: 946-960).
Daniels ve arkadaşları fiziksel engellilerin seyahatlerinde karşılaştıkları kısıtlayıcı
etkileri yorumlayıcı bir makale çalışması yapmışlardır. Fiziksel engelliler ile görüşme tekniği
uygulanan çalışmada karşılaştırılmalı model analizinden faydalanılarak elde edilen
sonuçlardan 6 içsel, 6 kişilerarası ve 8 yapısal temanın ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Yapılan
tespitlerin ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulduğu araştırmada temalar arasında hiyerarşik
ilişkilerden çok etkileşimli ilişkilerin ön plana çıktığı görülmektedir. Araştırmada seyahatin
her aşamasında engelli bireyler de dahil olmak üzere tüm bireylere gelişmiş bir seyahat
hizmeti verilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır (Daniels vd., 2005: 919-930).
Cards ve arkadaşları bir makale çalışması ile fiziksel engelli turistler ile seyahat
sağlayıcıların, erişilebilirlik ve tutumsal engeller modeli üzerine bir araştırma yapmıştır. Artan
hayat standartlarının bir parçası olarak turizm faaliyetlerine fiziksel engelli bireylerin
katılımının da artması toplumun bir parçası olan turizm sektörü için gerekli görülmektedir.
Fiziksel engelliler için gelişen seyahat imkanlarının, engelli bireylerin yaşamlarından daha
fazla memnun olmalarını sağlayıcı bir etki yarattığı tespit edilmiştir. Erişilebilirlik ve tutumsal
engeller modeli Takeda ve Card (2002)’ın yaptığı bir makale çalışmasından alınarak
geliştirilmiştir. Çalışmada bu modelden dört seyahat sektöründe (ulaşım, konaklama, yemeiçme ve turistik çekicilik merkezlerinde) bir paket tur satın alan fiziksel engellilerin
karşılaştıkları engelleri gözler önüne sermek için yararlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen
sonuçlara göre, seyahat sağlayıcıların engelli bireyler ile empati kurmaları gerektiği
vurgulanmakta ve böylece toplumun tüm kesimine seyahat engelleri olmaksızın hizmet
sunabileceklerine değinilmektedir. Seyahat endüstrisi fiziksel engelli bireyleri karşılayıcı
olumlu tutumlar sergiledikleri takdirde fiziksel engelliler çok daha fazla seyahate çıkabilir ve
toplumla bütünleşme imkanı yakalayabilir. Çalışma sonucunda, gelecekte engellilere dair
yapılacak çalışmaların, engelli bireylerin engelleri doğrultusunda değil, kullanmak zorunda
oldukları materyaller (tekerlekli sandalye, yürüteç..vb.) göz önünde bulundurularak yapılması
gerektiği önerilmektedir (Cards vd., 2006: 161-175).
Bi ve arkadaşlarının yaptıkları bir makale çalışmasında, Çin’in seyahat endüstrisinin
gittikçe büyüdüğünden ve son 15 yıl içerisinde de bu büyümenin giderek hız kazanacağından
bahsedilmektedir. Bu gelişim düzeyi içinde engelli bireylerinde sayısının hızla arttığına vurgu
yapan makalede, Çin’de engelli bireylerin seyahatlerini daha erişilebilir kılmak için kanunlar
çıkarıldığını ancak büyümekte olan engelli pazarının henüz yeterince önemsenmediği tespit
edilmiştir. Eğer engelli bireyler seyahatleri esnasında daha az engelle karşılaşırlarsa daha
fazla seyahat edecekleri gerçeğine değinilen bu araştırmanın amacı; Çin’de seyahat endüstrisi
kapsamı içerisindeki konaklama, ulaştırma, yeme-içme ve turistik çekicilik merkezlerinde
fiziksel engellilerin karşılaştıkları erişilebilirlik ve davranışsal engelleri irdelemektir.
Araştırmada engellilerin fonksiyonel düzeyleri, gelir durumları ve hareketlerine yardımcı
olarak kullandıkları cihazlar bakımından bazı karşılaştırmalar yapılmıştır. Sonuç olarak
araştırmaya katılan engellilerin fonksiyon düzeylerinin seyahatleri esnasında karşılaştıkları
zorlukların derecesini gösterdiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda engelli bireylerin seyahatleri
sırasındaki engellerin kullandıkları yardımcı cihazlar ve gelir durumları ile bağlantılı olmadığı
tespit edilmiştir (Bi vd., 2007: 205-216).
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Gröschl Kanada’nın turizm destinasyonlarında bulunan otel işletmelerinde engellilerin
entegrasyonunu etkileyen insan kaynakları politikaları ve uygulamaları üzerine bir araştırma
yapmıştır. Yapılan çalışma gerek otel işletmelerinde uygulanmakta olan insan kaynakları
politikalarının, gerekse yasal düzenlemelerin engellilerin istihdam edilmesi noktasında
yetersiz kaldığını göstermektedir. Bu durumun otelcilik endüstrisinin kendine has özellikleri
olan estetik görünüm gerektirmesi, hizmet sunumunda mükemmeliyetçilik (işgörende
bulunması gereken sunum becerileri) anlayışının olması gibi nedenlerle yöneticiler tarafından
engelli bireylerin istihdam edilmesine sıcak bakılmadığını göstermektedir. Çalışmadan elde
edilen sonuç; engellilerin istihdam edilebilmesi için bir proaktif stratejinin geliştirilmesi,
iletişim ve eğitim alanlarında değişikliğe gidilmesi, iş bulma kurumları ile işbirliği yapılarak
engelli bireylere olan olumsuz algının yıkılması sağlanacak ve otel işletmelerinde engelli
bireyler daha fazla istihdam alanı bulabilecekleri doğrultusunda şekillenmektedir (Gröschl,
2007: 666-686).
Huh ve Singh yaptıkları makale çalışmasında engelli bireylere sahip ailelerin
seyahatlerinin yükselişte olan bir niş pazar bölümü olarak kabul edilmesi gerekliliğini
irdelemeye çalışmışlardır. 2000 yılı verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri’nde 50
milyon engellinin olduğu ve bu sayının genel nüfusun %19,3’üne tekabül ettiğini vurgulayan
çalışmada, her ne kadar engelli bireylere sahip olan ailelerin seyahat edebilmeleri için ihtiyari
gelir ve zamana sahip oldukları bilinse de, bu pazar bölümünü kabul eden bir yapılanmanın
olmadığına dikkat çekilmektedir. Çalışmanın amacı, engelli bireylere sahip olan ailelerin
turizm ve otelcilik sektöründe önemli bir niş pazar bölümü olarak düşünülmesi gerekliliğini
ortaya koymaktır. Araştırmada Amerika Birleşik Devletleri nüfus sayım raporları ile altı
eyalette gerçekleştirilen seyahat araştırmaları incelenmiştir. Engelli grubu için pazar
araştırması yapılması planan çalışmada bu raporlar ve seyahat pazarı araştırmaları Kotler’in
pazar bölümleme kriterlerine göre değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Engelli grupların
uygun bir niş pazar konumunda olduğunu belirleyen büyüklük, türevlenebirlik ve dava açma
hakkı (engelli bireyler ve aileleri seyahatleri esnasında pek çok zorlukla mücadele etmek
zorunda oldukları için) olmak üzere üç önemli kriter saptanmıştır. Elde edilen bulgulara göre,
engelli pazar bölümü için uygulanacak fiyat indirimleri, otomobil kulüplerinin tanıtıcı
yayınları ve özel olarak tasarlanmış internet sayfaları aracılığı ile turizm sektörünü bu pazar
için çekici kılınacağı ve ulaşılabilirlik imkanlarını arttırıcı etki yaratacağı öne sürülmektedir
(Huh ve Singh, 2007: 212-229).
Öztürk ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmada, Türk turizm sektörünün engelli turizm
pazarı için hazır olup olmadığı ve bu konuyla ilgili otel ve seyahat acentesi yöneticilerinin
görüşlerinin ne doğrultuda olduğu incelenmiştir. Araştırmada 252 otel işletmesi ve 168
seyahat acentesi yöneticisine elektronik posta yolu ile gönderilen anketlerden elde edilen
veriler istatistiki olarak değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Anket verilerinden elde edilen
sonuçlara göre, engelli turizm pazarının Türk turizm endüstrisi için yeni bir pazar olmasına
rağmen ankete katılan tüm otel işletmeleri ve seyahat acenteleri yöneticilerinin bu pazar
bölümünde yer almak istedikleri tespit edilmiştir. Ankete katılan yöneticiler Türk turizm
endüstrisinin engelli turizm pazarı için bazı zayıf yönlerinin olmasına rağmen, eğer bu zayıf
yönleri iyileştirilirse engelli turizm pazarından pay alınabileceğini vurguladıkları
görülmektedir. Ayrıca çalışmada elde edilen bulgulara dayanılarak engelli turistler için Türk
turizm pazarının geliştirilmesine yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur (Öztürk vd.,2008:183195).
Darcy ve Taylor engelli vatandaşlığının bir Avusturalyalı için insan hakları analizi
çerçevesinde kültürel yaşam açısından irdelenmesi üzerine bir çalışma yapmıştır. Engellilik
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ve kültürel hayat (sanat, spor, rekreasyon, turizm) Darcy ve Taylor’a göre tıbbi yaklaşımların
esareti altında yorumlanmaktadır. Ancak yapılan çalışmada, sosyal bir yaklaşım tarzı
izlenerek engelli bireylerin deneyimleri insan hakları doğrultusunda irdelenmeye çalışılmıştır.
Çalışma, Birleşmiş Milletler, Engelli Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere engellilerin
kültürel yaşama katılımları bakımından Avustralya’nın 1992 yılında uygulamaya koyduğu
Engellileri Koruma Kanunu’nun uygulanması ve işleyişini de analiz etmektedir. Yapılan
araştırmada Đnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Federal Mahkemesi yönetim bilgi
sistemleri üzerinde karma bir yorumlama yöntemi uygulanmaktadır. Araştırmada kültürel
hayatta yaşanan ayrımcılıkların konu edildiği (cinsiyet, engellilik türü, vb. açılardan) 420
şikayet vakası irdelenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, ayrımcılığa maruz kalan engelli
vatandaşların haklarını savunmak için bir mücadele göstermekte oldukları vurgulanmaktadır.
Çalışmada turizm sektörü açısından elde edilen bulgulara göre, engellilerin özellikle engellilik
türlerine göre ayrımcılığa maruz kaldıkları ve 1992 yılında uygulamaya konulan Engelli
Ayrımcılık Yasası (DDA) hükümlerine turizm sektöründe yer alan işletmelerin uymadığı
tespit edilmiştir. Engellilerin otel işletmelerinde ve motellerde yaşadıkları problemlerin
çoğunluğunun erişim engelleri ve iletişim engelleri olduğu görülmektedir (Darcy ve Taylor
2009: 419-441).
Poria ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, engelli bireylerin uçuş deneyimlerini
araştırmışlardır. Bu araştırmada sosyal engelli olan görme engelliler, tekerlekli sandalye
kullanıcıları ve koltuk değneği ile hareket eden engelliler ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Yapılan görüşmeler neticesinde, engelli bireylerin uçağa binme ve inme esnasında zorluklarla
karşılaştıklarını belirttikleri tespit edilmiştir. Bulgular özellikle tekerlekli sandalye kullanan
engellilerin fiziksel ve sosyal engellerle karşılaştıklarını ve bu durumun psikolojilerini de
olumsuz etkilediği doğrultuda şekillenmektedir. Ayrıca çalışmadan elde edilen sonuçlar, uçuş
mürettebatının engelli bireylere olan tutum ve davranışlarının eğitilerek iyileştirilmesi
gerektiğini gösterir niteliktedir (Poria vd., 2010: 216-227).
Lovelock’ın yaptığı çalışma, tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin uzak doğal
ortamlara uçak, tren ve benzeri motorlu ulaşım araçları ile erişimleri üzerine engelli bireylerin
tutumlarını irdelemeye çalışılan bir araştırmadır. Çalışmada uzak ve vahşi doğa
yöneticilerinin hareket engelli turistlerin ihtiyaçlarına uyum sağlamaya çalıştığını, bunun için
fiziksel zorlukları giderici harcamalarda bulunurken, vahşi doğanın yapısını da bozmamaya
çalıştıkları vurgulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hareket engelli bireylerin doğal ortamlara
(bölgelere) erişim arzularını ve erişebilme imkanlarını ölçmektir. Ayrıca çalışmada sağlıklı
bireyler ile engelli bireylerin doğal ortamlara erişim arzu ve imkanları da kıyaslanmaktadır.
Sağlıklı ve engelli olmak üzere 400 kişi üzerinde yapılan araştırmada vahşi doğal ortamlara
motorlu ulaştırma araçları ile ulaşım imkanları ve bu ortamlarda bulunmak isteme arzuları
ölçülmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara bakıldığında, bu iki grup arasında anlamlı
farklılıkların olduğu görülmektedir. Özellikle de erişimin iyileştirilmesinin doğal ve vahşi
ortamlara olan ilgiyi arttıracağı yönünde olduğu tespit edilmiştir (Lovelock, 2010: 357-366).
Rahim ve Samad’ın yaptığı araştırmada Malezya’da yaşayan yaşlı ve engellerin
binalara erişimleri otel işletmelerinden örnekler ile irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada
geliştirilen metot dahilinde uygulanan yöntemler; belirlenmiş alanlardaki erişilebilirliğin
denetimi, masa araştırmaları ve röportaj tekniğinin uygulanmasıdır. Erişim denetimleri, Doğu
Malezya’da seçilen alanlarda 2007 yılında Temmuz ve Kasım aylarında iki ayrı alanda (biri
otel ve diğeri ise tatil köyü) yürütülmüştür. Bu uygulama alanlarının biri kırsal bölgede yer
almakta diğeri ise şehir merkezi içerisinde yer almakta olup her ikisi de 1980’ler inşa
edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuca göre, otel ve tatil köylerinde engelli bireylerin

112

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 50
Temmuz – Ağustos 2015
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org

erişimini sağlayabilmek için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Çalışmada,
eğer gerekli düzenlemeler ile bu tür yapıların engelli bireyler için erişim kolaylığı sağlanırsa,
engelli bireylerin ve yaşlıların bu gibi tesislerden rahatlıkla yararlanabileceği
vurgulanmaktadır (Rahim ve Samad, 2010: 1-21).
Freeman ve Selmi yaptıkları makale çalışmasında; Fransa’dan 25, Kanada’dan 24
engelli turiste ulaşılmış ve engelli turistlerin ihtiyaçlarının değerlendirilmediği konuları
karşılaştırmayı amaçlamıştır. Çalışmada Fransa ve Kanada’da bulunan yerli ve yabancı
engelli turistlere aynı sorular yöneltilerek, konaklama endüstrisinin durumunun
karşılaştırılması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, her iki ülke politikalarının da turizm
endüstrisini engelli turistler açısından geliştirici tedbirlerin alınmasında yetersiz kaldığını
engelli turistlerin hiçbir zorlukla karşılaşmadan konaklama ihtiyaçlarını gideremediklerini ve
hatta bu grubun dışlanmakta olan bir pazar bölümünü temsil ettiği yargısına varılmıştır. Bu
çalışmada ülkelerin sahip olduğu engelli nüfusu dikkate alarak turizm olanaklarının
geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Freeman ve Selmi, 2010: 471-485).
Simon Darcy’nin yaptığı makale çalışmasında içsel karmaşıklığı: engellilik, erişilebilir
turizm ve konaklama bilgi tercihleri üzerine irdelemeye çalıştığı görülmektedir. Çalışma,
erişilebilir konaklama bilgilerinin belgelenmesi ve pazarlanması noktasında kısıtlamalar
olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca yapılan çalışmada, hiçbir araştırmanın engelli bireylerin
konaklama imkanlarını tercih ederken önemli olduğunu düşündüğü ve tercihlerini etkileyecek
bilgilerin araştırılmadığı hususu belirtilmektedir. Araştırma sonuçlarından, engelli bireylerin
sosyo-demografik değişkenlerinin ölçüt birimleri için bazı farklılıklar içerdiğini, ölçüt seçimi
açısından en önemli açıklamaların ve bilgi tercihlerinin engellilik durumları ve destek
ihtiyaçlarına gereksinim duyma durumlarının olduğu tespit edilmiştir. Erişilebilir konaklama
bilgilerinin engelli bireyler tarafından tercih görebilmesi için metinsel içerik, yer planı şeması
ve dijital fotoğrafçılığın bir kombinasyonuna dayanmakta olduğu vurgulanmaktadır.
Çalışmadan elde edilen genel sonuca göre, sosyal anlamda sürdürülebilirlik ve konaklama
doluluk oranlarında artışın sağlanabilmesi için otel işletmesi yöneticilerinin çalışmada
belirlenen formatta detaylı bilgi vermesi gerektiği savunulmaktadır (Darcy, 2010: 816-826).
Engelli konuklara olan tutum değişikliklerinin turizm öğrencilerine yansımalarını
irdeleyen bir çalışma yapan Bizjak ve arkadaşları, sayıları gün geçtikçe artan engellilerin
turizm endüstrisi için önemli bir niş pazar konumunda olduğunu vurgulamaktadır.
Araştırmada bazı göstergeler, engelli turizminin pazar payının yılda yaklaşık 117 milyar dolar
değerinde olduğunu kanıtlar niteliktedir. Yapılan araştırmada, Avrupa Birliği içerisinde 27
milyon kişinin engelli olduğu ancak turizm sektörünün hala bu önemli sayıya hizmet
verebilmek için koordineli bir çalışma sergileyemediğine de değinilmektedir. Araştırma
sonucunda, tuizm eğitimi verilen okullarda engelli bireylerin özel gereksinimlerinin
öğretildiği bir programın olmamasının, engelli konuklara yönelik turizm öğrencilerinde algı
değiştirmeye yönelik çalışmaları olumsuz etkilediği görüşüne ulaşılmıştır. Araştırmada
geleceğin işgörenleri olacak turizm öğrencilerinde engelli bireylere yönelik algı değiştirmenin
oldukça kolay olduğu ancak bunun eğitim programları ile desteklenmesinin gerekliliğine
vurgu yapılmaktadır (Bizjak vd., 2011: 842-857).
Lee ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmada, seyahat kısıtlamalarının engelli bireylerin
tatile olan yönelişleri üzerine etkisi Seligman’ın çaresizlik kuramı ile irdelenmeye
çalışılmıştır. Çalışmada yasal ve sosyal ortamlarda meydana gelen olumlu değişikliklerin
engelli turizm pazarının büyümesine katkıda bulunmasına rağmen hala bu önemli niş pazar
hakkında yapılan çalışmaların yetersizliğine değinilmektedir. Ayrıca bu alanda yapılan
çalışmaların yetersizliği nedeniyle turizm faaliyetlerinde bulunan engellilerin pek çok
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problem yaşadığı vurgulanmaktadır. Bu araştırmada üç birbiriyle ilişkili kavram arasındaki
bağlantıyı keşfederek var olan boşluk giderilmeye çalışılmıştır. Elde edilen istatistiki verilerin
sonuçlarına göre, üç boyutlu kısıtlamaların( içsel, çevresel ve interaktif olmak (1), öğrenilmiş
çaresizlik (2) ve (3) seyahate niyet etmek) seyahat niyetleri üzerinde etkisinin olmadığı, ancak
içsel ve çevresel etmenlerin öğrenilen çaresizlik kavramı ile ilişkili olduğu saptanmıştır.
Yapılan bu araştırmanın gelecekte teorik ve pratik anlamda engelli turizmi ile ilgili yapılacak
çalışmalar için bir yön kazandıracağı inancı vurgulanmaktadır (Lee vd., 2012: 569-579).
Ricardo Paga´n yaptığı araştırmada, birey engelli olsun ya da olmasın turizme ne
kadar zaman ayırdığı analiz edilmektedir. Engelliliğin bir sosyal model çerçevesinde 20022003 yıllarında Đspanya’da kullanılmış olan Zaman Kullanım Anketi verilerine Sıfır Negatif
Binom Modeli uyarlanmış ve turizm aktivitelerine katılımlar engelli olan bireyler ve engelli
olmayan bireyler arasındaki katılım yoğunluğu bakımından araştırılmıştır. Elde edilen
sonuçlar, günlük aktiviteleri kısıtlı olan engelli bireylerin diğer sağlıklı bireylere göre turizm
aktivitelerine daha az yoğunlukla zaman ayırdıklarını gösterirken, bu oranın engelli erkek
bireylerde daha az olduğunu ortaya koymaktadır (Paga´n, 2012: 1514-1537).
Kim ve Lehto yaptığı araştırmada, engelli çocuklara sahip olan ailelerin seyahatlerini
aktivite ve motivasyon açısından ele almaktadır. Ailelerin boş zamanlarında yaptıkları
seyahatler ile ilgili yapılan araştırmalar ilgi görürken, engelli çocuklara sahip aileler hakkında
çok az araştırma yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, 161 Koreli engelli çocuğu bulanan
aile üzerinde turizm aktivite ve motivasyon düzeyleri araştırılmaktadır. Faktör analizinden
faydalanılarak 5 motivasyon faktörü ve 7 aktivite faktörü belirlenmiştir. Araştırma sonucunda,
engelli çoçuğa sahip olan ailelerde en önemli motivasyon faktörünün “engelli çoçuklarda
fiziksel yeterlilik” olduğunu belirttikleri, “oturarak yapılan açık hava etkinlikleri”nin de aile
gezileri sırasında yapılan en önemli aktivite olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışma
seyahat motivasyonları ve aktivite alanları arasındaki ilişkiyi inceleyerek, her ikisinin
arasında anlamlı bir bağlantının olduğunu ortaya çıkarmıştır (Kim ve Lehto, 2013: 13-24).
1.2. Konu Đle Đlgili Türkiye’de Yapılan Araştırmalar
Yörük’ün yaptığı Turizm Yapılarının Tasarımında Özürlü Etmeninin Đrdelenmesi adlı
yüksek lisans tez çalışmasında, turizm yapılarının özürlü insanlar için ulaşılabilir olmasını
sağlayacak mimari tasarım kriterlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada,
Türkiye’deki mevcut otel işletmelerinin engelli konuklara uygunluğunu tespit etmek için bir
alan araştırması yapılmıştır. Bu bağlamda hazırlanan inceleme formu Đstanbul’daki 10 adet
beş yıldızlı otel işletmesine uygulanmıştır. Bu form ile otel işletmeleri ve işletmelerin
çevreleri, girişleri, sirkülasyon alanları, engelli konukların yatak odalarını kapsayacak şekilde
incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre inceleme yapılan 3 otel işletmesinde otoparkın
engelli misafirlerin kullanımı için uygun olduğu, 7 otel işletmesinin otoparkının ise uygun
olmadığı, 7 otelde yolcu indirme bindirme yerlerinin engelli konuklar için uygun olduğu, 3
otelde ise uygun olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda otellerin %90’ınında
yaya yolları ve kaldırımlarının engelli misafirlerin kullanımına uygun olduğu, otellerde
bulunması gereken rampaların inceleme yapılan otel işletmelerinin %50’sinde ise engelli
misafirlerin kullanımına uygun olmadığı saptanmıştır Araştırma sonucunda sadece 3 otel
işletmesinin resepsiyon bankolarının engelli misafirlerin kullanımına uygun olduğu, bekleme
alanlarının ise sadece 1 otel işletmesinde engelli misafirler için uygun olmadığı tespit
edilmiştir. Araştırmada tuvaletlerin %90’ının koridorların ve iç kapıların %100’ünün,
merdivenlerin %80’inin engelli misafirlerin kullanımına uygun olduğu görülmektedir.
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Yapılan inceleme sonucunda incelenen 10 otel işlemesinde bulunan engelli misafir odalarının
tamamının da tekerlekli sandalye kullanan engelli misafirlere göre düzenlendiği saptanmıştır.
Bu sonuca göre otel işletmelerinin engelli misafir odalarının düzenlenirken engel türlerini
dikkate almadıkları görülmektedir. Yörük tarafından bunun en önemli sebebi olarak yasa ve
yönetmeliklerde engelli türlerine göre düzenleme yapılmasına dair maddelerin
bulunmayışından kaynaklandığı vurgulanmaktadır. Araştırma sonucunda engelliler için
yapılan düzenlemelerin genel olarak yasa ve yönetmeliklerde istendiği için yapılmış olduğu
anlaşılmaktadır. Otel işletmeleri yöneticilerinin engelli misafir taleplerinin yoğun olmaması
nedeniyle bu tür düzenlemeleri çok önemsemedikleri tespit edilmiştir (Yörük, 2003: 2-170).
Şehir Plancısı Müftüoğlu’nun yaptığı yüksek lisans tez çalışmasında, engellilerin
toplumsal yaşama katılımlarını engelleyici sorunların başında, kentsel dış mekanlardaki
hareket özgürlüğünü engellilere uygun tasarımların yapılamamış olmasının kısıtlayıcı etkisi
vurgulanmaktadır. Günümüzde sokağa çıkmak, kaldırımda hareket edebilmek gibi sınırlı
aktiviteler için bile çok sayıda engel bulunması nedeniyle, kentlerin büyük bölümü ve
yapıların çoğu engelliler için erişilemez durumda olduğu ifade edilen çalışmada, engellilerin
kent içerisindeki yaşam zorlukları ve gereksinimleri vurgulanarak, bedensel engellilerin
özellikle fiziki mekana ulaşma, mekanı kullanma ve mekandan ayrılma konularında,
erişilebilirlik açısından sınırlılıkları üzerinde durulmuştur. Bu nedenlerle çalışmada tekerlekli
sandalye kullanan bedensel engellilerin kentsel mekanda karşılaştıkları problemler ve engelli
bireylerin mekanda rahat hareket etmesine imkan verecek tasarımlar araştırılmış ve konu
Trabzon kent merkezi üzerine yapılan anket çalışmasıyla değerlendirilmiştir. Çalışmada
hazırlanan anket formu ile Trabzon’da yaşayan 30 tekerlekli sandalye kullanıcısı bedensel
engelliye ulaşılmıştır.. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; engellilere yönelik mekan
tasarımında öncelikli sorunun bilinç sorunu olduğu görülmektedir. Türkiye’de, engellilik;
çaresizlik, düşkünlük, acıma nedeni ve dilenme sebebi gibi görülmekte olduğu engellilerin
“sakat” değil, “aktif görev yapabilecek insanlar” olduklarının toplum tarafından kabul
edilmesi, engellinin toplumla bütünleşik, bağımsız ve kendine yeter şekilde sosyalleşmiş
olarak yaşayabilmesi için gerekli olduğu yapılan araştırma sonucunda vurgulanmaktadır.
Ayrıca araştırma sonuncunda Türkiye’de bu konuda yapılan düzenlemelerin oldukça yetersiz
düzeyde olduğu tespit edilmiştir (Müftüoğlu, 2006: 94-183).
Atak’ın yaptığı yüksek lisans tez çalışmasında, dünyanın en büyük seyahat pazar
dilimini oluşturan engellilerin de dinlenmek, eğlenmek ve gezip-görmek amacıyla seyahate
katılmaları diğer normal insanlar gibi en doğal hakları olduğu ve bu hakkın etkin
kullanılabilmelerinin ön şartının turizm sektörünün bu konuda bilinçlenmiş olması ve altyapı
olarak onlara hizmet sunmaya hazır olmasına bağlı olduğu vurgulanmaktadır. Araştırma
kapsamında Marmaris’te bulunan iki, üç, dört, beş yıldızlı oteller ele alınarak toplamda 57
otel işletmesine anket uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda otel işletmeleri
yöneticilerinin ilgili pazar hakkında fazla bilgi sahibi olmadıkları, bu hedef kitle için oldukça
yeni ve hazırlıksız durumda oldukları, fakat söz konusu pazara yönelme konusunda oldukça
istekli oldukları saptanmıştır (Atak, 2008: 32-54).
Arıcı’nın bedensel engellilerin turizm sektöründen beklentilerinin tespit edilmesine
dair yüksek lisans tezinde, turizm sektörünü oluşturan unsurlardan seyahat acenteleri,
konaklama işletmeleri ve turistik bölgeler üzerinde çalışılmış olup, daha sonra yapılacak
çalışmaların yine bedensel engelliler üzerinde ancak, her bir unsur için ayrı ayrı olarak
planlanabileceği vurgulanmaktadır. Araştırmada engellilere elektronik ortamdan gönderilen
ve derneklere bırakılan anketlerden toplam 415 adeti değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Arıcı
ileriki çalışmalarda, bu araştırmanın sonuçları da göz önünde bulundurularak disiplinler arası
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bir yaklaşımla, özellikle sosyolojik ve psikolojik bakış açılarıyla, turizm işletmelerine yönelik
algılardaki farklılığı etkileyen demografik özelliklerin derinlemesine incelenmesinin faydalı
olacağı kanaatindedir. Ayrıca Arıcı’nın çalışmasındaki bulgular, Yaylı ve Öztürk (2006:8797)’ün konaklama işletmeleri yöneticilerinin bedensel engellilerin turizm pazarına bakış
açılarını ölçmek için yaptığı araştırmayla karşılaştırılmış olup bu karşılaştırmaya göre;
konaklama işletmeleri yöneticilerinin verdiği cevaplar bağlamında otellerin en uygun
ünitelerinin otelin girişi, park alanları, resepsiyon ve restoranları olduğu, öte yandan, engelli
müşteriler için uygunluk oranı düşük olan üniteler ise, merdiven, banyo, tuvalet gibi temel
ihtiyaçların karşılandığı ünitelerin olduğunun tespit edildiği gözlenmiştir (Arıcı, 2010: 93-98).
Eryılmaz’ın yapmış olduğu yüksek lisans tezinde engelli turizm pazarının henüz çok
yeni bir kavram olmakla birlikte dünyada seyahat eden engelli nüfusun her geçen gün arttığı
göz önüne alınarak bu pazarın büyüklüğünün ve öneminin de arttığı vurgulanmaktadır. Bu
çalışma önemli turizm destinasyonlarından biri olan Türkiye’nin Bodrum yöresindeki turizm
işletme belgeli tesislerin engelli turizmine ne derece hazır olduklarını tespit etmek, bu tesisleri
yönetenlerin bu pazarın farkında olup olmadıklarını ortaya koymak bağlamında yapılan bir
araştırmadır. Araştırmada öncelikle engelli bireylerin bu konudaki görüşlerini ortaya koymak
için yirmi engelli bireyle biçimsel mülakat yöntemiyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Daha
sonra Bodrum’daki yerel yöneticilerin konuyla ilgili görüşlerini almak amacıyla yine biçimsel
mülakat yöntemiyle görüşmeler yapılarak, bu görüşmelerden elde edilen bilgiler
doğrultusunda tesis yöneticilerine uygulanmak üzere anket hazırlanmıştır. Anket
uygulamaları sonucunda elde edilen bulgulara göre otel yöneticilerinin bu pazarın öneminin
farkında olmadıkları neticesine ulaşılmıştır. Ayrıca turistik işletmelerin engellilerle ilgili yasal
mevzuata genelde uydukları ancak konu ile ilgili yasal mevzuatın gelişmiş ülkelere göre
yetersiz düzeyde olduğu tespit edilmiştir (Eryılmaz, 2010: 74-108).
Uygun’un yaptığı yüksek lisans tez çalışmasında; fiziksel engelli fertlere sahip
ailelerin tatil kararlarına fiziksel engelli fertlerin etkisinin olup olmadığının tespit edilmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaca ek olarak çalışmada, kişisel ve sosyal faktörler ile internet,
engelli dernekleri, banka kredileri, konaklama işletmelerinin sunduğu promosyonlar ve
engellilere yönelik seyahat acentelerinin tatil satın alma karar sürecine etkisinin olup
olmadığının da ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu çalışmada literatür taraması yapılarak,
yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırmada maksimum çeşitlilik
örneklemine göre Ankara’da belirlenen 20 katılımcı ile bireysel görüşme yapılmış ve elde
edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre
fiziksel engelli fertlerin satın alma karar sürecinde aile içerisinde söz hakları olduğu, tatil satın
alma karar sürecine daha çok bilgi araştırması noktasında katkı sağladıkları, bireysel tatillerde
kendilerinin karar verdiğini ve aileleriyle birlikte yaptıkları tatillerde ise daha çok ortak karar
aldıkları sonucu saptanmıştır. Buna ek olarak kişisel ve sosyal faktörler ile internet, engelli
dernekleri, konaklama işletmelerinin sunduğu promosyonlarının etkisinin olduğu tespit
edilmiştir. Banka kredilerinden ve engellilere yönelik seyahat acentelerinin hizmetlerinden hiç
yararlanmadıkları görülmektedir. Ayrıca yasaların uygulanmasında sorunlar olduğu ve
konaklama işletmelerinde giderilmesi gereken eksikliklerle karşılaştıkları belirlenmiştir
(Uygun, 2010: 1-128).
Şahin’in yaptığı doktora tez çalışmasında ortopedik ve görme engelli bireylerin
konaklama işletmelerinden memnuniyet durumları uygulanan anket yöntemi ile incelemeye
tabi tutulmuştur. Araştırmada literatür incelemesinde bulunulmuş ve yabancı ülkelerde engelli
bireyler açısından konaklama tesislerinin ulaşılabilirliğini inceleyen çeşitli çalışmaların
bulunduğu tespit edilmiştir (Darcy, 2008, Bi vd., 2007, Tantawy vd., 2005, Shaw ve Coles,
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2004, Sielschott, 2004, Kercher vd., Guerra, 2003, Ray ve Ryder, 2002, Israeli, 2002,
ESCAP, 2001, Stafford, 2000, Turco ve Stumbo, 1998; Murray ve Sproats, 1990, Lazarus ve
Kaufman, 1988). Türkiye’de ise engellilerin turizm faaliyetlerine katılımı, mevcut konaklama
tesislerinin engelli bireylere uygunluğu, turizm yapılarının tasarımında engelli etmeninin
irdelenmesi, engelli turizminin geliştirilmesine yönelik olarak konaklama tesislerindeki
altyapı olanaklarının değerlendirilmesi, konaklama işletmeleri yöneticilerinin bedensel
engelliler pazarına bakış açılarının incelenmesi konularında çalışmalar bulunmakla birlikte
(Arıcı, 2010, Artar ve Karabacakoğlu, 2003, Atak, 2008, Erdoğan, 1994, Yaylı ve Öztürk,
2006, Yörük, 2003) engelli bireylerin konaklama tesislerinden memnuniyet durumlarını
inceleyen bir araştırma bulunmamaktadır. Böylece Şahin’in yaptığı tez çalışması ile
literatürdeki ortopedik ve görme engellilerin konaklama tesislerinden memnuniyet
durumlarını belirlenmesine yönelik bir katkı sağlanmıştır. Çalışmada, Türkiye’de ortopedik
ve görme engelli bireylerin konaklama tesislerinden memnuniyet durumlarını inceleyen
herhangi bir ölçek bulunmadığı için yurt dışında engellilerin konaklama tesislerinden
beklentilerini belirlemeyi amaçlayan “Hotel Accessibility Scale” (Otel Ulaşılabilirlik Ölçeği)
ölçeği kullanılmıştır.
Şahin (2012)’in yaptığı çalışmanın sonuçları doğrultusunda, araştırmaya alınan engelli
bireyler arasında; “21-30” yaş grubunda olanların, erkeklerin, yükseköğrenim mezunlarının,
bekarların, çalışmayanların, 601-1000 TL. gelir düzeyine sahip olanların, ortopedik engeli
bulunanların, sonradan engelli olanların ve tekerlekli sandalye kullananların sayıca çokluğu
dikkati çekmektedir. Araştırmada son beş yıl içerisinde en son eşit oranlarda beş yıldızlı
otelde ve tatil köyü, pansiyon, apart otel, motel ve kamping gibi konaklama tesislerinde
dinlenme ve eğlenme amaçlı kalanlar, ailesiyle birlikte konaklayanlar ilk sırada yer aldığı
görülmektedir. Çalışmaya katılan engelli bireylerin “Konaklama Tesislerinin Rahatlığını
Belirlemeye Yönelik Ölçek” e ilişkin beklenti düzeyleri algı düzeylerinden önemli derecede
yüksek çıkmıştır. Ayrıca araştırma kapsamındaki ortopedik engelli bireylerin “Ortopedik
Engelli Bireylerin Konaklama Tesislerinden Memnuniyet Durumları Ölçeği ”ne ve “Görme
Engelli Bireylerin Konaklama Tesislerinden Memnuniyet Durumları Ölçeği “ne ait her bir
ifadeye ilişkin beklenti ve algı ortalamaları arasındaki farklılığın önemli olduğu saptanmıştır.
Ayrıca araştırmaya katılanların konaklama tesislerinin rahatlığına yönelik algı ve memnuniyet
düzeyleri engel türüne göre önemli bir farklılık tespit edilmiştir. Şahin çalışması sonucunda,
engelli bireylerin konaklama tesislerinden memnuniyet düzeylerini arttırabilmek için
konaklama tesisi personelinin konuklara sunulan hizmetler ve olanaklarla ilgili bilgi
aktarabilecek ve engellilerin karşılaşabilecekleri zorluklarla ilgili yardım sağlayabilecek
şekilde eğitilmesi gibi önerilerde de bulunmuştur (Şahin, 2012: 4-115).
Tozlu yaptığı yüksek lisans tez çalışmasında, engellilerin turizme katılımında
karşılaşabilecekleri olası zorlukları ortadan kaldıracak, engellilerin seyahat etmelerini
kolaylaştıracak olan düzenlemelerin mevcut durumunu tespit etmeyi ve gerekenleri
belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmada, Ege ve Marmara bölgesindeki turistik destinasyonlarda
bulunan 37 tane otel ve 24 tane çekim merkezinde görüşme ve gözlem teknikleri
uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilere göre, engellilerin turizme katılımları sürecinde
birçok kısıtlayıcı unsurla karşılaşabilecekleri saptanmıştır. Engellilere yönelik yapılan
düzenlemeler incelenerek, yapılması gerekli olan düzenlemeler üzerinde durulmuş ve
engellilerin turizme katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla, turistik destinasyonlarda
engellilere yönelik sunulan hizmetlere ilişkin önerilerde bulunulmuştur. Araştırmanın
yapıldığı bölgede bulunan otellerin, restoranların ve çekim merkezlerinin genelinde, daha
önce en az bir kez engelli münferit ziyaretçiye hizmet sunulduğu belirlenmiştir. Yapılan
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çalışma sonucuna göre bazı yetersiz ve eksik düzenlemelere rağmen çalışma güzergahında,
engelli münferit ziyaretçilere yönelik hizmet sunumunun mümkün olduğu ve çekim
merkezlerine gerçekleştirilecek ziyaretler açısından, engelli bireylerin hareket kısıtlarıyla en
az karşılayacağı ve farklı engel gruplarına yönelik hizmetleri olan turizm destinasyonunun
Đzmir Đli olduğu tespit edilmiştir (Tozlu, 2012: 54-92).
Serenli’nin editörlüğünde çıkartılan Türkiye’de Engelli Gerçeği adlı kitapta tüm
dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de engelli bireylerin toplumun önemli bir bölümünü
oluşturduğunu Türkiye’de 8,5 milyona yakın engelli vatandaşın yaşadığını ve bu sayının;
Türkiye’de yaklaşık her 9 kişiden biri kısıtlayıcı engelliliğe sahip olarak yaşadığı anlamına
geldiğini vurgulamaktadır. Kitapta engelli bireylerin eşit muamele ve itibar görme,
yaşamlarını bağımsız idame ettirme ve toplumun bir parçası olma gibi haklara sahip olması
gerektiği ve bunun için ise imkân ve fırsatların sağlanmasının öneminden bahsedilmektedir.
Türkiye’de 2005 yılında çıkartılan Özürlüler Kanunu ile engelliler konusunda önemli bir adım
atılmıştır. Bu yayınla; engellilik tarihçesi, engellilik kavramı, engellilik nedenleri, dünyada ve
Türkiye’de bilinen en yaygın engel türleri, engelli profili ve bazı yönetmelikler ele alınmıştır
(Serenli, 2011:9-15).
Yaylı ve Öztürk’ün yaptıkları makale çalışmasında; günümüz turizm endüstrisinde
yaşlı ve engelli pazarı gelişmekte olan önemli bir pazar konumunda olduğu ve dünyanın en
büyük seyahat pazar dilimini oluşturan engellilerin de dinlenmek, eğlenmek ve gezip-görmek
amacıyla seyahate katılmalarının da diğer normal insanlar gibi en doğal hakları olduğunu
belirtmektedir. Engelli bireylerin seyahat etme haklarının etkin kullanılabilmesinin ön koşulu
olarak yeterli altyapı olanaklarının sağlaması ile turizm sektöründe hizmet sunumlarındaki
yeterlilik düzeylerinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı en büyük engelli
dilimini oluşturan bedensel engelliler pazarına konaklama işletme yöneticilerinin bakış
açılarını ortaya koymaktır. Yapılan araştırma sonucunda otel işletmesi yöneticilerinin
bedensel engelli pazarına bakış açılarının olumlu olduğu ve otellerin yıldız sayısı arttıkça
ilgili pazara bakış açılarının da olumlu yönde arttığı tespit edilmiştir (Yaylı ve Öztürk, 2006:
87-97).
Mülayim ve Özşahin’in yaptığı makale çalışmasında konaklama işletmelerinde
bedensel engellilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri irdelenmeye çalışılmıştır.
Çalışmada son yıllarda Türkiye’de engelliler ile ilgili çeşitli kanunlar çıkartılmakta
olduğundan bahsedilmekle beraber yapılan kanunların veya düzenlenen standartların
uygulanmasının kontrol edilememesi nedeniyle, bu kanunların yapı ruhsatı için gerekli bir
aşama olmaktan öteye gidememekte olduğu vurgulanmaktadır. Yapılan çalışmada
engellilerin, kendilerini farklı hissetmemeleri için, tatile çıkabilmeleri, istedikleri restoranda
yemek yiyebilmeleri, istedikleri alışveriş merkezlerine sorunsuzca erişebilmelerinin
sağlanabilmesinin son derece önemli olduğu belirtilmektedir. Engelli insanlar için temel
sorun, hiçbir refakatçi yardımı olmaksızın gitmek istediği mekana ulaşabilmektir. Engelli
bireylerin konaklama işletmelerinde yaşadıkları sorunlar otoparktan başlayıp, yemek
salonundan havuza kadar tesisin tüm alanlarında devam etmektedir. Yapılan bu çalışmada ile
bir otel örneği incelenerek engellilerin konaklama tesislerinde karşılaştıkları sorunlar ortaya
çıkarılarak bu sorunlara çözüm önerileri getirilmektedir. Đncelemeye alınan otel işletmesinde
engelli bireylerin erişimini kısıtlayıcı hiç bir engelin olmadığı hatta bedensel engelli
konukların evlerinden ayrılıp otel işletmesine ulaşımı noktasında da sorunlarla
karşılaşmadıkları tespit edilmiştir. Ancak yapılan çalışmada elde edilen genel sonuca
bakılacak olunursa, Türkiye’de engelli turizminin ciddi sorunlarının olduğu ve bu nedenle
gelişmediği, yapılan yasal düzenlemelerin de bu noktada yetersiz kaldığı görülmektedir
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(Mülayim ve Özşahin, 2010: 1663-1684).
Çağlar makalesinde; Türkiye’de yasal, politik, fiziksel ve sosyal çevre düzeninin
engellilerin yaşamın her alanına diğer bireylerle eşit ve ayrımcılığa maruz kalmadan
katılımına ne ölçüde izin verdiğini belirlemek, devletin bu konuda üstlendiği veya üstlenmesi
gereken yükümlülükleri başta Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi olmak üzere,
uluslararası insan hakları düzeninde erişebilirliğin anlamı, ilke ve standartları ile normatif
çerçevesi belirlenmeye çalışılarak, elde edilen sonuçlarla karşılaştırmalı olarak Türkiye’de
engellilerin erişimlerini sağlamaya ilişkin yasal düzenleme ve uygulamaların düzeyi ve
başarısını değerlendirmeyi amaçlamıştır. Yapılan çalışmada sonuç olarak, Türkiye’nin Engelli
Hakları Sözleşmesi’ne taraf olmasıyla birlikte, erişebilirliğe daha bütüncül yaklaşılmaya
başlanmış olduğu, Özürlüler Kanunu’nun fiziksel erişime yönelik hükümlerinin uygulanması
zorunluluğu idarenin düzenleyici işlemleriyle hatırlatılmış, ayrımcılığın önlenmesi ve eşitliğin
sağlanması amacıyla tasarı taslağı hazırlanmış, başta yeni bakanlık olmak üzere kurumsal
düzenlemelere gidilmiş olduğu görülmesine rağmen, bütünlüklü bir bakış açısı hala
yakalanamamış, erişebilirlik fiziksel mekanlara ulaşımla sınırlı bir anlayışla ele alınmış,
ayrımcılığın önlenmesi ve bilgiye, iletişime erişebilirlik ise ihmal edilmiş durumda olduğu
saptanmıştır (Çağlar 2012: 541-598).
Pehlivanoğlu yaptığı makale çalışmasında konaklama yapılarının engellilere yönelik
oda düzenlemelerini irdelemeye çalışmıştır. Çalışmada konaklama tesislerinin, yolcuların
geçici olarak kullandıkları dinlenme, eğlenme, çalışma gibi ihtiyaçları çerçevesinde
konaklama ihtiyaçlarının giderildiği birimler olduğu ve bu birimlerin sağlıklı bireylerin yanı
sıra engelli bireyler tarafından da kullanıldığı belirtilmektedir. Ancak konaklama tesislerinde
bulunan odaların bazı tasarımdan kaynaklanan sorunlar nedeniyle hareket kısıtı bulunan
engelli bireyler için çok uygun olmadığı ve bu sorunların çözümlenebilmesi için yapılan
çalışmada, mekânların ergonomik ve ayrıntıları düşünülmüş olarak tasarlanması gerekmekte
olduğu vurgulanmaktadır. Bu araştırma ile Antalya Bölgesi’nde seçilen beş farklı beş yıldızlı
otelin engelli odalarının mekân tasarımı ve uygulamalarında karşılaşılan sorunların tespit
edilerek, çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır (Pehlivanoğlu, 2012: 27-35),
Şahin ve Erkal (2012)’ın yaptıkları çalışmada ortopedik ve görme engelli bireyler için
konaklama tesislerinde yapılması gereken düzenlemeler irdelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma
Şahin’in doktora tez çalışmasından türetilmiş olunup, çalışmada engellilerin toplum
yaşantısına engelli olmayanlarla eşit fırsatlarla katılabilmelerinin sağlanmasında bazı
mekansal düzenlemelerin yapılması gerektiğinin öneminden bahsedilerek, engelli bireylerin
konaklama tesislerinden memnuniyetlerini arttırıcı alınması gereken bazı tedbirler öneriler
şeklinde sunulmaktadır (Şahin, 2012: 4-115).
Tütüncü ve Aydın’ın yaptığı “Ulaşılabilir Turizm” adlı makale çalışmasında,
engellilerin sayılarının aileleri ile birlikte değerlendirildiğinde 2 milyar kişiye ulaştığını ve bu
sayının da dünya nüfusunun 3’te birini oluşturmakta olduğu için turizm faaliyetlerini bu
önemli kitle için ulaşılabilir kılınması gerektiğini vurgulamaktadır. Çalışmada yaşlı veya
engelli olan bireylerin ve bu bireylerin ailelerinin tatile çıkarken kısıtlarının olması, seyahat
etmek ve turizm faaliyetlerinde bulunmanın bu bireyler için büyük bir soruna dönüşmekte
oluşu ve bu insanlar için seyahat etmenin genelde zor, pahalı ve zaman alıcı olduğuna
değinilmektedir. Ulaşılabilir turizm kapsamında engelli bireylerin her türlü engel durumu ve
seyahatlerinin başlangıcından bitişine kadar her anları dikkate alınarak, sorunsuz bir tatil
geçirebilmeleri için yapılması gerekli olan tüm düzenlemelerin yapılarak, diğer sağlıklı
bireyler gibi tatillerinden zevk almalarının sağlanmasının gerekliliği üzerinde durulan
çalışmada, günümüzde engelli turizmi ile ilgili yapılan çalışmaların da artış göstermekte
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olduğu vurgulanmaktadır. Yapılan çalışmada sonuç olarak, dünya genelinde toplumların
yaklaşık %15’inin engelli bireylerden oluştuğu dolayısıyla engellilere yönelik zaten bir
potansiyel pazarın bulunmakta olduğu ortaya konmaktadır. Bu nedenle turistik ürünün
yapısının diğer endüstriyel ürünlere göre farklılık arz etmekte olduğu ve engelli bireylerin hiç
bir sorunla karşılaşmadan tatillerini geçirebilmeleri için gerekli önlemlerin alınması gerektiği
vurgulamaktadır (Tütüncü ve Aydın, 2013: 261-263).
SONUÇ VE ÖNERĐLER
Bu çalışma ile detaylı literatür taraması yapılmış ve engellilere yönelik gerek dünyada
gerekse Türkiye’de yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılan tez ve makale
çalışmalarının az sayıda olduğu tespit edilmiştir. Dünyada ve Türkiye’de farklı zaman
aralıkları ile engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çeşitli yasal
düzenlemeler yapılmış olunmasına rağmen engelli bireylerin henüz dezavantajlı bir grup
olarak yaşamlarını sürdürmelerinin önüne geçilemediği saptanmıştır.
Tüm sağlıklı bireyler gibi engelli bireylerinde sosyalleşmek en temel haklarından
birisidir. Ancak bireylerin sosyal etkileşimde bulunmasının en etkili yollarından birisi olan
turizm faaliyetlerinde bulunmanın engelli bireyler için içinden çıkılamaz bir sorun olarak
algılanmakta olduğu tespit edilmiştir. Turizm gerek hizmet sunum şekli gerekse tüketim şekli
itibari ile diğer sektörlerin sundukları hizmetlerden farklı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle de
hizmetin sunulduğu noktada tüketilme zorunluluğu engelli bireylerin tüketim noktasına
gitmesi gerekliliği turizm sektörünün kompleks yapısı gereği pek çok aşılması gereken ya da
geliştirilmesi gereken yönlerini gözler önüne sermektedir. Engelli bireyler değil turizm
faaliyetlerinden bulunmak, günlük faaliyetlerini gerçekleştirirken bile pek çok zorlukla
karşılaşan toplumun önemli bir azınlığı konumundadır. Bu nedenle engelli bireylerin
yaşamlarının her aşamasında karşılaştıkları erişim engelleri ile ilgili daha fazla çalışma
yapılarak, toplumu ve politika yapıcıları bilgilendirmek gerekmekte olduğu açıktır. Ayrıca
engelli bireylerin toplumsal dışlanmalarının önüne geçilmesi için okullarda verilen eğitimöğretim faaliyetlerinde engellilere yönelik olarak verilecek olan eğitimin toplumu
bilinçlendirici bir etki yaratması sağlanmalıdır.
Engelli bireylerin toplumla bütünleşebilmelerinin en önemli yollarından bir tanesi olan
turizm faaliyetlerine katılımlarının aktifleştirilmesi gerekliliği ancak ulaşılabilir turizm yolu
ile sağlanacaktır. Bu amaçla;
• Gelecekte bu alanda yapılacak olan bilimsel nitelikteki çalışmalarda öncelikle
ulaştırma hizmetleri veren denizyolu, karayolu, demiryolu ve havayolu
işletmelerinin engelli bireylere yönelik hizmetlerinde iyileştirmeye gitmeleri
üzerinde durulması,
• Engelli turizmi ile ilgili çalışmalarda otel işletmelerinin sundukları hizmetlere
engelli misafirlerin rahatlıkla erişebilmeleri ve otel işletmelerinde engelli
misafirlere ayrılan oda sayılarının arttırılması gerekliliğinin vurgulanması,
• Engelli bireylerin tatilleri esnasında sunulan yiyecek içecek hizmetlerinden
memnuniyet düzeylerinin yapılacak olan bilimsel çalışmalarda araştırılması,
• Turizm hareketliliğinin önemli yapı taşlarından birisi olan tur operatörlerinin ve
seyahat acentelerinin engellilere yönelik sundukları hizmetlerin öneminin
vurgulandığı çalışmalarla engelli turizmi alanındaki çalışmalara katkı sağlanması
gerekmektedir.
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• Ayrıca yapılan araştırmaların ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan birisinin
engelli bireylerin turistik çekicilik merkezlerinden tam anlamıyla
yararlanamadıklarıdır. Bu nedenle ülkelerin sahip olduğu müzelerin, ören
yerlerinin, alışveriş merkezlerinin ve temalı parklarının engelli bireylere yönelik
yeniden yapılandırılmasının gerekliliğine değinen bilimsel çalışmaların yapılması
son derece önem arz etmektedir.
Engelli turizmi ile ilgili yapılan araştırmalar son yıllarda artmaktadır. Bunun en
önemli sebebi dünyadaki engelli sayısının her geçen gün artmakta oluşu ve dünya turizm
pastasından her ülkenin daha fazla pay almak istiyor oluşudur. Bu bağlamda herkesin bir gün
engelli olabileceği düşüncesi ile engelli bireylere yönelik olarak yapılan yatırımların sadece
engellilere has olarak algılanmaması, tüm bireylere yönelik yatırımlar olarak algılanması
gerekmektedir.
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GÖRSEL SUNU TUTUM ÖLÇEĞĐ: GEÇERLĐLĐK VE GÜVENĐRLĐK ÇALIŞMASI1
Yrd. Doç. Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ2
Prof. Dr. Sefer ADA3
Doç. Dr. Z. Nurdan BAYSAL4
Öz
Bu çalışmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin görsel sunu yapmaya ilişkin tutumlarını
ölçmeyi hedefleyen geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubu Đstanbul ili,
Esenler ilçesine bağlı bir resmi okulun dördüncü sınıfında okuyan toplam 218 öğrenciden oluşturmaktadır.
Ölçme aracı oluşturulurken alanında uzman altı öğretim üyesinin görüşleri alınarak 34 maddelik ölçme aracı
hazırlanmıştır. Maddelerle ilgili cevaplar dörtlü likert tipi hazırlanan cevap anahtarına işaretlenmiştir. Ölçme
aracının geçerlik çalışması için faktör analizi tekniği kullanılmıştır. Faktör analizi yapmadan önce ise Kaiser–
Meyer-Olkin testi ve Bartlett’s testi yapılmıştır. Analiz sonucu Kaiser–Meyer-Olkin değeri .897 olarak tespit
edilmiştir. Bu değerin .50’den büyük olması grup sayısının faktör analizi yapmaya uygun olduğunu göstermiştir.
Bartlett’s testi sonucunun ileri düzeyde anlamlı (p<0.001) olması nedeniyle ölçme aracının faktör yapılarına
ayrılabileceği kabul edilmiştir. Faktör analizinde Eigen değeri “1” olarak kabul edilmiştir. Ölçekte Eigen değeri
“1” in üzerinde 8 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Her bir maddenin madde toplam, madde kalan ve madde
ayırt edicilik değerinin .001 düzeyinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu durum Görsel Sunu Tutum Ölçeğinin
bütün maddelerinin güvenilir olduğunu göstermiştir.
Anahtar Sözcükler: Görsel Sunu, Tutum, Ölçek, Analiz, Tutarlılık.

DEVELOPING VISUAL PRESENTATION ATTITUDE RUBRIC: VALIDITY AND
RELIABILITY STUDY
Abstract
The aim of this study is to develop visual presentation attitude rubric which is valid and reliable for the
4th grade students. 218 students took part in this study from a school which located in Istanbul, Esenler. While
preparing this assessment tool with 34 criterias, 6 university lecturers’ view have been taken who are experts in
their field. The answer key sheet has 4 (likert )–type options. The rubric has been first tested by Kaiser-Meyer
–Olkin and Bartlett’s tests and then factor analyze technique has been used to analyze the validity of the rubric.
The result of Kaiser-Meyer-Olkin test was .897 which was higher than the minimum level of .50 so it showed
that it was appropriate to do factor analysis . Bartlett’s test result was also appropriate and acceppted to build a
rubric framework. “1” is accepted as an Eigen rate for factor analysis. In the rubric, 8 factors has came out of
the Eigen rate”1”. Total of criteria, failing criteria and individuating criteria are accepted on level of .001 and
this the proof of the reliability of the visual presentation rubric ‘s criterias.
Keywords: Visual Presentation, Attitude, Rubric., Analysis, Consistency.

Giriş
Đletişim sağlamamızı sağlayan en değerli araç kuşkusuz dildir. Dil, düşünce, duygu ve
isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öğeler ve kurallardan yararlanılarak
başkalarına aktarılmasını sağlayan, çok yönlü, çok gelişmiş bir dizgedir (Aksan, 2000). Dil,
kültürün taşıyıcısı olduğu kadar temel ve vazgeçilmez öğesidir. Millete özgü, duygu ve
düşünce birliğinin oluşturduğu ortak ruh olan kültürü en iyi aktaran, taşıyan sistem de dildir
(Sağır, 2002). Dili; okuma, anlama, dinleme ve yazma olarak dört temel kısımda
incelenebilir. 2004 Türkçe öğretim programıyla görsel okuma ve görsel sunu da bu temel dört
kısma eklenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı; görsel okumayı “imgeleri anlama ve yorumlama”;
görsel sunuyu ise, “öğrencinin etkili iletişim kurabilmesi” şeklinde ele almaktadır. Bu yeni
öğrenme alanının amacı: Öğrencilerin dinleme, konuşma, yazma, görsel okuma ve görsel
1
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sunu dil becerilerini geliştirmek ve kitle iletişim araçlarıyla verilen mesajları sorgulama
becerilerini geliştirmektir (MEB, 2005).
Görsel sunu, bir toplum önünde konuşma durumudur. Konuşmacı, dinleyiciler, amaç,
zaman, yer ve konu sununun etkililiğine katkıda bulunur (Bingaman, 1993). Görsel sunu,
insan ilişkilerinde önemli bir faaliyettir. Uzmanlar, konuşmayı sadece yetenek değil, aynı
zamanda, beceri olarak ele almıştır (Đslam, 2005). Đnsanları bilgilendirmek, ikna etmek için
sunum ya da konuşma yapılabilir (Olson, 1999). Uzman ve profesyonel bir eğitimci olarak
tanınmak eğitim sürecini olumlu anlamda etkileyecek çok önemli bir faktördür. Bir eğitmenin
bilgi ve deneyim düzeyi, özgeçmişi, deneyimi, sunu yetenekleri, katılımcı ile etkileşimi
önemli rol oynar (Gökçül, 2005).
Başarılı bir konuşmacı olabilmek için konuya iyi hazırlanılmalı, prova yapılmalı, beden
dili etkili kullanılmalıdır (Collins, 1998). Bir görsel sunu sırasında elleri kullanmanın en iyi
yolu, normal bir sohbetteymiş gibi davranmaktır (Bradbury, 2006). Bazı konuşmacılar,
dinleyiciler içinde dost bir yüz seçip ona anlatır, diğer dinleyiciler bu özel monologdan
dışlanmış gibidirler. Dost bir yüz seçmek diğerlerine adaletsizlik olarak görülebilir. Göz
teması temel önemdedir ama eğer kaşlar çatıksa ya da sıkıntılı bir yüz ifadesi varsa
konuşmacının yaptığı sunudan memnun olmadığı mesajı verilebilir (Stuart, 2002).
Görsel sunu sırasında ayakta durmak görme, görülme ve duyulma açısından avantaj
sağlar. Bir konuşmanın dolaşıp durması dikkat dağıtıcıdır (Peel, 1998). En önemli kaynak
konuşmacın kendisidir. Bilgi deposunda yer alan verileri etkili biçimde hatırlamanın yolu
beyin fırtınasıdır. Bunun için de analitik düşünme becerisi önemlidir (Vural, 2007). Bir
sununun başlangıcı, ana bölümü ve sonu vardır. Bunların her birinin amacı farklıdır.
Başlangıç, heyecanlandırıp konuya girmek için; ana bölüm, bilgilendirmek ve eğitmek için;
son ise söylenenleri teyit edip kalıcı bir etki yatmak için kurgulanmalıdır (Collins, 1998).
Sunuya yardımcı araçlar üç kategoriye ayrılır: sessiz görsel araçların kapsamında yazılı
tahtaları, yazı levhası, posterler, broşürler, projeksiyonlar, slaytlar, film kareleri ve bilgisayar
çıkışlı kareler girer. Đşitsel araçlar; teypler, makaralı teypler, plakları kapsar. En popüler sunu
yardımcıları olan görsel-işitsel araçlar ise rol canlandırmalarını, filmleri, videoteyp ve video
diskleri içerir. Görsel araçlar fikirleri güçlendirir, berraklaştırır, açıklığa kavuşturur. Ayrıca
dinleyicilerin konu üzerine yoğunlaşmasına, rahatlamasına, bilgiyi akılda tutmasına yardımcı
olur (Bingaman, 1993). Sununun etkisini ve akılda kalıcılığını büyük ölçüde artıran görsel
araçlar şunlardır: Flipchart, tepegöz, barkovizyon, video ve film, slayt makinesi, basılı
malzeme (Baltaş, 2004).
Bir görsel sununun etkili biçimde gerçekleşmesi için doğru planlanması gerekir. Giriş,
konuşma süresinin %10’unu geçmemelidir. Gelişme bölümü, konuşma süresinin % 80’ini
kapsamalıdır. Konuşmanın özeti konuşma süresinin %5’ini, konuşmadan çıkarılmak istenen
sonuçlar %5’ini kapsamalıdır (Đslam, 2005). Konuşma sunu boyunca en önemli unsur
olacaktır. Bu nedenle konuşma ritmi, hızı, sesin yüksekliği, duraksamalar iyi ayarlanmalıdır
(Collins, 1998).
Kapanış, görsel sununun bir bölümü olarak değerlendirilmelidir. Konular ana başlıklar
altında tekrar edilip, etkileyici bir konuşma yapılmalıdır (Gökçül, 2005). Kapanışta bazı
konuların atlandığına dair bir itiraf ya da özür dilenmemelidir (Baltaş, 2004). Sunuyu;
sessizce, aniden ve beklenmedik bir şekilde bitirmek yerine ses getiren bir şekilde bitirmek
daha doğrudur (Peel, 1998). Sunu sırasında gereksiz sözcük kullanılmamalıdır. Yersiz tutarsız
tahminlere yer verilmemelidir. Doğruluğundan tam olarak emin olunmayan konularda asla
tahminde bulunulmamalıdır (Forsyth, 1999).
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Görsel sunu, görsel okuma ile birlikte görsel okuryazarlık kavramıyla ele alınmaktadır.
Literatürde bu alanda yapılan çalışmalar şu şekildedir: Đlköğretim 1–5. Sınıflar Türkçe
Öğretim Programları Görsel Okuma ve Sunu Öğrenme Alanının Değerlendirilmesi (Akpınar,
2009), Đlköğretim 5. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Görsel Okuma ve
Görsel Sunu Becerilerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Đncelenmesi (Kuru, 2008),
Günümüzde Görsel Okur Yazarlık ve Görsel Okur Yazarlık Eğitimi (Đşler, 2002), Đlköğretim
1-5. Sınıflar Türkçe Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Görsel Okuma Etkinliklerinin
Đncelenmesi (Çam Aktaş, 2010), Đlköğretim Öğrencilerinin Görsel Okuma Düzeyleri ile
Okuduğunu Anlama, Eleştirel Okuma ve Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki Đlişki
(Çam, 2006), Öğretmen Adaylarının ‘Görsel Okuryazarlık’ Đle Đlgili Algıları çalışmasını
(Göçer ve Tabak, 2013), Đlköğretim 5. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitaplarının Görsel
Okuma Etkinlikleri Bağlamında Đncelenmesi (Göçer ve Tabak, 2012), Projeye Dayalı
Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Đlişkin Tutumlarına ve Görsel
Sunu Uygulamalarına Etkisi (Kadıoğlu, 2007), Görsel Okuryazarlık (Tüzel, 2010), Görsel
Okuryazarlık Üzerine Bir Đçerik Analizi (Tanrıverdi ve Apak, 2013), Görsel Okuryazarlık ve
Öğretim Teknolojisi (Alpan-Bangir, 2008), Đlköğretim Programlarında Yer Alan Görsel
Okuryazarlık Kazanımlarının Değerlendirilmesi (Keskinkılıç, 2014), Đlkokul 4. Sınıf Türkçe
Dersinde Görsel Okuma-Görsel Sunu Çalışmalarında Değerler Eğitiminde Kitle Đletişim
Araçları Kullanılmasının Değer Edinimine Ve Türkçe Dersine Yönelik Tutuma Etkisi
(Tarakçı, 2013), Đlköğretim 1. Sınıf Türkçe Ders Programı Görsel Okuma-Görsel Sunu
Kazanımlarının Ve Đlk Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Görsellerin Etkililiğinin
Đncelenmesi (Bozkurt, 2011), Görsel Okuma ve Görsel Sunu Öğrenme Alanına Đlişkin
Öğretmen Tutumlarının Đncelenmesi (Sivas Đli Örneği) (Balta ve Emek, 2010). Yeni bir
öğrenme alanı olan görsel sunuya ilişkin yapılacak olan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla
bir tutum ölçeği geliştirilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği araştırılmış ilkokul dördüncü
sınıf öğrencileriyle çalışılmıştır.
Yöntem
Görsel Sunu tutum ölçeğinin geliştirilmesinde şu işlemler yapılmıştır:
Đstanbul Đli, Esenler Đlçesi, Engin Can Güre Đlkokulu dördüncü sınıfta öğrenim gören
218 öğrenciye görsel sunu becerileri hakkında bilgi verilmiş ve görsel sunu becerilerine
ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade eden bir yazı yazdırılmıştır. Yazdırılan bu materyaller
dikkatle okunarak tutum ifadesi olanlar belirlenmiştir. Benzer ölçeklere bakılarak görsel sunu
becerisine ilişkin tutumu yansıtabilecek ifadeler alınmıştır. Bilgisayarda bir word dosyası
olarak yazılan ifadelerin karşısına; görsel sunu becerisine ilişkin bir tutum ifadesi midir, tutum
ifadesi ise olumlu ya da olumsuz bir tutum ifadesi midir, tutumun bilişsel, duyuşsal ve
davranışsal bileşenlerinden hangisini yansıtır şeklinde soruları içeren bir çizelge
yerleştirilmiştir. Hazırlanan form Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Đlköğretim
Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalında çalışmakta olan bir profesör, iki doçent, üç
yardımcı doçent kadrosundaki toplam altı tane öğretim üyesine verilmiştir. Öğretim üyeleri
ifadeler hakkındaki görüşlerini bu form üzerinde belirttikten sonra araştırmacıya
ulaştırmışlardır. Görüşler doğrultusunda form yeniden düzenlenmiştir. Düzenlenen bu
maddeler hakkında tekrar görüş alınmak amacıyla öğretim üyeleriyle bir araya gelinmiştir.
Sonuç olarak toplam 34 maddenin yer aldığı bir madde havuzu oluşturulmuştur. Deneme
ölçeği olarak düzenlenen ölçekte yer alan 34 tutum ifadesinin her birinin karşısına beş
seçenekten oluşan bir cevaplama çizelgesi yerleştirilmiş; seçenekler 4’ten 1’e doğru
sıralanmış her bir ifade için “iki puan“ orta düzeyde katılımı, “bir puan” olumsuz tutumun
derecesini, “dört puan” ise olumlu tutumun puan derecesini temsil etmiştir. Maddelerin
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karşısında yer alan seçenekler ve puan karşılıkları; 4=Tamamen Katılıyorum, 3= Katılıyorum,
2= Katılmıyorum, 1=Hiç Katılmıyorum şeklinde düzenlenmiştir.
Hazırlanan ölçek Đstanbul Đli, Esenler Đlçesi, Engin Can Güre ilkokulu dördüncü sınıfta
öğrenim gören öğrenciler arasından rastgele seçilen 225 tane öğrenciye uygulanmıştır.
Uygulama sonrasında değerlendirmeye alınamayacak olan ölçek formaları (7 adet) ayrıldıktan
sonra kalan 218 deneme ölçeği formu cevapları bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Olumsuz
ifadelerin (toplam 10 madde) puan değerleri 1=4, 2=2, 3=2,4 =1 şeklinde tersten girilmiştir.
Görsel sunu tutum ölçeğinin yapı geçerliliğini sağlamak ve ölçekte yer alan maddelerin faktör
yüklerinin belirlenmesi (Büyüköztürk, 2003) amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Ayrıca tutum
ölçeğinden elde edilen puanların iç tutarlılığı Cronbach alfa (α) ile hesaplanmıştır. Đç tutarlılık
katsayılarının belirlenmesinden sonra ikinci aşama olarak madde analizi işlemleri
gerçekleştirilmiştir.
Bulgular
Geçerlik Çalışması
Ölçme aracının geçerlik analizi için faktör analizi tekniği kullanılmıştır. Faktör analizi
yapmadan önce ise çalışma grubunun sayısının faktör analizi yapılamaya uygun olup
olmadığını anlamak amacıyla Kaiser–Meyer-Olkin testi, ölçme aracının faktör yapılarına
ayrışıp ayrışmayacağını anlamak amacıyla da Bartlett’s testi yapılmıştır. Analiz sonucu
Kaiser–Meyer-Olkin değeri .897 olarak tespit edilmiş olup alt sınır olan .50’den büyük olması
nedeniyle grubunun sayısının faktör analizi yapılmaya uygun olduğu tespit edilmiştir.
Bartlett’s testi sonucunun ileri düzeyde anlamlı (p<0.001) olması nedeniyle de ölçme aracının
faktör yapılarına ayrılabileceği kabul edilmiştir.
Araştırma grubunun uygun büyüklükte olduğu ve ölçme aracının yapısının faktörlere
ayrılabileceği tespit edildikten sonra faktör analizine geçilmiştir. Faktör analizinde Eigen
değeri “1” olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan analiz sonucu, ölçekte eigen değeri
“1” in üzerinde 8 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Değerler Tablo 1.’de yer almaktadır.
Tablo 1: Görsel Sunum Tutum Ölçeğine Đlişkin Faktör Analizi Sonuçları
Açıklanan Varyans
Toplam Varyans
Faktörler
Öz-değer
Yüzdesi
Yüzdesi
1
9.704
28.542
28.542
2
1.896
5.577
34.119
3
1.581
4.649
38.768
4
1.512
4.446
43.214
5
1.285
3.778
46.993
6
1.136
3.341
50.333
7
1.021
3.003
53.337
8
1.008
2.965
56.301

Tablo 1.’de görüldüğü gibi birinci faktörün öz değeri 9.704, açıkladığı varyans yüzdesi
28.542 çıkmıştır. Sekiz faktörün açıkladığı toplam varyans yüzdesi ise 56.301 olarak tespit
edilmiştir. Maddelerin faktör yükleri incelendiğinde, 4., 22., 26. ve 30. maddeler dışındaki
tüm maddelerin birinci faktörle .30 üzerinde yük değere sahip olduğu görülmektedir. 1., 2., 3.,
5., 6., 9., 12., 14., 17., 18., 23., 27., 29., 31. ve 33. maddeler sadece 1. faktörle 30 üzerinde
yük değere sahipken 7., 8., 10., 11., 13., 15., 16., 19., 20., 21., 24., 25., 28., 32. ve 34.
maddeler ise aynı zamanda diğer faktörlerle .30 üzerinde yük değere sahiptir (Tablo 2.). Hem
birinci faktörün 28.542 gibi yüksek değerde varyans açıklaması hem de dört madde dışında
tüm maddelerin birinci faktörle yük değere sahip olması ölçeğin tek faktörlü bir yapıya sahip
olabileceğini göstermektedir.
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Tablo 2: Görsel Sunu Tutum Ölçeği Maddeleri Faktör Yükleri
Maddeler
No
27
33
6
29
2
17
9
18
5
1
23
3
34
12
10
19
25
14
15
11
16
8
7
31
24
20
22
32
21
30
28
4
26
13

Arkadaşlarımın beni dinlemesi hoşuma gider.
Sunum esnasında ses tonumu kullanırım.
Sunumla ilgili daha çok bilgi sahibi olmak isterim.
Sunum esnasında kullanacağım materyalleri hazırlamak çok zevkli.
Derslerde sunumlardan yararlanılmalıdır.
Sunumla ilgili bir yazı gördüğümde onu okumak isterim.
Sunum yapıldığında derse olan ilgim artar.
Sunum mutluluk verici bir olaydır.
Sunum yapmak derslerimdeki başarımı artırır.
Her derste sunum yapmak isterim.
Đlerde insanların karşısında konuşabileceğim bir meslek seçmek isterim.
Sunum yapılan dersler ilgimi çeker.
Sunum esnasında arkadaşlarımın ilgisini çekerim.
Sunum yaptığımızda gereğinden fazla zaman harcıyoruz.
Sunum yaptıkça kendime daha çok güveniyorum.
Sunum yapılması dinleyen öğrencilere bir şey kazandırmaz.
Sunum esnasında beni dinleyen arkadaşlarıma soru sormak çok zevkli.
Sunum dinlerken saatlerim sıkılmadan geçiyor.
Arkadaşlarımın yaptığı sunumu seyretmek çok eğlenceli.
Arkadaşlarımın sunum yapması beni sıkar.
Sunum yapmak öğrencileri tembelliğe iter.
Sunum yapmak arkadaşlarımla iletişim kurmamı kolaylaştırır.
Sunum yapmak eğlencelidir.
Sunum esnasında beden dilimi kullanırım.
Sunum yaparken arkadaşlarımın bana bakması beni rahatsız eder.
Sunum esnasında sadece sunum yapan kişi o konuyu anlar.
Sunum esnasında süremi aşma korkusu beni rahatsız eder.
Sunum esnasında dilbilgisi hataları yapmam.
Sunum yapmak iletişimimizi geliştirmemizi sağlar.
Sunum yapılmayan derslerde zaman geçmek bilmiyor.
Sunum esnasında arkadaşlarımın soru sorması beni rahatsız eder.
Sunum yapmak yerine dersi öğretmenin anlatmasını isterim.
Sunum yaparken arkadaşlarımın konuşması beni rahatsız eder.
Sunum yapmayı sevenler özgüveni yüksek kişilerdir.

1
.727
.725
.715
.714
.680
.671
.652
.650
.642
.610
.604
.590
.590
.590
.588
.551
.532
.530
.515
.504
.502
.499
.483
.438
.426
-.391
.343
.373

2

3

6

7

8

.667

.314
-.513

.380
.302
.324
.310
-.384
-.397
-.366

.330
.337
.396

-.372
.437
.415
.407

-.322

.327

.311

-.553
.458
-.417

.322

.343
-.345
.415

.310

.321

.321
.321

.483

Faktörler
4
5

.454
-.529
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Yapılan korelasyon analizi sonucu 1., 2., 3., 5., 6., 9., 12., 14., 17., 18., 23., 27., 29., 31.
ve 33. maddelerin kendi arasında yüksek derecede pozitif korelasyon gösterdiği, 4., 7., 8., 10.,
11., 13., 15., 16., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 28., 30., 32. ve 34. maddelerin ise kendi
aralarında ve diğer maddelerle düşük korelasyona sahip olduğu görülmektedir.
Güvenirlik Çalışması
Ölçme aracının Cronbach alfa katsayısı .64 olarak tespit edilmiştir. Bu değer ölçek
maddeleri arasındaki tutarlılığın düşük olduğunu, yani maddelerin aynı özelliği yoklayan
maddelerden oluşmayabileceğini göstermektedir.
Đç tutarlılık katsayılarının belirlenmesinden sonra ikinci aşama olarak madde analizi
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ölçme aracının maddelerine ilişkin madde analizi sonuçları
Tablo 3’te sunulmuştur.
Madde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Tablo 3: Görsel Sunu Tutum Ölçeğine Đlişkin Madde Analizi Sonuçları
MaddeMaddeMadden
p
p
AyırtToplam
Kalan
edicilik
214
.473
.000
.403
.000
6.193
214
.507
.000
.452
.000
5.453
214
.566
.000
.504
.000
7.813
214
.023
.737
-.076
.266
1.186
214
.618
.000
.564
.000
8.188
214
.612
.000
.560
.000
7.901
214
.257
.000
.170
.015
1.666
214
.219
.000
.146
.015
1.622
214
.556
.000
.497
.000
7.764
214
.275
.000
.216
.000
1.582
214
-.161
.018
.-243
.000
1.431
214
.380
.000
.361
.000
2.986
214
.255
.000
.180
.009
1.724.
214
.460
.000
.390
.000
6.145
214
.230
.000
.203
.000
1.120
214
-174.
.010
-.257
.000
1.697
214
.544
.000
.483
.000
7.313
214
.599
.000
.532
.000
9.431
214
-.285
.000
-.364
.000
3.071
214
-.053
.440
-.158
.020
.294
214
.190
.008
.167
.025
1.326
214
.154
.023
.051
.451
1.472
214
.566
.000
.501
.000
7.384
214
-.094
.169
-193.
.004
.778
214
.225
.000
.196
.004
1.657
214
.311
.000
.204
.002
1.849
214
.561
.000
.509
.000
6.302
214
-.077
.258
-171.
.012
1.765
214
.613
.000
.552
.000
9.676
214
.089
.191
.002
.979
.076
214
.455
.000
.371
.000
7.602
214
.268
.000
.190
.009
1.804
214
.632
.000
.574
.000
8.931
214
.300
.000
.250
.000
1.689

p
.000
.000
.000
.238
.000
.000
.072
.068
.000
.083
.155
.003
.052
.000
.112
.092
.000
.000
.000
.769
.186
.144
.000
.438
.063
.055
.000
.080
.000
.940
.000
.061
.000
.079

Tablo 3. incelendiğinde madde toplam analizi, madde kalan analizi ve madde ayırt
edicilik analizlerinde, 1., 2., 3., 5., 6., 9., 12., 14., 17., 18., 23., 27., 29., 31., ve 33. maddelerin
her üç analizde de anlamlı düzeyde değerlere sahip olduğu görülmektedir. Bu da bu
maddelerin ölçeğin bütünü ile tutarlı olduğunu göstermektedir. 4., 7., 8., 10., 11., 13., 15., 16.,
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19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 28., 30., 32. ve 34. maddelerin en az bir analizde istenilen
değeri sağlamadığı dolayısıyla ölçeğin bütünü ile ilişkisiz olduğunu göstermektedir.
Faktör analizi, madde kalan, madde toplam ve madde ayırt edicilik analizleri
sonucunda, 11., 13., 15., 16., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 28., 30., 32. ve 34. maddelerin
çıkarılarak kalan maddeler üzerinde tekrar geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmasına karar
verilmiştir.
1., 2., 3., 5., 6., 9., 12., 14., 17., 18., 23., 27., 29., 31., 33., maddelerde yapılan ikinci
faktör analizinde eigen değeri “1” in üzerinde tek bir faktör çıkmıştır. Bu faktörün öz değeri
6.502 açıkladığı varyans yüzdesi ise 43.345 olarak tespit edilmiştir. Maddelerin yük değeri
Tablo 4’te yer almaktadır.
Madde No
6
33
27
2
29
17
5
9
1
18
3
12
23
14
31

Tablo 4: Görsel Sunu Tutum Ölçeğinin Maddelerine Đlişkin Faktör Yükleri
Madde
Yük Değeri
Sunumla ilgili daha çok bilgi sahibi olmak isterim.
.760
Sunum esnasında ses tonumu kullanırım.
.759
Arkadaşlarımın beni dinlemesi hoşuma gider.
.728
Derslerde sunumlardan yararlanılmalıdır.
.713
Sunum esnasında kullanacağım materyalleri hazırlamak çok zevkli.
.704
Sunumla ilgili bir yazı gördüğümde onu okumak isterim.
.674
Sunum yapmak derslerimdeki başarımı artırır.
.671
Sunum yapıldığında derse olan ilgim artar.
.668
Her derste sunum yapmak isterim.
.652
Sunum mutluluk verici bir olaydır.
.650
Sunum yapılan dersler ilgimi çeker.
.620
Sunum yaptığımızda gereğinden fazla zaman harcıyoruz.
.599
Đlerde insanların karşısında konuşabileceğim bir meslek seçmek isterim.
.594
Sunum dinlerken saatlerim sıkılmadan geçiyor.
.561
Sunum esnasında beden dilimi kullanırım.
.454

Tablo 4’te görüldüğü gibi madde yükleri .454 ile .760 arasında değişmektedir. Bu da
tüm maddelerin sınır değer olan .40 üzerinde olduğunu dolayısıyla, birbirileri ile ilişkisinin
kuvvetli olduğunu göstermektedir.
Ölçeğin yapı geçerliğine destek olmak amacıyla Tablo 5’te ölçek maddeleri arasındaki
korelasyonlara yer verilmiştir.

2
3
4
5
7
10
16
17
18

r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

Tablo 5: Görsel Sunu Tutum Ölçeğinin Maddeleri Arasındaki Đlişki
1
2
3
4
5
7
10
.509
.000
313
.397
.000
.000
.374
.406
.313
.000
.000
.000
.474
.403
.291
.274
.000
.000
.000
.000
.415
.470
.273
.453
.387
.000
.000
.000
.000
.000
.319
.407
.318
.440
.327
.551
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.379
.480
.291
.397
.343
.439
.402
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.435
.530
.457
.468
.395
.509
.482
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.385
.486
.266
.314
.324
.315
.303
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

16

17

.431
.000
.401
.000

.361
.000
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Tablo 5. incelendiğinde, tüm maddelerin birbirleri ile pozitif yönde .001 düzeyinde
anlamlı ilişki gösterdiği görülmektedir. Bu sonuç, maddelerin birbirleri ile anlamlı bir
bütünlük gösterdiğinin ve tek bir yapının bileşenleri olduğunun kanıtıdır.
Ölçme aracının Croncach alfa katsayısı .91 olarak tespit edilmiş olup, alt sınır olan
.60’dan büyük olduğu görülmektedir. Alfa katsayılarının yüksek olması, ölçek maddelerin
birbirileriyle tutarlı olduğunu ve aynı özelliği yoklayan maddelerden oluştuğunu
göstermektedir.
Đç tutarlılık katsayılarının belirlenmesinden sonra ikinci aşama olarak madde analizi
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ölçme aracının maddelerine ilişkin madde analizi sonuçları
Tablo 6.’da sunulmuştur.
Madde
1
2
3
5
6
9
12
14
17
18
23
27
29
31
33

Tablo 6: Görsel Sunu Tutum Ölçeğine Đlişkin Madde Analizi Sonuçları
MaddeMaddeMadden
p
p
AyırtToplam
Kalan
edicilik
214
.697
.000
.624
.000
7.974
214
.713
.000
.652
.000
7.299
214
.674
.000
.621
.000
7.499
214
.684
.000
.626
.000
8.836
214
.775
.000
.743
.000
8.908
214
.724
.000
.676
.000
7.965
214
.660
.000
.584
.000
5.986
214
.645
.000
.581
.000
6.084
214
.683
.000
.617
.000
7.156
214
.690
.000
.631
.000
7.541
214
.621
.000
.562
.000
6.831
214
.739
.000
.692
.000
8.333
214
.731
.000
.666
.000
11.843
214
.491
.000
.399
.000
6.133
214
.760
.000
.705
.000
10.163

p
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Tablo 6. incelendiğinde her bir maddenin madde toplam, madde kalan ve madde ayırt
edicilik değerinin .001 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Bu durum Görsel Sunu
Tutum Ölçeğinin bütün maddelerinin güvenilir olduğunun kanıtıdır.
Tartışma ve Sonuç
Ölçek ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin tutumunu ölçmekle sınırlıdır. Toplam 34
tane maddeden oluşmuştur. Yapılan analizler sonucunda ölçme aracının Cronbach alfa
katsayısı .91 olarak tespit edilmiştir. Bu değerin alt sınır olan .60’dan büyük olduğu
görülmektedir. Alfa katsayısının yüksek olması ölçek maddelerinin birbirleriyle tutarlı
olduğunu gösterir. Yani maddelerin aynı özelliği yoklayan maddelerden oluştuğunu
göstermektedir. Görsel Sunu Tutum Ölçeğinin maddeleri arasındaki ilişki incelendiğinde tüm
maddelerin birbirleri ile pozitif yönde .001 düzeyinde anlamlı ilişki gösterdiği görülmektedir.
Bu sonuç maddelerin birbirleri ile anlamlı bir bütünlük gösterdiğinin ve tek bir yapının
bileşenleri olduğunun kanıtıdır.
2005 yılında geliştirilen Türkçe öğretim programına göre başta Türkçe dersi olmak
üzere tüm derslerde öğrencilerin görsel sunu tekniklerini kullanması öngörülmektedir.
Öğretmenlik mesleği başlı başına görsel sunu becerileri üzerine inşa edilmiştir. Öyle ki bir
öğretmenin ne kadar başarılı olduğu görsel sunu tekniklerini ve becerisini etkili kullanmaktaki
performansıyla yakından ilgilidir. Ayrıca özellikle sosyal bilgiler ve fen derslerinde önemli
bir öğrenme yaklaşımı olarak kullanılabilecek olan projeye dayalı öğrenme de içerisinde sunu
becerisini barındırır. Bundan hareketle aktif, problem çözebilen, analitik düşünme becerisine
sahip etkin vatandaş olarak yetiştirmek istediğimiz neslimizin tahtaya kalkıp ezber yaparak
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değil görsel sunu becerilerini en iyi şekilde kullanarak eğitime aktif olarak katılmaları
gerekmektedir. Görsel sunuya ilişkin tutumların ölçülmesi amacıyla Görsel Sunu Tutum
Ölçeği geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeğin psikometrik özellikleri, ölçeğin geçerli ve güvenilir
bir yapıda olduğunu göstermektedir. Bundan sonra ilkokulda öğrenim gören öğrencilerin
görsel sunu becerisine yönelik tutumlarının hangi değişkenler açısından etkilendiğini
belirlemeye yönelik çalışmalarda öğrencilerin görsel sunu tutumu geliştirilen bu ölçek
aracılığıyla belirlenebilir.
Alanyazında çalışacak araştırmacılar Görsel Sunu Tutum Ölçeğinden yararlanarak
öğrencilerin sunuya ilişkin tutumlarının farklı değişkenlerle ilişkisini ölçebilirler. Ölçeği farklı
yaş gruplarına uyarlayabilirler. Yapılacak çalışmalarda ölçme aracı olarak kullanılabilecek
olan ölçek geliştirilebilir. Görsel okumaya ilişkin tutum ifadeleri ile genişletilebilir.
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Tamamen
Katılıyorum

Katılıyorum

Katılmıyorum

Hiç
Katılmıyorum

EKLER
EK-1. GÖRSEL SUNU TUTUM ÖLÇEĞĐ

1.Her derste sunum yapmak isterim.
2.Derslerde sunumlardan yararlanılmalıdır.
3.Sunum yapılan dersler ilgimi çeker.
4.Sunum yapmak yerine dersi öğretmenin anlatmasını isterim.
5.Sunum yapmak derslerimdeki başarımı artırır.
6.Sunumla ilgili daha çok bilgi sahibi olmak isterim.
7.Sunum yapmak eğlencelidir.
8.Sunum yapmak arkadaşlarımla iletişim kurmamı kolaylaştırır.
9.Sunum yapıldığında derse olan ilgim artar.
10.Sunum yaptıkça kendime daha çok güveniyorum.
11.Arkadaşlarımın sunum yapması beni sıkar.
12.Sunum yaptığımızda gereğinden fazla zaman harcıyoruz.
13.Sunum yapmayı sevenler özgüveni yüksek kişilerdir.
14.Sunum dinlerken saatlerim sıkılmadan geçiyor.
15.Arkadaşlarımın yaptığı sunumu seyretmek çok eğlenceli.
16.Sunum yapmak öğrencileri tembelliğe iter.
17.Sunumla ilgili bir yazı gördüğümde onu okumak isterim.
18.Sunum mutluluk verici bir olaydır.
19.Sunum yapılması dinleyen öğrencilere bir şey kazandırmaz.
20.Sunum esnasında sadece sunum yapan kişi o konuyu anlar.
21.Sunum yapmak iletişimimizi geliştirmemizi sağlar.
22.Sunum esnasında süremi aşma korkusu beni rahatsız eder.
23.Đlerde insanların karşısında konuşabileceğim bir meslek seçmek isterim.
24. Sunum yaparken arkadaşlarımın bana bakması beni rahatsız eder.
25. Sunum esnasında beni dinleyen arkadaşlarıma soru sormak çok zevkli.
26. Sunum yaparken arkadaşlarımın konuşması beni rahatsız eder.
27. Arkadaşlarımın beni dinlemesi hoşuma gider.
28. Sunum esnasında arkadaşlarımın soru sorması beni rahatsız eder.
29. Sunum esnasında kullanacağım materyalleri hazırlamak çok zevkli.
30.Sunum yapılmayan derslerde zaman geçmek bilmiyor.

EK-2
SUNU ESNASINDA ÇEKĐLEN FOTOĞRAFLAR
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KOYCK VE ALMON GECĐKME MODELĐ ĐLE KOYUN SÜTÜ ÜRETĐMĐNDE
ÜRETĐM-FĐYAT ĐLĐŞKĐSĐNĐN ANALĐZĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ
Şenol ÇELĐK∗
Öz
Bu çalışmada, 1994-2014 yılları arasında koyun sütünün üretim ve fiyat ilişkisi gecikmesi dağıtılmış
modellerden Koyck ve Almon yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Koyck modeli sonuçlarına göre; koyun sütü
üretimi geriye doğru en fazla dokuz yılın fiyatından etkilendiği, koyun sütü fiyatlarında ortaya çıkan değişimin
koyun sütü üretiminde önemli ve hissedilebilir düzeyde bir etkiye neden olması için gereken zamanın 8.71 yıl
olduğu belirlenmiştir. t yıldaki koyun sütü fiyatlarındaki 1 TL lik artış, üretimi 72053.98 ton artırırken, t-1
dönemde fiyatlardaki 1 TL lik artış üretimi 64632.41 ton, t-2 dönemde fiyatlardaki 1 TL lik artış 57975.28 ton, t3, t-4, t-5, t-6, t-7, t-8 ve t-9 dönemde fiyatlardaki 1 TL lik artış üretimi sırasıyla 52004, 46647, 41842, 37533,
33667, 30199 ve 27089 ton arttırmaktadır. Koyun sütü fiyatlarının gecikmeli değerlerindeki değişmeler üretim
üzerinde pozitif etki yaptığı ancak bu etki giderek azalan bir seyir ortaya koyduğu belirlenmiştir. Almon modeli
sonuçlarına göre, koyun sütü üretimi t, t-1, t-2, t-3, t-4, t-5, t-6, t-7, t-8 ve t-9 dönem fiyatlardan etkilenmektedir.
t, t-1, t-2, t-3 ve t-4 dönem fiyatları negatif yönlü etkilerken, t-5, t-6, t-7, t-8 ve t-9 dönem fiyatları pozitif yönlü
etkilemektedir.
Anahtar kelimeler: Koyun Sütü Üretimi, Koyun Sütü Fiyatı, Gecikmesi Dağıtılmış Model, Koyck
Modeli, Almon Modeli

ANALYSĐS OF SHĐP MĐLK PRODUCTĐON AND PRĐCE RELATĐONSHĐP BY
KOYCK AND ALMON MODELS: A TURKEY CASE
Abstract
In this study, the related between sheep milk production and its price from 1994 to 2014 were analyzed
using Koyck and Almon approach, one of the distributed lag models. According to Koyck model results, it is
determined that production is affected by maximum nine years prices backwards, and for an effective impact of
the change in buffalo milk prices on sheep milk production, an interval of 8.71 years is needed. While a TL 1
increase in buffalo milk prices in the t year increased buffalo milk production 72053.98 tons, a TL 1 increase in
the prices of t-1 period increased the production 64632.41 tons, a TL 1 increase in the prices of t-2 period
increased the production 57975.28 tons, respectively, a TL 1 increase in the prices of t-3, t-4, t-5, t-6, t-7, t-8 and
t-9 period 52004, 46647, 41842, 37533, 33667, 30199 and 27089 tons increase in production. It is determined
that the change in delayed values of sheep milk prices, has a positive effect on production but this effect reduces
gradually. According to Almon model results, product of sheep milk, t, t-1, t-2, t-3, t-4, t-5, t-6, t-7, t-8 and t-9
period price. t, t-1, t-2, t-3 ve t-4 period prices affect product negative, t-5, t-6, t-7, t-8 and t-9 period prices
positively influences.
Keywords: Sheep Milk Production, Sheep Milk Price, Distributed Lag Model, Koyck Model, Almon
Model

1. GĐRĐŞ
Koyun yetiştiriciliği birçok ülkede hayvansal üretimde önemli bir yere sahiptir. Farklı
çevre şartlarına uyum kabiliyeti, uzun yürüme yeteneği ve sürü halinde yönetilme özel1iği
koyunun dünyanın çeşitli bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilmesini sağlamıştır. Bakım ve
beslenmesinin kolay olması, daha az emek ve sermayeye ihtiyaç göstermesi koyunun önemini
artırmıştır (Batu, 1962; Yalçın, 1988).
Türkiye, iklimi, bitki örtüsü, coğrafi yapısı, ekonomik durumu, tarım işletmelerinin
mevcut yapısı nedeniyle genel olarak koyunculuğa elverişlidir (Sönmez, 1973:210; Özcan,
1990). Türkiye’de koyunculukta yetiştirme yönü genel olarak et, süt ve yapağı yönünde
kombinedir. Bu verimlerin düzeyi ırklara göre farklılık gösterir ve genellikle düşük
∗
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düzeydedir (Akçapınar, 2000). Türkiye’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği daha çok ekstansif
koşullarda yapılmaktadır. Bu nedenle koyun ve keçi organik hayvancılığa en yakın türdür
(Eraslan ve Şelli, 2006:140-155). Ayrıca, meraların uygunluğu ile yerli ırkların dayanıklılığı
organik koyun keçi yetiştiriciliğinde üretim sisteminde sahip olunan bazı avantajlar
arasındadır (Ak, 2013: 30-37).
Dünya’da ve Türkiye'de üretilen süt, çeşitli süt ürünlerine (yoğurt, peynir, tereyağı)
dönüştürülerek tüketilmektedir (Soysal, 2009:245). Koyunlardan elde edilen süt geliri, ırkların
süt verimine bağlı olarak gelirin % 20-40 arasında değişmektedir. Sütçü ırklarda damızlıkların
seçimi bireylerin süt verim düzeylerinin tespit edilmesine bağlıdır. Damızlık değeri yüksek
bireyler yetiştirebilmek için süt verim kontrolü yapmak ve seleksiyonu bu kontrollere
dayandırmak önem taşımaktadır. Ayrıca etçi ırklarda koyunların süt veriminin yavruları
besleyecek düzeyde olması istenir. Bunun için etçi ırklarda da süt veriminin bilinmesi
önemlidir (Özcan, 1990).
FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) 2013 yılı verilerine göre, Türkiye
koyun sayısı bakımından da dünyada 9. sırada yer almaktadır. Dünyada 1 162 875 535 olan
koyun sayısı Türkiye’de 27 425 233 olup, dünya koyun varlığının % 2.36’sını
oluşturmaktadır. Dünya ülkeler sıralamasında Türkiye koyun sütü üretimiyle Çin’den sonra 2.
sırada yer almaktadır. Dünyada toplam koyun sütü üretimi 10 137 749 tondur. En yüksek
üretim 1 540 000 tonla Çin’de gerçekleşmiştir. Türkiye 1 101 013 tonluk koyun sütü üretimi
ile dünyada toplam koyun sütü üretiminde % 10.86 gibi yüksek bir paya sahiptir (FAO, 2013,
http://faostat3.fao.org/download/Q/QL/E/, 24.03.2015). Bu bilgiler doğrultusunda koyun
yetiştiriciliğinde Türkiye’nin çok önemli bir ülke olduğu net bir şekilde görülmektedir.
Türkiye’de koyun sütü üretiminde 1992 yılından 2002 yılına kadar düşüş yaşanmıştır.
Bu düşüş koyun sayısındaki azalmadan kaynaklanmaktadır. 1929 yılında 367 422 ton olan
koyun sütü üretim miktarı 1983 yılında en yüksek üretim miktarına ulaşarak 1 191 645 ton
olmuştur. Koyun sütü üretim miktarı 1990 yılında 1 145 015 ton, 2000 yılında 774 379 ton,
2010’de 816 832 ton ve 2014’de 1 113 130 ton olmuştur. (TÜĐK, 2013; TÜĐK, 2015).
Türkiye’de koyun sütü üretimi toplam süt üretiminin % 6.02’sini oluşturmaktadır (TÜĐK,
2015).
Üretim fiyat ilişkisini belirlemek için çeşitli metotlar geliştirilmiştir. Almon Modeli,
Koyck Modeli, Nerlove’un Kısmi Uyarlama Modeli, Cagan’ın Uyarlanan Beklenti Modeli,
Bileşik Geometrik Gecikme Modeli, Pascal Gecikme Modeli bunlardan en çok
kullanılanlarıdır (Koutsoyiannis, 1989:296-320). Araştırmada Koyck ve Almon modeli
kullanılmıştır.
Türkiye’de Koyck ve Almon modeli kullanılarak ürün fiyat ilişkisini inceleyen
çalışmalar mevcuttur. Yurdakul (1998:341-353.), 1985-1997 yılları arasında Pamuk üretimi
ile Pamuk fiyatları arasındaki ilişki; Eraktan ve arkadaşları (2004:68-71), 1982-2003
döneminde tütün üretimi ile fiyatı arasındaki ilişki; Erdal (2006:17-24), 1975-2004
döneminde domates üretimi-fiyat ilişkisi; Özçelik ve Özer (2006:333-339), buğday üretimi ile
fiyat ilişkisinin analizi ve Doğan ve ark. (2014:42-46), patates üretimi fiyat ilişkinin
incelenmesinde Koyck modeli kullanılmıştır. Kuru soğan üretimi fiyat ilişkisi (Doğan ve
Gürler, 2013:1-12), çeltik üretimi fiyat ilişkisi (Doğan ve ark., 2014:50-56) Almon modeli ile
incelenmiştir.
Son yıllarda bazı dönemlerde (1987-2005 yılları arası) azalma gösteren koyun sayısı
ve buna bağlı koyun sütü üretim miktarı (1991-2002 yılları) arası Türkiye’de % 6.02 gibi bir
paya sahiptir (TÜĐK, 2015). Üretim-fiyat ilişkisi incelenerek üretimin fiyat karşısındaki
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durumu analiz edilerek koyun sayısını arttırmak için plan, program ve teşviklerin sağlanması
değerlendirilebilir.
Bu çalışmanın amacı, 1994-2014 yılları arası Türkiye’de koyun sütü üretimi ile fiyat
arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır.
2. YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın yöntemi, örneklem, verilerin toplanması ve verilerin analizi
hakkında bilgi verilmiştir.
2.1. Örneklem
Araştırmanın materyalini koyun sütü üretimi ve fiyatı oluşturmaktadır. Koyun sütü
üretimi bağımlı değişken koyun sütü fiyatı bağımsız değişken olarak incelenmiştir. Bu
çalışmada kullanılan veriler FAO (2013) kayıtlarından sağlanmıştır (. Koyun sütü fiyatı,
üreticinin eline geçen ortalama fiyattır. Koyun sütü üretim miktarı ton cinsindendir.
Değişkenlere ait veriler yıllıktır ve 1994–2014 dönemine aittir. Bu veriler TÜĐK istatistiki
göstergelerden ve TÜĐK internet adresinde yer alan “Hayvancılık Đstatistikleri” kısmından
elde edilmiştir.
2.2. Verilerin Analizi
Koyun sütü üretimi ve fiyat ilişkisini ortaya koymak için Gecikmesi Dağıtılmış Koyck
ve Almon Modelleri uygulanmıştır.
Gecikmesi dağıtılmış modeller, bağımsız değişkenin şimdiki ve geçmiş yıllardaki
değerlerini içermektedir. Böyle modellere bağımsız değişkene sonlu bir değer verilmişse
sonlu model, verilmemişse sonsuz model denir (Kutlar, 2005: 205-207). “Sonsuz gecikmeli
model” eşitlik (1) de olduğu gibidir (Dikmen, 2006:153-168; ).
Yt = α 0 + β0 X t + β1X t-1 + β 2 X t-2 + ... + u t

(1)

“Sonlu gecikmeli dağıtılmış k gecikmeli model” ise (2) nolu eşitlikte olduğu gibi tanımlanır.
Yt = α 0 + β0 X t + β1X t-1 + β 2 X t-2 + ... + β k X t-k + u t

(2)

Bu, bağımsız değişken X’in hem bugünkü değeri (Xt) ile hem de geçmiş değerleri ile (Xt-1, Xt2,…,Xt-k) bağımlı değişkeni (Yt) etkilemektedir. Genel olarak Y, X’e bir süre sonra tepki
gösterir, geçen bu süreye gecikme denir (Dikmen, 2006:153-168). Gecikmesi dağıtılmış
modeller modele özgü tahmini en küçük kareler (EKK) yöntemi ile yapılır (Alt, 1942:113128; Tinbergen, 1949:174-185).
Gecikmesi dağıtılmış modeller için Koyck modeli yöntemi geliştirilmiştir (Koyck, 1954: 2150). Bu yöntemde, bağımsız değişken gecikmelerinin bağımlı değişkeni belirli bir ağırlıkta
etkiledikleri ve söz konusu gecikme ağırlıklarının da geometrik olarak azaldığı varsayımından
hareketle, modeli indirgenmiş bir hale getirilerek, regresyon denkleminin tahmin edilmesi
sağlanmıştır (Dikmen, 2006:153-168). Đndirgenmiş yapıdaki modele ulaşmak için, gecikmesi
sonsuz dağıtılmış bir modelde Koyck, bütün β’ların aynı işaretli olduğunu, (3) nolu eşitlikte
gösterildiği gibi geometrik bir biçimde azaldıklarını varsaymaktadır (Jatiningrum, 2008:26).
β k = β 0λ k

k=0,1,2,…

(3)
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Burada λ, (0< λ<1) dağıtılan gecikmenin azalma veya düşme oranı, 1- λ ise uyarlanma hızı ve
βk gecikme katsayısının değeridir (Koyck, 1954). λ’nın değeri 1’e ne kadar yakınsa βk’deki
azalma oranı o kadar hızlı olur. Ortalama gecikme sayısı gecikmelerin tartılı ortalaması olup
λ/(1- λ) şeklinde ifade edilir (Güriş ve ark., 2013:347-353).
Ortalama gecikme sayısı, X bağımsız değişkeninde oluşan bir birimlik değişimin, bağımlı
değişken Y üzerinde önemli ölçüde bir etki oluşturabilmesi için geçmesi gereken zaman
sürecidir (Dikmen, 2006:153-168). Bu açıklamalara göre gecikmesi sonsuz model
Yt = α + β0 X t + λβ0 X t-1 + λ 2β0 X t-2 + ... + u t

(4)

biçiminde ifade edilir.
Gecikmesi dağıtılmış modellerden bir diğeri Almon modeli, Koyck modeli ile
karşılaştırıldığında, Koyck modelinin parametreleri β ’lar sürekli azaldığı için, farklı
olabilecek diğer birçok durumları göz ardı edilebilir. Almon modelinde β ’lar önce artıp sonra
azalabilir veya önce azalıp sonra artabilir (Cezayirli, 2007:32). Shirley Almon (1965)
tarafından bu olasılıkları kapsayacak şekilde model geliştirmiştir (Almon, 1965:178–196).
Modelde β değerleri i’nin (gecikmenin) belli bir derecedeki fonksiyonu olarak ifade
edilmektedir. Genel olarak
Yt = α 0 + β0 X t + β1X t-1 + β 2 X t-2 + ... + β k X t-k + ε t

(5)

biçiminde ifade edilen sonlu gecikmesi dağıtılmış model
k

Yt = α 0 + ∑ βi X t-i + ε t

(6)

i=0

olarak yazılabilir (Amemiya, 1985:178).
Çok terimli gecikme modeli,
β i = a 0 + a1i + a i2 + ... + a im
2

m

(7)

biçiminde bir polinomdur (Johansen, 1972:10). Almon modelinin ikinci derecede bir polinom
olduğu durumu ele alındığında, Eşitlik (7), Eşitlik (6)’da yerine konursa
k

k

k

i=0

i=0

i=0

Yt = α 0 + a 0 ∑ X t-i + a1 ∑ iX t-i + a 2 ∑ i 2 X t-i + ε t

(8)

veya
k

(

)

Yt = α 0 + ∑ a 0 + a1i + a i2 X t-i + ε t
i=0

2

(9)

k

k

k

i=0

i=0

i=0

elde edilir. Burada Z 0t = ∑ X t-i , Z1t = ∑ iX t-i ve Z 2t = ∑ i 2 X t-i kısaltmaları yapılarak
Yt = α 0 + a 0 Z0t + a1Z1t + a 2 Z 2t + ε t

(10)
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biçimindeki denkleme ulaşılır. Almon modelinin uygulanması için gecikme uzunluğunun (k)
ve çokterimlinin derecesinin (m) tespit edilmesi gerekir (Gujarati, 2012:645:652). Kısaca
polinom derecesi m=2 ve gecikme sayısı k=8 olduğunda Z’ler (11), (12) ve (13) nolu
eşitliklerde olduğu gibidir.
8

Z0t = ∑ X t-i = X t + X t-1 + X t-2 + X t-3 + X t-4 + X t-5 + X t-6 + X t-7 + X t-8

(11)

i=0

8

Z1t = ∑ iX t-i = X t-1 + 2X t-2 + 3X t-3 + 4X t-4 + 5X t-5 + 6X t-6 + 7X t-7 + 8X t-8

(12)

i=0

8

Z2t = ∑ i 2 X t-i = X t-1 + 4X t-2 + 9X t-3 +16X t-4 + 25X t-5 + 36X t-6 + 49X t-7 + 64X t-8

(13)

i=0

oluşturulan bu modellerden ana modele dönüşüm yapıldığında Eşitlik (10)’deki denklem elde
edilir. Bu dönüşümden sonra, ikinci dereceden çok terimli gecikme şemasında, gecikme sayısı
kadar tam sayı verilir ve EKK yöntemi ile model tahmin edildiğinde; a0, a1 ve a2 katsayıları
bulunur. Bulunan “a” katsayıları yerlerine konulduğunda ise “β” katsayılarına ulaşılır (Tarı,
2014:261-265). β katsayılarının “a” cinsinden değerleri Eşitlik (14)’de olduğu gibi bulunur.
i = 0 β 0 = a 0 , i = 1 β1 = a 0 + a1 + a 2 , i = 2 β 2 = a 0 + 2a1 + 4a 2 ,
i = 3 β3 = a 0 + 3a1 + 9a 2 , i = 4 β 4 = a 0 + 4a1 +16a 2 , i = 5 β 5 = a 0 + 5a1 + 25a 2
i = 6 β 6 = a 0 + 6a1 + 36a 2 , i = 7 β 7 = a 0 + 7a1 + 49a 2 , i = 8 β8 = a 0 + 8a1 + 64a 2

(14)

Polinom derecesi, maksimum veya minimum noktaları sayısından en az bir fazladır. k’nın ve
m’nin belirlenmesi araştırmacının öngörüsüne kalmıştır (Akın, 2002:742). Modeldeki uygun
gecikme için AIC (Akaike Bilgi Kriteri) kullanılır. En küçük AIC değerini veren model en
uygun modeldir (Kutlar, 2000:44-46).
Akaike Bilgi Kriteri (AIC);
AIC = Tlnσ 2 + 2n
biçiminde ifade edilir (Cooray, 2008:194). Burada; T = kullanılabilir gözlem sayısı, n =
tahmin edilen parametre sayısıdır. Bu kriterlerin dışında gecikme uzunluğunun belirlenmesine
ilişkin farklı yöntemler de vardır. Bu yöntemler, maksimum gecikme uzunluğu bilindiği
zaman gecikme uzunluğunun tahminidir (Judge, 1988:1024; Genceli, 2001:772). Gecikmesi
dağıtılmış modeller modele özgü tahmini en küçük kareler (EKK) yöntemi ile yapılır
(Tinbergen 1949:174-185; Tarı 2014:261-265).

3. BULGULAR VE YORUM
Türkiye’nin koyun sütü üretimi incelendiğinde, 1994-2014 döneminde zaman zaman
inişi çıkışlı bir değişim olmuştur, 2010 yılından itibaren üretimde artış görülmüştür (Şekil 1).
Koyun sütü fiyatları ise bu dönem için genelde hissedilir bir artış göstermiştir (Şekil 2).

141

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 50
Temmuz – Ağustos 2015
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org

Koyun sütü üretimi (ton)
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Şekil 1. Türkiye’de yıllara göre koyun sütü üretimi (ton)

Yıllar

Şekil 2. Türkiye’de yıllara göre koyun sütü fiyatları (TL)
Koyun sütü üretim-fiyat ilişkisinin, gecikmesi dağıtılmış modellere uygun olup
olmadığını belirlemek için, değişkenler arasındaki ilişkinin korelasyon katsayısı 0.997 olarak
hesaplanmıştır. Modelin açıklama gücünü belirleyen belirleme katsayısı (R2) 0.994 olarak
hesaplanmış olup, koyun sütü üretiminde meydana gelen değişikliğin % 99.4’ünün koyun
sütü fiyatları tarafından açıklanabileceğini ifade etmektedir. Araştırmada kullanılan Koyck
modeli genel ifadesi
Q t = α + β0 + β1Pt + β 2 Pt-1 + ... + β k Pt-k + u t

(15)

biçimindedir. Oluşturulan Koyck Modelinde; Qt : Koyun sütü üretim miktarı (ton), Pt : Koyun
sütü fiyatı (TL/kg)

142

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 50
Temmuz – Ağustos 2015
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org

Koyck modelinin oluşturulabilmesi için verilerdeki koyun sütü fiyatının gecikme
değeri bilinmelidir. Modelde gecikme uzunluğunun belirlenmesi için Akaike Bilgi Kriteri
(AIC) kullanılmıştır. Bu nedenle büyük bir q (gecikme uzunluğu) değeriyle dağıtılmış
gecikmenin şekli konusunda hiçbir sınırlama koymadan, bu süre kısaltıldığında modelin
önemli bir bozulmaya uğrayıp uğramadığı araştırılır (Davidson ve MacKinnon, 1993:675676).
Tablo1- Akaike Bilgi Kriteri (AIC)’ne Göre Gecikme Uzunluğu Değerleri
BIC
Gecikme
AIC
uzunluğu
k=1
26.172
26.321
k=2
26.157
26.356
k=3
26.000
26.247
k=4
26.127
26.421
k=5
26.241
26.579
k=6
26.179
26.556
k=7
26.732
26.143
k=8
24.122
24.556
k=9
23.126
23.571
Tablo1’de görüldüğü gibi en düşük AIC değeri 9 gecikme uzunluğudur. Bu durumda
koyun sütü fiyatlarının koyun sütü üretimine olan etkisi 9 yıldan sonra sıfıra yaklaşmaktadır.
Bu da koyun sütü üretiminin en fazla 9 yıl önceki fiyatlardan etkilendiği anlamına
gelmektedir. Bu değer Dikmen (2006)’in tütün üretim-fiyat, Erdal (2006)’nın domates üretimfiyat, Özçelik ve Özer (2006)’in buğday üretim-fiyat, Erdal (2009)’ın patates üretim-fiyat,
Doğan ve Gürler (2013)’in kuru soğan üretim-fiyat, Doğan ve ark. (2014)’nın çeltik üretimfiyat ve Doğan ve ark. (2014)’nın patates üretim-fiyat çalışmalarında elde ettikleri
değerlerden daha yüksek bulunmuştur. Dolayısıyla koyun sütünün araştırma yapılan söz
konusu ürünlerden daha uzun süre fiyatlardan etkilendiği görülmektedir. Belirlenen gecikme
uzunluğuna göre incelenen dönemde koyun sütü üretimi ile fiyatı arasındaki ilişki en küçük
kareler (EKK) yöntemi kullanılarak Eşitlik (16)’daki gibi tahmin edilmiştir.
Q t = 326538.5 + 493120.8Pt + 112053.6Pt-1 +167562.6Pt -2 + 177095.5Pt -3 + 196248.2Pt -4

(188727.9) (359007.2) (339706.7) (363259.5)

(417559.1) (422856.2)

-544651.7Pt -5 -525244.5Pt-6 -270684.7Pt -7 -97680.50Pt -8 + 621293.6Pt -9

(409238.3) (408646.1)

(438076.2) (482283.3)

(16)

(376756.9)

R2=0.994, F=16.529
Modelde, değişkenlerin katsayılarının hepsi istatistik olarak önemli bulunmamıştır.
Modelin F testi değeri 16.529’dur. Ancak modeli açıklayan belirlilik katsayısı R2=0.994
bulunmuştur ve çok yüksek bir değerdir. Dikmen (2006)’in tütün üretimi-fiyat ilişkisi
çalışmasında R2=0.87, Doğan ve Gürler (2013)’in kuru soğan üretim-fiyat ilişkisi
araştırmasında R2=0.85 bulunmuştur. Doğan ve ark. (2014)’ın hem çeltik hem de patates
üretim-fiyat ilişkisi örneklerindeki çalışmalarında elde ettiği değerlerden daha yüksektir.
Önceki çalışmalarla birlikte bu çalışmadaki bulgular göz önüne alındığında, bitkisel ve
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hayvansal ürünlere ait üretim-fiyat ilişkisi yüksek belirlilik katsayısı ile açıklanabilmektedir.
Model sonuçlarına göre, t, t-1, t-2, t-3 ve t-4 dönemdeki fiyatlar koyun sütü üretimini negatif
yönde etkilerken, t-5, t-6, t-7, t-8 ve t-9 dönemdeki fiyatlar koyun sütü üretimini pozitif yönde
etkilemiştir. Regresyon denkleminin Koyck modeli ile tahmini Tablo 2’de verilmiştir ve
Eşitlik 17’de ifade edilmiştir. Bu modelde koyun sütü üretiminin bir gecikmeli değeri
bağımsız değişken olarak modele alınmıştır.
Tablo 2. Dönüşümlü Koyck Modeli Tahmini
Olasılık
t-istatistiği
(p)
Katsayı
Std. hata
Değişken
35868.36
Sabit
72053.98
Pt
0.897
Qt-1
2
R =0.866, F=55.014, p=0.000, DW=1.90

82645.61
19115.11
0.100

0.434
3.769
8.972

Qt = 35868.36 + 72053.98 Pt + 0.897Qt −1

0.670
0.002
0.000

(17)

biçiminde Koyck Modeli elde edilmiştir. Koyck Modelinde;
Qt = t dönemindeki koyun sütü üretimi, Pt = t dönemindeki koyun sütü fiyatı,
Qt-1 = t döneminden bir önceki dönemdeki koyun sütü üretimidir.
Modelin istatistiksel olarak anlamlılık düzeyleri incelendiğinde koyun sütü fiyatı ve
süt üretim miktarının bir gecikmeli değeri olan Qt-1 katsayıları t testine göre önemli çıkmıştır
(P<0.01). Durbin-Watson istatistik değeri 1.90 olduğundan otokorelasyon sorunu
görülmemiştir. Ancak Durbin-h istatistiği ile otokorelasyon testi yapılabilir. Durbin-h
istatistiği

n
 d
h =  1- 
ˆ
 2  1- nVar(β)
ˆ : Q
şeklinde hesaplanır. Burada, d: Durbin-Watson d istatstiği, n: Örneklem hacmi, Var(β)
t-1
gecikmeli değişken değeri varyansıdır. Tablo 2’deki gerekli bilgiler formülde yerine
konduğunda

21
 1.90 
= 0.26
h =  1
2  1- 21(0.100) 2

elde edilir. Durbin - h ± Z α/2 yani normal dağılımda -1.96<h<1.96 aralığında yer aldığınan H0
hipotezi kabul edilmiştir ve otokorelasyon olmadığı ortaya çıkmıştır. Model sonuçlarına göre,
koyun sütü fiyatındaki 1 TL’lik artış koyun sütü üretimini 72053.98 ton arttırmıştır, bir
dönem önceki koyun sütü miktarındaki 1 tonluk artış koyun sütü üretiminde 0.897 ton (897
kg) artışa neden olmaktadır. Bu durumda ortalama gecikme sayısı,

Ortalama gecikme = λ/(1- λ) = 0.897/(1- 0.897) = 8.71
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olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre koyun sütü fiyatlarında meydana gelen değişimin, koyun
sütü üretimini önemli ölçüde etkileyebilmesi için gereken zaman 8.71 yıldır. Başka bir
ifadeyle, koyun sütü üretimindeki değişimin % 89.7’ si yaklaşık 8.71 yıl içerisinde meydana
gelmektedir. Koyck modeli kullanılarak farklı tarım ürünleri üzerine yapılan benzer
çalışmalarda ortalama gecikme değerleri, tütün için 0.68 yıl (Dikmen, 2006), buğdayda 0.83
yıl (Özçelik ve Özer, 2006), domateste 18 yıl (Erdal, 2006), kuru soğanda 1.19 yıl (Erdal,
2008:33-39), patateste 12.33 yıl (Erdal ve ark., 2009:243-250), patateste 1.45 yıl (Doğan ve
ark., 2014:42-46) ve kabuklu fındıkta 1.1 yıl (Çelik, 2014: 524–530) olarak elde edilmiştir.
Görüldüğü gibi, koyun sütü fiyatlarındaki değişiminin üretim miktarına oluşacak hissedilir bir
etkisi (Erdal,2006)’nın domates ve (Erdal ve ark. 2009)’ın patates üretim-fiyat çalışması
dışındaki diğer çalışmalardaki ürünlerden daha uzun sürede devam edeceği anlaşılmaktadır.
Koyck modelinden yararlanarak (16) nolu eşitliğe aşağıdaki gibi ulaşılabilmektedir.
Koyck modeli tekrar yazılırsa
Q t = α 0 + β0 Pt + λQ t-1 + u t
ve
β k = β 0λ k
0 < λ < 1 olduğundan, (18) nolu eşitliğe aşağıdaki hesaplamalarla ulaşılır;
β 0 = 72053.98; λ = 0.897
β1 = β 0 λ = (72053.98)(0.897) = 64632.42 , β 2 = β0 λ 2 = (72053.98)(0.897)2 = 57975.28
β3 = β 0λ 3 = (72053.98)(0.897)3 = 52003.83 β 4 = β0 λ 4 = (72053.98)(0.897)4 = 46647.43
β5 = β 0λ 5 = (72053.98)(0.897)5 = 41842.75 , β6 = β 0 λ 6 = (72053.98)(0.897)6 = 37532.94
β7 = β0 λ 7 = (72053.98)(0.897)7 = 33667.05 , β8 = β 0 λ 8 = (72053.98)(0.897)8 = 30199.34
β9 = β0 λ 9 = (72053.98)(0.897)9 = 27088.81

α0 = α /(1 − λ ) = 35868.36 /(1 − 0.897) = 348236.5
Bu hesaplamalarla, Koyck modeli yardımıyla elde edilen regresyon denklemi yeniden
yazıldığında Eşitlik (18) elde edilir.
Q t = α 0 + β0 Pt + β1Pt-1 + β 2 Pt-2 + ... + β9 Pt-9 + u t
Q t = 348236.5 + 72053.98Pt + 64632.42Pt-1 + 57975.28Pt-2 + 52003.83Pt-3 + 46647.43Pt-4
41842.75Pt-5 + 37532.94Pt-6 + 33667.05Pt-7 + 30199.34Pt-8 + 27088.81Pt-9

(18)

Oluşturulan bu modelde λ katsayısı 0<λ<1 arasında olduğundan, gecikmeli fiyatlar
koyun sütü üretimi üzerinde azalan bir etkiye sahiptir. (18) nolu eşitlikten hareketle
fiyatlardaki 1 TL’lik artış üretimi 72053.98 ton arttırır. 1 önceki dönemde fiyattaki 1 TL’lik
artış, üretimi 64632.42 ton arttırırken, 2 dönem önceki fiyatlardaki 1 TL’lik artış üretimi
57975.28 ton, 3 dönem önceki fiyattaki 1 TL’lik artış üretimi 52003.83 ton arttırmaktadır.
Benzer şekilde, 4 dönem önceki fiyattaki 1 TL’lik artış üretimi 46647.43 ton, 5 dönem önceki
fiyattaki 1 TL’lik artış üretimi 41842.75 ton, 6 dönem önceki fiyattaki 1 TL’lik artış üretimi
37532.94 ton, 7 dönem önceki fiyatlardaki 1 TL’lik artış üretimi 33667.05 ton, 8 dönem
önceki fiyattaki 1 TL’lik artış üretimi 20199.34 ve 9 dönem önceki fiyattaki 1 TL’lik artış
üretimi 27088.81 ton arttırmaktadır. Bu etki 9 yıl sürmekte olup 10. yılda sıfıra inmektedir.
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Koyun sütü fiyatlarının dönemlere ait gecikmeli değerlerindeki değişmeler üretim üzerinde
pozitif etki yapmakla beraber bu etki giderek azalan bir etki olmaktadır.
Almon modeli ile çalışıldığında; Koyck model sonuçları ile ilgili aynı açıklamalar
burada da geçerlidir. Modelde “Z” değerleri elde edilmiştir. Z değerleri için modelin derecesi
m=2 olarak kabul edilmiştir ve bu denklem Tablo4’deki model sonuçlarına göre Eşitlik
(19)’da olduğu gibi yazılabilir.

Tablo 3. Almon Modeli ile Koyun Sütü Üretimi ve Fiyat Đlişkisinin Tahmini
P
Değişken
Katsayı Std. Hata t-istatistiği
105634 178838.244
0.591 0.571
C
Z0
-252542.1 53979.810
-4.678 0.002
Z1
-109903.6 31082.770
-3.536 0.008
Z2
38724
7158.867
5.409 0.001
Qt = 105634 − 252542.1Z 0 t − 109903.6 Z1t + 38724 Z 2 t + ε t

(19)

Tablo 3’deki Z değerleri elde edildikten sonra Eşitlik (14)’deki çözümlemeler
yapılarak Eşitlik (20)’deki sonuçlar elde edilmiştir.
β 0 = a 0 = -252542.1 , β1 = a 0 + a1 + a 2 = -323721.7 , β 2 = a 0 + 2a1 + 4a 2 = -317453.3
β 3 = a 0 + 3a1 + 9a 2 = -233736.9 , β 4 = a 0 + 4a1 +16a 2 = −72572.5
β 5 = a 0 + 5a1 + 25a 2 = 166039.9 , β 6 = a 0 + 6a1 + 36a 2 = 482100.3 ,
β 7 = a 0 + 7a1 + 49a 2 = 875608.7 , β8 = a 0 + 8a1 + 64a 2 = 1346565.1 ,
β 9 = a 0 + 9a1 + 81a 2 = 1894969.5

(20)

Elde edilen bu değerlere göre Almon Modeli Eşitlik (21)’deki gibi yazılabilir.
Q t = 105634 - 252542.1Pt - 323721.7Pt -1 - 317453.3Pt -2 - 233736.9Pt -3 - 72572.5Pt -4
166039.9Pt-5 + 482100.3Pt-6 + 875608.7Pt-7 +1346565.1Pt-8 +1894969.5Pt-9

(21)

Almon modeli sonuçlarına göre, t, t-1, t-2, t-3 ve t-4 dönemlerdeki fiyatlarda bir
birimlik değişim, üretim miktarında sırasıyla 252542.1, 323721.7, 317453.3, 233736.9 ve
72572.5 birimlik azalışa neden olurken, t-5, t-6, t-7, t-8 ve t-9 dönemlerdeki fiyatlarda
oluşacak bir birimlik artış üretim miktarında sırasıyla 166039.9, 482100.3, 875608.7,
1346565.1 ve 1894969.5 birimlik artışa neden olmaktadır.
Koyck ve Almon yaklaşımıyla elde edilen parametreler, ilk regresyon denklemi ile
karşılaştırıldığında; hem Koyck modeli hem de Almon modeliyle bulunan sonuçlar istatistik
olarak anlamlı çıkmıştır.
Bu bulgulara dayanarak, koyun sütü üretim miktarı ile fiyat arasındaki dengenin iyi
kurulması düşünülebilir. Çünkü geçmiş yıllardaki fiyat artışları süt üretim miktarında
azalmaya neden olmaktadır. Bu olumsuzlukları gidermek için koyun yetiştiriciliğine teşvik
edilmelidir ve gereken destek sağlanmalıdır. Koyun yetiştiriciliğine elverişli yerler seçilmeli
ve ıslah çalışmaları yapılmalıdır. Koyun sayısının artmasıyla süt üretimi de artacağından fiyat
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istikrarı sağlanabilir. Koyun sütü üretiminin artmasıyla fiyat artışlarına karşı yaşanabilecek
olumsuzluklar azalabilir. Eğer koyun sütü üretimi artarsa fiyatların aşırı yükselmesi
yavaşlayacağından tüketicilerin daha fazla süt talep etmeleri söz konusu olabilir.

4. SONUÇ
Bu çalışmada, 1994-2014 dönemine ait koyun sütü üretim miktarı ile fiyatları
arasındaki ilişki gecikmesi dağıtılmış modellerden Koyck ve Almon modeli ile analiz
edilmiştir. Koyun sütü üretim miktarı ile fiyatları arasında % 99.95 gibi çok yüksek bir
korelasyon olduğundan miktar-fiyat ilişkisi Koyck ve Almon modelleri ile incelenmiştir.
Koyck modelinin analizinde, koyun sütü fiyatının gecikmeli değeri AIC kriterine göre 9
olarak saptanmıştır. Bu gecikme uzunluğu kullanılarak incelenen dönemde koyun sütü üretim
miktarı ile fiyatı için gecikmesi dağıtılmış model oluşturularak regresyon analizi yapılmıştır.
Koyun sütü üretimi ile fiyat ilişkisinin incelendiği Koyck modelinde çoklu belirleme katsayısı
% 96.7 olup, koyun sütü üretiminin bir gecikmeli değerinin (Qt-1) t testi sonucu istatistiksel
olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (P<0.01). Koyun sütü fiyatlarında ortaya çıkan değişimin
koyun sütü üretiminde önemli düzeyde bir etkiye neden olması için gereken zaman ortalama
gecikme sayısına göre 8.71 yıldır. Koyck modeli sonuçlarından hareketle 9 yıl gecikmeli
türetilmiş Koyck modeli parametreleri hesaplanmıştır. Buna göre t yılda koyun sütü
fiyatlarındaki bir birimlik artış üretimi 4203.13 ton artırırken, bir önceki dönemdeki
üretimdeki bir birimlik değişme koyun sütü üretimini 0.897 ton (897 kg) artırmaktadır. Koyun
sütü fiyatlarının gecikmeli değerlerindeki değişmeler üretim üzerinde pozitif ancak azalan bir
etki yapmıştır. Almon modeli sonuçlarına göre, koyun sütünün geçmiş 8 yıldaki fiyatlardan
negatif olarak etkilendiği saptanmıştır. t yıldaki fiyatlar ile üretim miktarı arasında pozitif
yönlü bir ilişki belirlenirken, t-1 döneminden t-9 dönemine kadar olan geçmiş 9 yılık
dönemdeki fiyatlar ile üretim miktarı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. t
yıldaki ürün fiyatlarında bir birimlik değişmeye karşılık üretim miktarında yaklaşık 72054
tonluk artış, 1 yıl önceki koyun sütü fiyatındaki bir birimlik değişme karşısında üretim
miktarında 64632 ton azalma, 2 yıl önceki koyun sütü fiyatındaki bir birimlik değişme
karşısında üretim miktarında 57975 ton azalma, 3 yıl önceki koyun sütü fiyatındaki bir
birimlik değişime karşılık 52004 ton azalma ve 4 yıl önceki koyun sütü fiyatındaki bir
birimlik değişme karşısında üretim miktarında 46647 ton azalma olmaktadır. 5-9 yıl önceki
koyun sütü fiyatlarındaki değişmeler karşısında üretim miktarında artış olmuştur. Bu artışlar 5
yıl öncesinde 41843, 6 yıl öncesinde 37533, 7 yıl öncesinde 33667, 8 yıl öncesinde 30199 ve
9 yıl öncesinde 27089 ton olmuştur.
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DĐYARBAKIR ĐLĐNDEKĐ SANAYĐ ĐŞLETMELERĐNĐN TEMEL SORUNLARINA
ĐLĐŞKĐN BĐR ALAN ARAŞTIRMASI1
Doç. Dr. Abdurrahim EMHAN2
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ZĐNCĐRKIRAN3
Arş. Gör. Cenk AKSOY4
ÖZ
Diyarbakır, sanayi alanında uzun yıllar eğitimsizlik, terör ve genel ekonomiden kaynaklanan istikrarsızlıklar
nedeniyle potansiyelini değerlendirememiş ve gelişme bakımından olması gereken düzeyin çok gerisinde kalmış
bir ilimizdir. Gerek genç nüfusu ve dinamizmi ile gerekse yerüstü ve yeraltı kaynaklarının zenginliğiyle ayrıca
da coğrafik olarak Ortadoğu’da yeni gelişen pazarlara yakınlığı dolayısıyla gelişmeye yönelik birçok potansiyel
avantajlara sahiptir. Bu analiz çalışması, Diyarbakır iline ait güncel bir sanayi envanteri çalışmasıdır. Bu
çalışmayla birlikte bölgenin mevcut durumunun güncel fotoğrafının gösterilmesi amaçlanmıştır. Araştırma
kapsamında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Sanayi Đl Müdürlüğü verilerine dayanılarak yaklaşık
(Organize Sanayi Bölgesi hariç) 600 işletme adresine gidilmiş olup, 350 işletmeden anket toplanmıştır. Veri
toplamada yaklaşık 70 soruluk bir anket kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 18.0 istatistik
programı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, araştırmanın amacı doğrultusunda çeşitli istatistik metot
ve test teknikleri (frekans dağılımı, ortalama, t-testi, ANOVA, regresyon, korelasyon) kullanılarak
yorumlanmıştır. Đstatistikî anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda
Diyarbakır’daki sanayi işletmelerinin karşılaştığı; finansal yönetim sorunları, işgücünün nitelik sorunu, ulaşım ve
nakliye sorunları, stok yönetim sorunları, hammadde ve malzeme sorunları ve verimlilik ölçümü sorunları gibi
üretim sorunlarına ilişkin gerek yerel yönetici ve merkezi politika yapıcıları açısından gerekse özel sektör
açısından farkındalık oluşturacak tespitler ortaya konulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Sanayi, Sanayi Profili, Sanayi Envanteri

A FIELD RESEARCH ON THE MAIN PROBLEMS OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES ON DĐYARBAKĐR
ABSTRACT
Diyarbakir has failed to assess the potential in the industry sector for many years because of education, terrorism
and instability caused by the overall economy and is one of our provinces which has lagged far behind for the
level required in terms of development. Diyarbakir has many potential advantages for development for instance;
young population and dynamism, richness of surface and underground resources, geographical proximity to
emerging markets in the Middle East. This research studies a recent industry inventory of Diyarbakir. With this
research it’s aimed to show the date picture of the current situation in the region. Under this research, based on
the data of Diyarbakir Chamber of Commerce and Industry Provincial Directorate, 600 business places visited
for the survey (Except Organized Industrial Zone) and the surveys were collected from 350 of them. An
approximately 70 questions survey is used for data collection. In the evaluation of collected data, statistical
software called SPSS 18.0 was used. The data obtained in this study were interpreted using a variety of statistical
methods (frequency distribution, mean, t-test, ANOVA, regression, correlation) and testing techniques for the
purpose of research. Statistical significance level was taken as p <0.05. As a result of work carried out has
revealed the production issues such as financial management issues, labor quality problems, transportation and
shipping issues, inventory management issues, raw materials and supplies issues, productivity measurement
issues faced by industrial enterprises in Diyarbakir, to raise awareness of the need for local administrator, central
policy-makers and in terms of private sector.
Key Words: Industry, Profile of Industry, Inventory of Industry
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GĐRĐŞ
Diyarbakır ili, sanayi alanında uzun yıllar yaşadığı problemler ve istikrarsızlık nedeniyle
kendi potansiyelini kullanamamış ve kalkınmışlık bakımından olması gereken düzeyin çok
gerisinde kalmıştır. Ekonomik gelişmişlik, sanayi, istihdam, eğitim, istikrar, sosyal refah
birbirini tetikleyen olgulardır. Bunlardan birinin gelişmesi diğerinin gelişmesine bağlıyken,
birinin gelişmesi bir diğerinin gelişmesini sağlayacaktır. Güvenlik ve istikrarın pozitiflik
eşiğini geçmesiyle sanayi alanında özellikle son 5 yılda Diyarbakır ilinde dikkate değer bir
hareketlilik oluşmuştur (TÜĐK 2012a). Gerek genç nüfusu ve dinamizmi gerek yer üstü ve yer
altı kaynaklarının zenginliği bu potansiyeli fark ettirmektedir. Aynı bölgede bulunan ve
yüzölçümü itibariyle Diyarbakır ilinin yarısından az olan Gaziantep ili bu konuda iyi bir örnek
olabilir. Gaziantep ili, benzer iklim ve coğrafi şartlara sahip olmasına rağmen gelişmişlik ve
sanayi açısından Diyarbakır ilinden çok ileridedir. Gaziantep ili, böyle bir gelişmişlik
düzeyine ulaşmayı başarabilmişse Diyarbakır ilinin de böyle bir başarıya ulaşmaması için
hiçbir neden yoktur (TUĐK 2012b).
Tarihi ve kültürel anlamda zengin bir altyapıya sahip bulunan Diyarbakır ili, gerek yerel
düzeyde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerekse uluslararası düzeyde Ortadoğu ülkeleri ile
geçmişten gelen güçlü ilişkilere sahiptir. Komşu ülkelerde iyi bir imaja sahip olduğu bilinen
Diyarbakır ilinde, yeni gelişen pazarlara yönelik yeni sanayi alanları oluşma potansiyeli
mevcuttur. Diyarbakır ilindeki işletmelere yapılan Profil Anketine göre firmaların sadece %
13,6’sı ihracat yapmaktadır (KKA 2013a).
Diyarbakır ili önemli tarım arazilerine sahiptir. GAP ile birlikte sulu tarımın getireceği
verimlilik ve ürün çeşitleri dikkate alındığında Diyarbakır ilinde tarıma dayalı sanayinin
gelişeceğinin ipuçları görülebilmektedir. Bu konuda GAP Eylem Planı ile yapılacak
müdahalelerin öncelikli hedefleri istihdamın artırılması, yüksek katma değerli üretim
biçimlerinin yaygınlaştırılması, üretimde çeşitliliğin sağlanması, ulusal ve uluslararası
pazarlara entegrasyon sürecinin kolaylaştırılması, bölge ürün ve hizmetleri için olumlu bir
marka imajının oluşturulması ve bölgenin potansiyelleri doğrultusunda özellikle tarımsal
sanayinin ve turizmin geliştirilmesinin desteklenmesi şeklinde açıklanmıştır (GAP BKĐ,
2010).
Şimdiden bu alanda öne çıkmış sektörler mevcuttur. Yukarıdaki bölümlerde bahsedildiği gibi
Diyarbakır ili pamuk yağı alanında Türkiye içinde önemli bir paya sahiptir. Sulama
imkânlarına ulaşılması ile bu ilde pamuk ekiminin artması ve bu alanda yağ sanayisinin daha
da gelişeceği tahmin edilebilir. Buğday üretimi ilde önemli bir yere sahiptir. Fakat buna bağlı
olarak, un sanayisi dışında başka sanayiler oluşmamıştır. Bu yönde makarna, paket un,
bisküvi, kek gibi alanlarda bir sanayi oluşma potansiyeli vardır. Özellikle komşu ülkelere
yönelik bu yönde bir pazar potansiyeli mevcuttur. Ayrıca tarımın gelişmesi ile zirai
makinalara olan ihtiyacın artması, buna paralel olarak makina sanayisi ve yan sanayinin de
gelişmesi tahmin edilebilir. Böylelikle verimli tarımın azaltacağı istihdamı buralara
kaydırmak mümkün olabilir (Başbağ ve Ekinci, 2010a).
Tekstil sektöründe de yine pamuğa dayalı tekstil sanayisi Diyarbakır ilinde öne çıkmıştır.
Fakat bu sektör daha çok çırçır işletmeleri düzeyinde kalmıştır. Sonraki aşamalar olan iplik,
boyama, konfeksiyon alanları yeterince gelişememiş olup entegre bir yapı kazanamamıştır.
Bu yüzden Diyarbakır ilinde entegre yapının oluşturulması için eksik olan üretim zincirlerinin
bölgeye getirilmesinin teşvik edilmesi önemlidir. Ayrıca bölgenin en büyük problemi olan
işsizlik emek yoğun bir sektör olan tekstil sektörünün geliştirilmesi ile azaltılabilir. Bu
bakımdan da tekstil sektörü içinde en fazla emek yoğun alan olan, konfeksiyon ve diğer hazır
giyim sanayisinin Diyarbakır ilindeki istihdam ihtiyacı ile örtüştüğü söylenebilir. Ayrıca
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özellikle ilin sanayisinin gelişmesinde motor etkisi yapacak büyük işletmelerin buraya
gelmesi teşvik edilmelidir (Başbağ ve Ekinci, 2010b).
Mermer ocakçılığı ile taş ve mermer işlemeciliği sektörleri Diyarbakır ilinde işletme sayısı,
istihdam edilen kişi sayısı, ihracattaki payı ve katma değeri bakımından önemli bir yere
sahiptir (TUĐK 2012c). Diyarbakır’ın gerçek mermer rezervini tespit ederek, bu sektörün
geleceğine ışık tutmak, bu işletmelerin sürdürülebilirliğini incelemek önemlidir. Diyarbakır
ilinin ihracatının yarısından fazlasını oluşturan blok mermer imalatı aslında katma değeri
düşük bir üretim şeklidir. Bu konuda KOBĐ’lerin kapasitelerini arttırıcı faaliyetlerde bulunup
bu kaynağı katma değeri daha yüksek bir şekilde pazarlamak ve buna göre altyapı oluşturmak
gerekmektedir. Ayrıca il genelinde çok miktarda bulunan bazalt taşının yararlanılacağı alanlar
ve yararlanma yöntemleri üzerine yapılacak araştırmalar çok faydalı olacaktır (KKA 2013b).
Diyarbakır ilinde genç nüfus oranı yüksektir. Sanayinin geliştirilmesine yönelik politikalara
paralel olarak, bu genç nüfusa sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda nitelik kazandırılması için
gerekli eğitim çalışmalarına destek verilmesi çok önemlidir. Ayrıca yine bilgi birikimini
arttırmak, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek, yeni yöntemler ve ürünler geliştirerek
rekabet gücünü arttırmak, maliyetleri azaltmak için üniversite ve sanayi işbirliği çalışmalarına
destek verilmelidir. Ulusal Kalkınma Planlarında da değinildiği gibi sermaye birleşimi ve
sermayenin doğru yönlendirilmesi, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklenmesi için
kuluçka merkezi, teknopark gibi uygulamalar desteklenmelidir (TÜĐK 2012a).
Sanayi altyapısının iyileştirilmesi ivedilikle ele alınması gereken konuların başında
gelmektedir. Burada öncelikli olarak işletmelerin en önemli ihtiyacı olan, elektrik altyapısının
iyileştirilmesi ve doğalgaz altyapısının kurulmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Konvansiyonel enerji kaynaklarının yakın gelecekte tükenecek olması nedeniyle gelişmiş
ülkelerde yenilenebilir enerji konusunda ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda öne
çıkan alanlardan birisi de Diyarbakır ilinde çok yüksek bir potansiyele sahip olan güneş
enerjisidir. Bu alandaki teknoloji gelişmeye devam etmektedir. Đspanya ve Almanya’da
özellikle bu alanda devlet teşvikleri ile yatırımlar cazip hale getirildikten sonra, bu sektörde
yatırımlar ciddi oranda hız kazanmıştır. Birkaç yıl içinde bu ülkeler güneş enerjisinden
elektrik üretmenin yanında, güneş enerjisi teknolojisi üretir hale gelmiştir. Diyarbakır ili,
coğrafi konumu nedeniyle güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti ile dünyada güneş enerjisi
potansiyeli en iyi bölgeler arasında bulunmaktadır. Yasal düzenlemeler ve teşvik
mekanizmaları ile Diyarbakır ilinde güneş santrallerinin kurulması gündeme gelecektir. Bu
alanda yapılacak yatırımların önünün açılması, bu yönde ilde bulunan üniversite ile beraber
teknoloji geliştirme çalışmalarının desteklenmesi uzun vadede teknolojiyi yakalamak
açısından çok önemlidir (Deniz, 2010).
MATERYAL VE YÖNTEM
Bu kısımda araştırmanın evreni ve örneklemi, veri toplama aracı ve verilerin analizinde
kullanılan testler belirtilmiştir.
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Bilim Sanayi ve Teknoloji Đl
Müdürlüğünün adres verilerine dayanarak Diyarbakır merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren
üretim işletmelerine birebir anket dağıtılmıştır. Bu çalışmada, Diyarbakır Organize Sanayi
Bölgesinde faaliyette bulunan işletmeler hariç tutulmuştur. Araştırma kapsamında, yaklaşık
600 adres ziyaret edilmiş olup, analizler için toplamda 350 anket kullanılmıştır. Bu
araştırmanın saha çalışması 26 Ağustos–16 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş
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olup, araştırma kantitatif
gerçekleştirilmiştir.

araştırma

yöntemlerinden

yüz

yüze

anket

tekniğiyle

Veri Toplama Aracı
Verilerin toplanmasında, demografik bilgiler dışında, işletmelerin insan kaynakları, üretim
kapasitesi, pazar durumu ve karşılaşması muhtemel sorunların bulunduğu 69 soruluk bir
anketten yararlanılmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 18.0 istatistik programı kullanılmıştır. Elde edilen
verilerin analizinde frekans, parametrik fark testleri (t-testi, ANOVA), korelasyon ve
regresyon testleri kullanılmıştır. Đstatistikî anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR
Bazı Değişkenlerle Đlgili Olarak Fark / Đlişki Test Sonuçları ve Yorumları
Nitelikli eleman sıkıntısı çeken 228 işletme kendi faaliyet alanı ile ilgili usta veya kalfa
ihtiyacı bildirmişlerdir. Nitelikli elaman sorunu sektörlere göre değişkenlik arz etmekle
beraber, ilgili sektörde usta ve kalfa ihtiyacı duyulmaktadır. Duyulan bu ihtiyacın temel
sebebi bölgesel olarak iş gücünün göreceli olarak ucuz olması ve bu durumdan usta ve kalfa
ücretlerinin de etkilenmesi olarak düşünülebilir. Ücreti az bulan nitelikli elemanlar yüksek
gelirli daha uygun bir iş bulduğunda buradan ayrılmakta, hatta başka şehirlere
taşınmaktadırlar.
Hukuki yapıya göre kıyaslama yapıldığında, en fazla hammadde ve malzeme sorunu yaşayan
işletmeler anonim şirketlerdir (F: 4.36, p<0.05).
Araştırma kapmasındaki anonim şirketler göreceli olarak daha fazla üretim yaptıkları için
diğer işletmelere göre daha fazla hammadde ve malzeme sorunları yaşadığı düşünülmektedir.
Kuruluş yıllarına göre kıyaslama yapıldığında, en az verimlilik sorunları, üretim planlama ve
yedek parça sorunları yaşayan işletmeler 1980’li yıllarda kurulan işletmelerdir (F: 2.56,
p<0.05; F: 2.01, p<0.05; F: 2.38; p<0.05).
Kuruluş tarihi eski olan işletmelerin kurumsal yapılarının yeni şirketlere göre daha sağlam
olmalarına bağlanabilir.
Sektörlere göre kıyaslama yapıldığında en fazla stok yönetim sorunları yaşayan sektör tekstil
sektörüdür (F: 2.62, p<0.05).
Araştırma kapsamında 41 adet çırçır fabrikasının varlığını göz önüne aldığımızda ham
pamuğun işlenmesi esnasında depolama ve stok problemlerinin olması beklenen bir sonuç
olarak değerlendirilebilir. Ayrıca pamuk işleme zamanı genellikle Ekim ve Kasım aylarına
denk gelmesinden dolayı doğal olarak, yağmurlu havalardan kaynaklanan çeşitli sorunlarla da
karşılaşılmaktadır.
Finansal yapıya göre kıyaslama yapıldığında 50.000-250.000 TL sermayeye sahip olan
işletmelerin, en fazla finansal yönetim sorun yaşayan işletmeler olduğu görülmüştür (F: 2.91,
p<0.05).
Sermayesi az olan bu işletmelerin finansal sorunlar yaşaması bir ölçek sorunu olup,
işletmelerin optimum büyüklükte olmamalarına bağlanabilir.
Yıllık ciroya göre kıyaslama yapıldığında cirosu 500.000-1.000.000 TL cirosu olan
işletmelerin bu rakamdan daha düşük veya daha yüksek cirosu olan işletmelere göre daha az
genel yönetim, finansal yönetim, üretim planlama, ulaşım ve nakliye sorunları yaşadığı tespit
edilmiştir (F: 3.12, p<0.05; F: 2.44, p<0.05; F: 3.03; p<0.05; F: 3.38,p<0.05).
Cirosu 500.000-1.000.000 TL olan işletmelerin, daha az genel yönetim, finansal yönetim,
üretim planlama, ulaşım ve nakliye sorunları yaşamasında bu sınıftaki işletmelerin Diyarbakır
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ölçeğine uygun olmaları ve optimum bir ciro büyüklüğüne sahip olmaları etkili unsurlar
olduğu düşünülebilir.
Bünyesinde mühendis ve tekniker çalıştıran işletmelerin bu meslek gruplarını çalıştırmayan
işletmelere göre daha az ulaşım ve nakliye sorunları, üretim planlama, stok yönetim sorunları
yaşadığı tespit edilmiştir (t: 2.96, p<0.05; t: 5.87, p<0.001; t: 7.96; p<0.001).
Özellikle üretim planlama, stok yönetim sorunlarının varlığı direkt olarak işletmenin
üretimiyle ilgili olması nedeniyle, alanında eğitimli kişileri bünyesinde istihdam eden
işletmelerin bu sorunları daha az yaşaması beklenen bir sonuç olarak değerlendirilebilir.
Teşvik yasalarından en fazla memnun olan sektör mobilya ve marangoz sektörüdür (F:2.237,
P<0.05).
Bu tür işletmeler sayısal olarak daha fazla işgören çalıştırdıkları için, vergi, stopaj ve özellikle
sigorta prim indirimlerinden daha fazla yararlanmaları ile ilgili olabilir.
Teşvik belgesi alan işletmelerin yeni yatırım yapması arasında anlamlı bir ilişki vardır (r=163,
p<0.001).
Teşvik belgesi alan işletmelerin diğer işletmelere göre yatırım yapması beklenen bir sonuç
olarak değerlendirilebilir.
Ayrıca teşvik yasalarının yatırımcıyı belli yükümlülükler altına aldığı için, teşvik belgesi alan
işletmelerin yeni yatırımlar yapması sıhhatli bir sonuç olarak değerlendirilebilir.
Bazı Đşletme Sorunlarına Đlişkin Korelasyon Analizi
Tablo 1: Bazı Đşletme Sorunlarına Đlişkin Korelasyon Analizi
Değişkenler

1

1.Genel Yönetim
Sorunları

1

2.Finansal
Yönetim Sorunları

,095

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

3.Teknolojik
Yetersizlik

,156** ,207**

4.Yedek Parça
Sıkıntısı

,226** ,135* ,205**

5.Đşgücü Nitelik
Sorunu

,312** ,113* ,275** ,412**

6.Ulaşım ve
Nakliye Sorunları

,278**

-,04

1
1
1

,128* ,267** ,398**

1

7.Üretim Planlama
,340** 0,097 ,160** ,284** ,403** ,523**
Sorunları

1

8.Stok Yönetim
Sorunları

,269** 0,104 ,167** ,141** ,267** ,403** ,532**

9.Hammadde
Tedarik Sorunları

,179** 0,091 ,213** ,359** ,300** ,422** ,495** ,379**

10.Verimlilik
Ölçümü Sorunları

,260** 0,017 ,212** ,223** ,389** ,266** ,456** ,365** ,342**

11.Pazarlama
Sorunları

,231** ,179** ,224** ,130* ,262** ,263** ,376** ,348** ,384** ,362**

1
1
1
1

**P< 0.001 / *P< 0.05
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Tablo 61’ de görüldüğü üzere, üretim sorunlarının, genel yönetim, iş gücünün niteliği, stok
yönetimi, hammadde tedariki, verimlilik ölçümü ve pazarlama sorunları ile yüksek korelasyon
içindedir (p<0.01).
Üretim Sorunlarına Đlişkin Regresyon Analizi
Üretim yapan bu işletmelerin, üretime ilişkin sorunlarını tespit etmek amacıyla çoklu
regresyon analizi yapılmıştır. Tablo 62’de görüldüğü gibi (üretim sorunları), finansal yönetim
sorunları, işgücünün nitelik sorunu, ulaşım ve nakliye sorunları, stok yönetim sorunları,
hammadde ve malzeme sorunları ve verimlilik ölçümü sorunları değişkenleri toplam
varyansın %46’sını açıklamaktadır.
Tablo 2: Üretim Sorunlarına Đlişkin Regresyon Analizi
Bağımlı Değişken

Üretim Sorunları

R2

0.46

Bağımsız Değişken

B

β

t

p

VIF

Finansal Yönetim Sorunları

0,07

0,08

1,99

0,48

1,09

Đşgücünün Nitelik Sorunu

0,12

0,14

3,03

0,03

1,33

Ulaşım ve Nakliye Sorunları

0,19

0,22

4,72

000

1,4

Stok Yönetim Sorunları

0,28

0,28

6,21

000

1,31

Hammadde
Sorunları

0,17

0,20

4,24

000

1,37

Verimlilik Ölçümü Sorunları

0,14

0,15

3,18

0,02

1,34

Teknolojik Yetersizlik

-0,06

-0,07

-1,66

0,97

1,16

ve

Malzeme

SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışma ile Diyarbakır iline ait (Organize Sanayi Bölgesi hariç) güncel bir sanayi envanteri
çalışması yapılmıştır. Çalışmadaki verilerin çoğu güncel rakamlardan oluşmaktadır. Bu
çalışmayla birlikte konu ile ilgili daha önce yapılan çalışmalardan daha kapsamlı bir saha
envanter çalışması yapılarak, bölgenin mevcut durumunun daha iyi gösterilmesi
amaçlanmıştır.
Elde edilen veriler ışığında sektörde faaliyet gösteren aktörlere ve diğer kurumlara aşağıdaki
şu önerilerde bulunulabilir:
1. Çalışanların eğitim durumlarına bakıldığında çalışan personelin yarısına yakınının
okuryazar olması bölge itibariyle insan kaynağının niteliği hakkında önemli bir gösterge
olduğu görülmektedir. Çeşitli seminer ve konferanslarla işletme sahiplerine konunun
hassasiyeti anlatılarak insan kaynağının girdi/maliyet unsuru görülmesi yerine değer meydana
getiren varlıklar olduğu vurgulanmalıdır.
2. Belirli sertifika ve diploma ya sahip kalifiye elemanların bölge dışına çıkmamasını teşvik
etmek amacıyla devlet tarafından finansal desteklemede bulunulmalıdır.
3. Faaliyet gösteren birçok işletme yeni kurulmuş ya da birkaç yıllık geçmişe sahip
olduğundan kurumsallaşma problemleri yaşamakta, yeni kurulmuş bu işletmelere karşılıksız
danışmanlık hizmetleri sunulması gerekmektedir. Ayrıca belirli resmi prosedürlere uyulması
konusunda işletmelere zorunluluk getirilerek, en azından organizasyon şeması gibi
kurumsallaşmayı teşvik eden belgeler istenmesi etkili çözümler arasında sayılabilir.
4. Bünyesinde mühendis ve tekniker çalıştıran işletmelerin bu meslek gruplarını çalıştırmayan
işletmelere göre daha az ulaşım ve nakliye sorunları, üretim planlama, stok yönetim sorunları
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yaşadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamada sektörde faaliyet gösteren işletmelerin bu gerçeği bir
kez daha görüp, mühendis istihdamına daha çok ilgi göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca
yukarıda bahsedildiği gibi bölgenin önemli sektörlerinden olan tekstil sektörünün çok kısa
sürede eğitimli ve yetkin çalışanlar ile desteklenmesi önerilmektedir.
5. Cirosu 500.000-1.000.000 TL olan işletmelerin, daha az genel yönetim, finansal yönetim,
üretim planlama, ulaşım ve nakliye sorunları yaşamasında bu sınıftaki işletmelerin Diyarbakır
ölçeğine uygun olmaları ve optimum bir ciro büyüklüğüne sahip olmaları etkili unsurlar
olduğu düşünülebilir. Ayrıca işletmelerin optimum büyüklükte kurulmaları için, ekonomik
(talep tahmini, kapasite ve kuruluş yeri vb.) etütler yapılırken teknik destek almaları için
müteşebbislerin teşvik edilmesi, bu konuda başarılı olmuş işletmelerin başarıları örnek olarak
verilmelidir.
6. Personele uygulanan teşvik sistemini yaklaşık %60 işletmede (pirim, ikramiye ve diğer ek
ödemeler) olmadığı göz önüne alındığında, çalışanlarını parasal anlamda motive edilmeleri
önem arz etmektedir.
7. Đşletmelerin çoğunluğunun (%75) müşteri memnuniyeti anketleri uygulamadığı ortaya
çıkmıştır. Günümüzde önemli bir olgu olmasın rağmen memnuniyet anketi uygulamalarının
olmaması konunun girişimciler düzeyinde yeterince bilinmediği ya da önemi algılanmadığı
sonucunu göstermektedir.
8. Araştırma kapsamına alınan işletmelerin sadece 11 tanesinin (%3) yerel yönetimlerden bir
beklentisinin olmadığını beyan etmiş olup, kalan işletmelerin altyapı, çevre koruma,
kentleşme sorunu, ulaşım sorunu ve atık değerleme hususunda taleplerinin olduğu tespit
edilmiştir. Yerel aktörlerin çalışanların bu isteklerini dikkate almaları ve yeni girişimciler için
daha cazip bir yatırım ortamı oluşturmaları önem arz etmektedir.
9. Elde edilen verilerden, işletmelerin üniversitelerin bilgi ve tecrübelerinden yeterince
yaralanmadıkları tespit edilmiştir. Bu konuda hem işletme sahiplerinin hem de üniversite
öğretim elemanlarının beraber çalışmalarının teşvik edilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca
üniversite sanayi işbirliğine katkıda bulunan öğretim elemanlarına akademik bir getirisinin
olması en önemli teşvik unsurlarından sayılabilir.
Son olarak Diyarbakır ilindeki sanayi işletmelerinin karşılaştığı; finansal yönetim sorunları,
işgücünün nitelik sorunu, ulaşım ve nakliye sorunları, stok yönetim sorunları, hammadde ve
malzeme sorunları ve verimlilik ölçümü sorunları gibi üretim sorunlarına ilişkin daha
kapsamlı çalışmaların yapılması önem arz etmektedir.
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XVI. YÜZYILDA ÇILDIR EYÂLETĐ AHALKALAK SANCAĞI’NIN TÜMEK
NAHĐYESĐ
Iasha BEKADZE∗
Öz
Timuk Nahiyesi, günümüzde Gürcistan Cumhuriyeti Samtskhe-Cavakheti Bölgesi’nin Aspinza Belediyesi
sınırları içerisinde yer almaktadır. Tarihi Timuk Rabat Kalesi ve Tsunda, buranın çok eski yerleşim yeri
olduğunu kanıtlamaktadır. Nahiye, Pers, Roma, Bizans, Sasani, Emevi, Selçuklu, Đlhanlı, Timur, Karakoyunlu,
Akkoyunlu, Samtskhe Atabeyleri ve Osmanlı medeniyetlerinin yerleşim alanı olmuştur. 250 yıl (1578-1828)
Osmanlı sınırları içerisinde yer alan Timuk Nahiyesi, 1828-1829 Rus-Türk Savaşı sonucu 14 Eylül 1829 Edirne
Antlaşması’na göre Ruslara tazminat olarak verilmiştir.
Timuk, 1578 yılında Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra Çıldır Eyâleti Akhalkalak Sancağı’na bağlı bir
nahiye olarak idare olunmuştur.
Çalışmamızda, 1595 tarihli “Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistan” tahrir defteri kayıtlarından
yararlanarak, Timuk Nahiyesi’nin XVI. yüzyıl sonlarındaki sosyal-ekonomik yapısı üzerinde durulmuştur.
Nahiyede vergiye tabi 1 Rabat Kale, 20 köy ve 1 mezra bulunmaktadır. Bir Rabat Kale ve 9 köy reayasız
olduğu halde, diğer bir mezra ve 11 köyde nüfus bulunmamaktadır. Nahiyenin toplam nüfusu yaklaşık 1.259
kişiden teşkil olunmuştu. Ayrıca, Tümek Nahiyesi’nin köy ve mezraları, nahiye nüfusu, ekonomik durumu,
hububat üretimi, hayvancılık, vergiler ve bazı zirai ürünlerin satış fiyatları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çıldır, Akhalkalak, Tümek, Nahiye, Mezra.

TUMEK BOROUGH OF AHALKALAK DISTRICT IN CHILDIR PROVINCE IN
THE 16th CENTURY
Abstract
Timuk Borough was located within the borders of present Aspinza Municipality of Samtskhe-Cavakheti
Region in the Republic of Georgia. Historical Timuk Rabat Castle and Tsunda prove that this area is a very old
settlement place. The borough has been the settlement area for Persian, Roman, Bizantyne, Sassanian, Emevi,
Seljukian, Ilkhanid, Timurid, Karakoyunlu, Akkoyunlu, SamtskheAtabegs, and Ottoman civilizations. Timuk
borough, which was in the borders of Ottoman State for 250 years (1578-1828), was given to Russians as
recoupment according to Edirne Treaty signed on the 14th of September, 1829 as a result of Russia-Turkey War
continued between 1828-1829.
Entering the control of Ottoman Empire in 1578, Timuk was governed as borough dependent to
AkhalkalakSanjak in Çıldır Province.
In our study, we handled the subject of social and economical structure of Timuk Borough at the end of
16th century according to cadastral recording book named ‘Survey Register of Georgia Province (“Defter-I
Mufassal Vilayet-I Gürcistan”) dated 1595.
There were 20 villages, 1 Rabat castle, and 1 arable field that were taxed. There were no rayah in the
Rabat castle and 9 villages, whereas there is no population in the other hamlet and 11 villages. The total
population of the borough was approximately 1259 people. In addition, villages and hamlets, borough
population, economical structure, grain production, livestock, taxes, and some agricultural products’ sale prices
in the Tümek borough were evaluated.
Key Words: Çıldır, Akhalkalak, Tümek, Borough, Hamlet.
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1. GĐRĐŞ
Osmanlı Devleti ile Gürcü Krallıkları arasında 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in
Đstanbul’u almasından sonra başlayan ilişikler 1461 yılında Trabzon alındıktan sonra daha da
yoğunlaştı. Çünkü Osmanlılar artık Gürcülerle komşu olmuştu (Svanidze, 1999: 72)
Kafkasların kapısı durumunda olan Gürcistan XVI. yüzyılda Safevi ve Osmanlıların
savaş alanına dönüşmüştü. 1578 yılı Temmuz sonlarında Lala Mustafa Paşa Ardahan’dan
geçerek 8 Ağustos’ta Kacissihe kalesine gelmiş ve burada amansız bir savaş olmuştur. Aynı
gün Ardahan sancak beyi Abdurrahman bey ile Bayburt Alaybeyi Bekir bey kendi
askerleriyle Ulgar Dağı’nı geçip Posof’un merkezi Mere ve Ahıska yolu üzerindeki Vale
Kalesini fethetmiştir (Kırzıoğlu, 1998: 288). Bu esnada Osmanlı ordusu Çıldır gölü
yakınlarında 30.000 kişilik Đran ordusunun yolunu kesmişti (Lomsadze, 1999: 19).
9 Ağustos 1578 yılında Çıldır düzünde Zurzna ve Sintsal köyleri arasında OsmanlıSafevi Savaşı’nda Osmanlılar büyük zafer kazandılar (Lomsadze, 1999: 19). Bu zafer
Osmanlılara Kafkasların yolunu açtı. Zaten Osmanlı politikası da bunu amaçlıyordu. Çünkü
oradan da Hazar’a ve Orta Asya’ya ulaşmak isteniyordu.
10 Ağustos’ta II. Menüçöhr 6.000 atlı ile Lala Mustafa Paşa’nın otağına gelip ona tabi
olduğunu bildirdi (Lomsadze, 1999: 19). Bu tarihten itibaren Samtshe-Saatabago toprakları
Osmanlı sınırları içerisine alınmıştır. Tümek ve çevresi de bu yıllardan itibaren Osmanlı
hakimiyetine girmiştir.
Çıldır zaferinden sonra Lala Mustafa Paşa, Ahıska’da Osmanlı hakimiyetini daha da
güçlendirmek için 1 Temmuz 1579 tarihinde bölgede Osmanlı idari düzenlenmesi olan Çıldır
Beylerbeyliği’ni kurdu ve bu beylerbeyliğin başına Müslüman olan ve Mustafa adını alan
Menüçöhr’ü getirdi. Mustafa’nın kardeşi Kvarkvare’ye de Oltu Sancak beyliğini verdi
(Emecen, 1993: 300).
Đlk kuruluşta sancak sayısı 6 olan Çıldır Eyâleti’nde sancak sayısı daha sonralar 14-21
arası değişmiştir (Turan, 1963: 222-223).
1595 yılı tahrir defteri verilerine dayanarak Tümek Nahiyesi’nin sınırlarını şöyle
belirleyebiliriz:
Kuzey’de: Hertvis Sancağı'nın Hertvis Nahiyesi;
Güney’de: Akhalkalak Sancağı'nın Niyaliskur Nahiyesi;
Batı’da:Hertvis Sancağı'nın Buzmaret Nahiyesi;
Doğu’da: Akhalkalak Sancağı'nın Akşehir Nahiyesi.
2. TÜMEK NAHĐYESĐ’NĐN COĞRAFĐ TAKSĐMATI VE KÖYLERĐN TOPLAM
VERGĐ MĐKTARI
Konumuza “Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistân” Tahrir Defteri I. kitabının 14-15
sayfalarındaki Tümek Nahiyesi köylerinin toplam vergi miktarlarını bildirmekle
başlayabiliriz. Buna göre 1595 yılında vergi ödemekte yükümlü 22 coğrafi birimi olan Tümek
Nahiyesi’nin toplam vergi miktarı 142.122 akçe olmuştur (Cikia, 1947: 14-15). 23.000 akçe
vergisiyle Tümek Rabat Kalesi’ni, 16.660 akçe vergisi ile Vaniskvabi Köyü takip etmektedir.
Reayasız Komel Köyü 7.665 akçe vergisiyle nüfusu olan Zeda Varzia, Çaçkar köylerinden
daha fazla vergi ödemektedir. (Cikia, 1947: 8, Bkz. Tablo 1).
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Tablo 1:Tümek Nahiyesi’nin Köylerine Göre Vergi Miktarı
Sıra
No

[Karyeler / Köyler]

Hasıl [akçe]

Sıra No [Karyeler / Köyler]

Hasıl [akçe]

1

Karye-i Miraşhan

8.000

12

Karye-i Vaniskvabi

16.660

2

Karye-i ZedaVardzia

2.400

13

Karye-i Avazana

6.500

3

Karye-i Rabat Kale-i Tümek

23.000

14

Karye-i Alagi

1.150

4

Karye-i Panaket

8.415

15

Karye-i Vardzia

4.000

5

Karye-i Ğomamel

6.000

16

Karye-i Zendevali

1.500

6

Karye-i Tsunda

13.000

17

Karye-i Eliasuban

3.500

7

Karye-i Çaçkar

4.500

18

Karye-i Saklia

1.500

8

Karye-i Vanishev

5.832

19

Karye-i Horket

1.500

9

Mezra-i Gogaşen

500

20

Karye-i Molaver

2.000

10

Karye-i Komel

7.665

21

Karye-i Giorgisminda

3.000

11

Karye-i Vaşlob

15.500

22

Karye-i Danet

6.000

[Toplam]

[142.122]

Kaynak: Cikia, 1947: 14-15.

XVI. yüzyılda Osmanlı idaresine geçen Tümek Nahiyesi Çıldır Eyâleti Akhalkalak
Sancağı'nın en küçük nahiyesidir. Nahiyede toplam 147 hane olup yıllık vergi miktarı 142.122
akçedir. Nahiyede hububat yetiştirilmekte olup meyve ve bağcılık da çok gelişmişti. Nahiyede
hayvancılık ve arıcılık bölge halkının en fazla önem verdiği alanlardan idi. Ayrıca, Tümek
Nahiyesi’nde küçük işletmelere de yer verilmişti. Bu nahiyede toplam 10 değirmen vardı. Bu
değirmenlerden 3’ü harap durumdaydı.
Çalışmamızın önemi, Osmanlı coğrafyası sınırları içerisinde olan Çıldır Eyâleti
Akhalkalak Sancağı Tümek Nahiyesi’nin sosyal-ekonomik durumunu “Defter-i Mufassal
Vilâyet-i Gürcistân” tahrir defteri ışığında vermek olmuştur. Bu bilgilerin daha sonraki
yıllarda ekonomik bakımdan nasıl değiştiğini belirlemekte önemi olacaktır. Buna göre de
Tümek Nahiyesi’nin tüm vergi kalemleri ve miktarları şu tabloda belirtilmiştir (Bkz. Tablo 2)
Tablo 2: Tahriri Yapılmış Köylerinin Vergi Çeşitlerine Göre Toplam Hasılatı
No Vergi Kalemleri
1

Đspenç, 147 nefer

2

Hınta
Şa’ir

Kile

Kıymet [Akçe] No [Vergi Kalemleri]

Kıymet [Akçe]

3.675

11 Resm-i hınzır

935

3.900

39.000

12 Resm-i yaylak

561

4.200

3.360

13 Resm-i yatak

188
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4

Çavdar

540

4.320

5

Erzen

110

880

6

Şıra

1.000

8.000

7

Zeğrek

80

640

8

Ceviz

10

200

18 Resm-i meyve

745

9

Resm-i bostân

940

19 Resm-i murahhasiye

266

1.810

20 Resm-i ÂsyâbÂsiyâb

360

10 Âdet-i ağnam

14 Resm-i yonca ve giyâh

1.440

15 Resm-i kevvâre

1.260

16 Bad-i havâ ve resm-i arûs

1.972

Resm-i tapû ve deştbâni

Toplam

1.625

68.502

Kaynak: Cikia, 1947: 243-248.

3. TÜMEK NAHĐYESĐ ĐSKÂN BĐRĐMLERĐ, NÜFUS VE YERLEŞTĐRME
3.1. Đskân Birimleri
3.1.1. Köyler
Tümek Nahiyesi'ndeki iskân yerleri Tümek Rabat Kale ve köyleridir. Köyler tahrir
defterinde karye olarak bilinmektedir. 1595 tarihli tahrir defteri kayıtlarına göre 22 coğrafi
birimden teşkil olunmuş Tümek Nahiyesi’nde 1 rabat kale, 1 mezra ve 20 köy yer almaktadır.
Rabat kale ve 9 köy nüfusa sahip olduğu halde, 1 mezra ve 11 köy ıssız ve viran köylerdir.
Köylerin ıssız hale gelmesi buralarda cereyan eden savaş olaylarıyla ilgilidir. Bu ıssız
köylerin ancak vergi miktarları kaydedilmiştir. Verginin kim tarafından ödendiğine dair her
hangi bir kayıt bulunmamaktadır. Köylerden büyüklüğüne göre 22 haneyle Vaşlob köyü ilk
sıradadır (Cikia, 1947: 247-248) Nahiye’nin en küçük köyü ise 2 hanelik Zeda Varzia (Cikia,
1947: 243-244) ve Ğumanel (Cikia, 1947: 245-246) köyleridir. Aşağıda Rabat Kale, mezra ve
köyler hakkında kısa olarak bilgi verilmiştir.
Tümek Rabat Kale Köyü: Tümek Rabat Kalesi "Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistan"
adlı I. Kitabın 14. ve 244. sayfalarında Elmaur mezrasıyla birlikte anılmaktadır. Tümek Rabat
Kalesi Cavakheti’nin tarihi kale kenti olup Tsunda ve Varzia’nın arasında Kür Nehri’nin sol
sahilinde bulunmaktadır. (Cikia, 1958: 361). Günümüzde Aspinza Belediyesi’nin Tmogvi
Köyü sınırlarındadır.
Tmogvi Kalesi’nin ismi ilk defa X. yüzyılda yazılı belgelerde geçmektedir. Bu yıllarda
Araplar kaleyi almak isteseler de bir sonuca varamamışlardır. X. yüzyıl sonu XI. yüzyıl
başlarında çar hanedanlarının elinde bulunmaktadır. 1073 yılında Kuvabulidze ve onun
soyundan olanların elinde idi. Daha sonralar ise sırasıyla Toreli, Mhargrzeli, Şalikaşvili ve
Cakeli feodal toprak sahiplerinin elinde tutulmakta idi. 1578 yılında Osmanlıların eline
geçtikten sonra Ahalkalak Sancağı’nın Tümek Nahiyesi sınırları içerisine katılmış olup 18281829 Türk-Rus Savaşı sonucu Edirne Antlaşmasına göre kale Ruslara tazminat olarak
verilmiştir. Kale 1089, 1283 ve 1319 depremlerinde ağır hasar görmüştür (http://saunje.ge/
index.php?id=478&lang=ka/. 18.05.2015).
Tümek Rabat Kale’sinde buğday, arpa, çavdar, erzen, zeğrek yetiştirilmektedir. Ayrıca
köyde bağcılık, meyvecilik ve bostancılık da gelişmişti. Nüfusu gayrimüslim olan köyde
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domuzculuk yapılmaktadır. Arıcılık da köy halkının meşguliyetlerindendir. 69 hanelik köyün
yıllık vergi miktarı 23.000 akçedir.
Fotoğraf 1: Tmogvis Tsikhe (Tmogvi Kalesi)

Kaynak: http://saunje.ge/index.php?id=478&lang=ka/ Erişim Tarihi: 18 Mayıs 2015

Miraşhan Köyü: Miraşhan Köyü “Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistân” adlı I. Kitabın
14. ve 243. sayfalarında Moaret mezrasıyla birlikte anılmaktadır. Bu köy 41°20′20″ Kuzey ve
43°15′22″ Doğu meridyenleri arasında yer almakta olup Aspinza Belediyesi’nin Nekelekev
Nahiyesine bağlıdır. 2002 nüfus sayımına göre köyde 274 kişi bulunmaktadır (Beridze, 2003:
187). Komşu köyleri Ğarti, Ahçia, Kartseb ve Zeda Varziya’dır.
1595 yılında Miraşhan’da 11 hane, 1870 yılında iki hane vardı (Zisserman, 1870: 5).
Miraşhan’a
okunmamaktadır.

bağlı

mezra

bulunmaktadır,

ama

nokta

eksikliğinden

mezra

Miraşhan Köyü’nde buğday, arpa, çavdar, zeğrek yetiştirilmekteydi. Ayrıca köyde
bağcılık, meyvecilik ve bostancılık da gelişmişti. Nüfusu Hıristiyan olan köyde domuzculuk
yapılmaktaydı. Arıcılık da köy halkının meşguliyetlerindendi. On bir hanelik köyün yıllık
vergi miktarı 8.000 akçeydi.
Zeda Varziya Köyü: Zeda Varzia Kür Nehri’nin sol tarafında yerleşmekte olup (Cikia,
1958: 361) Varzia Kale Kentinin Kuzey-Batı’sının 3 km. yerleşmektedir (http://www.
novators.ge/pages /dzeglebi.php?id=138, 18.05.2015). Zeda Varzia günümüzde Anaket,
Bertkana, Margastan, Çolda ve Tmogvi’den oluşan Nekelekev Nahiyesine bağlıdır (Cikia,
1958: 361). Zeda Varzia Köyü’nde buğday, arpa, çavdar, zeğrek yetiştirilmekteydi. Ayrıca
köyde bostancılık da gelişmişti. Nüfusu Hıristiyan olan köyde domuzculuk yapılmaktaydı.
Köyde koyunculuk ve arıcılık da köy halkının meşguliyetlerindendir. Đki hanelik köyün yıllık
vergi miktarı 2.400 akçeydi.
Panaket Köyü: Defterin I 14, 245; II 16, 241. sayfalarında ismi geçmektedir. Panaket
Köyü, Nekelekev, Bertakana, Zeda Varzia, Margastan, Colda ve Tmogvi ile birlikte
Nekelekevi Nahiyesi’na bağlıdır (Cikia, 1958: 362). 1595 yılında altı hanelik bir köydü.
Panaket Köyü’nde buğday, arpa, çavdar, zeğrek yetiştirilmekteydi. Ayrıca köyde
bostancılık da yapılmaktaydı. Nüfusu Hıristiyan olan köyde domuzculuk yetiştirilmektedir.
Koyunculuk ve arıcılık da köy halkının meşguliyetlerindendir. Üç hanelik köyün yıllık vergi
miktarı 8.615 akçeydi.
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Ğumamel Köyü: Ğomanel (Ğomanet) köyü Defterin 1 14, 245 sayfalarında yer almakta
olup Tsunda Köyünün yakınlığında yerleşmektedir.
Ğomanet Köyü’nde buğday, arpa, çavdar, zeğrek yetiştirilmekteydi. Ayrıca köyde
bağcılık ve bostancılık da gelişmişti. Nüfusu gayrimüslim olan köyde domuzculuk
yapılmaktaydı. Ayrıca köyde koyunculuk ve arıcılık da gelişmişti. Đki hanelik köyün yıllık
vergi miktarı 6.000 akçeydi.
Tsunda Köyü: Tsunda 41°24′55″ Kuzey ve 43°20′00″ Doğu meridiyenleri arasında yer
almaktadır. Tsunda Köyü, ismini okuyamadığımız mezra ile kaydolunmuştur.
Tsunda defterin I 14, 246 sayfalarında yer almaktadır. Tsunda Güney Gürcistan’ın tarihi
kenti olup, Cavahetin en eski merkezi olmuştur. Toprakları Kür Nehri’nin sağ tarafında
Aspinza Belediyesi’ne bağlı Nekeleköv köyü sınırları içerisindedir.
X. yüzyılda Tsunda önemini kaybetti ve Cavakhetin merkezi Tümek Kentine geçti.
Tsunda Köyü’nde buğday, arpa, çavdar, erzen, zeğrek yetiştirilmektedir. Ayrıca köyde
bağcılık, meyvecilik ve bostancılık da gelişmişti. Nüfusu Hıristiyan olan köyde domuzculuk
yapılmaktaydı. Ayrıca burada koyunculuk ve arıcılık da yaygındı. Tsunda da değirmencilik de
yapılmaktaydı. On iki hanelik köyün yıllık vergi miktarı 13.000 akçedir.
Fotoğraf 2: Tsunda mabedi (Khram v Tsunde)

Kaynak: http://travelgeorgia.ru/22/14/2/1133/ Erişim Tarihi: 18.05.2015

Çaçkar Köyü: Defterin I 15, 246 sayfalarında yer almaktadır. 14 hanelik bir köydü.
Yukarı tarafta Gogaşeni köyü yerleşmekteydi. Gogaşeni 1595 yılında mezraydı. Şüphesiz ki,
Gogaşeni Çaçkara bağlıydı. Vergisi 4.500 Gogaşen’in ise 500 akçe olup toplamı 5.000
akçedir.
Çaçkar Köyü’nde buğday, arpa, çavdar, zeğrek yetiştirilmekteydi. Ayrıca köyde
bağcılık, meyvecilik ve bostancılık da gelişmişti. Nüfusu Hıristiyan olan köyde domuzculuk
yapılmaktaydı. Ayrıca koyunculuk ve arıcılık da köy halkının meşguliyetlerindendi. On dört
hanelik köyün yıllık vergi miktarı 4.500 akçedir.
Vanishev Köyü: Defterde I 14, 247 sayfalarda yer almaktadır. 3 hanelik köydü.
Vanishev Köyü’nde buğday, arpa, çavdar, zeğrek yetiştirilmekteydi. Ayrıca köyde bağcılık ve
bostancılık da gelişmişti. Nüfusu Hıristiyan olan köyde domuzculuk yapılmaktaydı. Ayrıca
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koyunculuk ve arıcılık da köy halkının meşguliyetlerindendi. Üç hanelik köyün yıllık vergi
miktarı 5.832 akçeydi.
Komel Köyü: Komel köyü,Defterde I 15, 247 sayfalarda yer almaktadır. Đsmi net
okunmuyor. Reayasız olan bu köyün vergi miktarı 7.665 akçedir.
Vaşlob Köyü: Vaşlob Köyü diğer Vaşlob’un mahallesiyle defterin I. 15, 247
sayfalarında yer almaktadır. Köyde yirmi iki hane vardır. Petre Mazniaşvili bu köyün
Tsunda’nın 4 km uzaklığındayerleştiğini bildirmektedir (Cikia, 1958: 365).
Vaşlob Köyü’nde buğday, arpa, çavdar, zeğrek yetiştirilmekteydi. Ayrıca köyde
bağcılık ve bostancılık da gelişmişti. Nüfusu Hıristiyan olan köyde domuzculuk
yapılmaktaydı. Ayrıca koyunculuk ve arıcılık da köy halkının meşguliyetlerindendi. Köyün
yıllık vergi miktarı 15.500 akçeydi.
Vaniskvabi Köyü: Vaniskvabi defterde I. 15, 248 sayfalarda yer almaktadır. Köy
Tmogvi’den 2 km, Hertvis’ten 16 km uzaklıkta yerleşmektedir (Cikia, 1958: 366). Bu
köydebuğday, arpa, çavdar, zeğrek yetiştirilmekteydi. Ayrıca köyde bağcılık, meyvecilik ve
bostancılık da gelişmişti. Nüfusu Hıristiyan olan köyde domuzculuk yapılmaktaydı. Ayrıca
koyunculuk ve arıcılık da köyde gelişmişti. Yirmi iki hanelik köyün yıllık vergi miktarı
16.660 akçeydi.
Avazana Köyü: Avazana Köyü Kukabad mezrasıyla defterin I. 15, 249 sayfalarında yer
almaktadır. Niko Natadze’nin bildirdiğine göre Avazana Vaniskvabi Köyü’nün yukarı
tarafında yerleşmiş bulunmaktadır (Cikia, 1958: 366). Reayasız olan bu köyün vergi miktarı
6.500 akçeydi.
Alaga Köyü: Alaga Köyü Tümek Rabat'ın yakınlığında olup defterin I. 15, 249
sayfalarında yer almaktadır. Reayasızdır. Niko Natadze’nin bildirdiğine göre Alagi Köyü
Zeda Tmogvi ve Vardzia’ının ortasında yerleşmekteydi (Cikia, 1958: 366). Bu köyün yıllık
vergi miktarı 1.150 akçedir.
Varzia Köyü: Varzia Köyü Apniya köyü’ne yakın bir yerde yerleşmektedir. Defterin I.
15, 249 sayfalarında yer alan bu köy reayasız olup vergi miktarı 4.000 akçedir.
Zendevala Köyü: Zindavali köyü Nialiskur Agara'sı yakınlığında yerleşmiş olup defterin
I. 15, 249 sayfalarında yer almaktadır. Zindvali köyünün ismi “Sminda Vale” olması
gerekmektedir (Cikia, 1958: 366). Reayasız olan bu köyün vergi miktarı 1.500 akçedir.
Eliasuban Köyü: Eliasuban Köyü Zeda Varzia’ya yakınında yerleşmiş olup defterin I.
15. 249. sayfalarında yer almaktadır. Niko Natadze Eliasuban Köyü’nin Çaçkar Köyü’nün
karşısında yerleştiğini bildirmektedir (Cikia, 1958: 367). Reayasız olan bu köyün vergi
miktarı 3.500 akçedir.
Saklel Köyü: Saklel köyü … ve Dumelia yakınlığında yerleşmiş olup defterin I. 15. 249.
sayfalarında yer almaktadır. Köyün adı Samelia olması düşünülmektedir. Zaten arşiv
kaynaklarda Samelia Köyü’nün ismi geçmektedir (Cikia, 1958: 367). Reayasız olan bu köyün
vergi miktarı 1.500 akçedir.
Horiket Köyü: Horiket Köyü Anaket Köyü’nün yakınlığında olup defterin I. 15. 249.
sayfalarında yer almaktadır. Arşiv kaynaklarında bu köyün ismine Çuraket şeklinde de
rastlanmaktadır (Cikia, 1958: 367). Reayasız olan bu köyün vergi miktarı 1.500 akçedir.
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Kuzabet Kalesi Yakınlığındaki Köy: Bu Köy defterin I. 15. 249 ye almaktadır. Bu köy
Anaket’e yakın yerleşmektedir. Arşiv kaynaklarında Bulaver ismine rastlanmaktadır. Ama bu
köyün adı Tulaver, Nulaver de olma ihtimalı bulunmaktadır (Cikia, 1958: 367). Reayasız olan
bu köyün vergi miktarı 2.000 akçedir.
Giorgisminda Köyü: Giorgisminda Köyü defterin I. 15. 249. sayfalarında yer almakta
olup Zeda Tmogvi’ye yakın yer yerleşmektedir. Danet ve Zeda Varzia köyleri arasında
yerleşmiş bulunmaktadır (Cikia, 1958: 367). Reayasız olan bu köyün vergi miktarı 3.000
akçedir.
Danet Köyü: Danet Köyü Giorgisminda’ya yakınlığında yerleşmiş olup defterinI. 15.
249. sayfalarında yer almaktadır. Reayasızdır. XIX. yüzyılda Danet hazine arazisi olup
Tsundalıların orada yaşadığı bilinmektedir (Cikia, 1958: 368). Reayasız olan bu köyün vergi
miktarı 6.000 akçedir.
3.1.2. Mezra
Mezra Arapça kelime olup şu anlamları taşımaktadır: 1. Ekime elverişli tarla veya yer;
2. En küçük yerleşim birimidir (Türk Dil Kurumu [TDK], 1998: 1556). Mezraların ahalisi
dağılan eski yerleşim birimi olduğunu bildiren açıklamalarını her mezraya ait etmekte
zorlanıyoruz. Zira Tümek Nahiyesi’nde olan Gogaşen mezrası 500 akçe vergi hasılatı ile
coğrafi birim olarak tahrir listesinde gözükmektedir. Demek mezraları küçük bir yerleşim
birimi olarak değerlendirmek de doğrudur. Defterde Miraşhan Köyü'ne bağlı Moarert, Tümek
Rabat'a bağlı Elmaur, Tsunda'ya bağlı Musadavhanda ve Avazan Köyüne bağlı Kukabad
mezralarının isimleri geçmektedir.
Mezra-i Gogaşen: Gogaşen mezrası defterin I. 14. 247. sayfalarında yer almaktadır.
Günümüzde bu mezra Ahlakalak Belediyesi Gogaşeni nahiyesine bağlı 349 nüfuslu köydür
(Beridze, 2003: 189). Gogaşeni mezrası reayasız olup yıllık vergi miktarı 500 akçedir.
3.1.3. Mahalle
Mahalle arapça kelime olup bir şehrin, kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü
parçalardan her birine verilen adolduğu gibi ayrıca bir coğrafi birim olması da mümkündür.
Ahıska Sancağı Azğur Nahiyesi'ndeki Tazar mahallesi coğrafi birim olarak nüfusu ile birlikte
ayrı bir vergi ünitesidir (Cikia, 1947: 93). Defterde Tümek nahiyesinin Vaşlob köyüne bağlı
diğer Vaşlob'un mahallesi kaydı bulunmaktadır (Cikia, 1947: 247).
3.2. Tümek Nahiyesi’de Nüfus
Osmanlı toplumunda en önemli kesim o zamanki adıyla “reaya” teşkil etmektedir.
Reaya, ekonomik hayatın tarım ve ziraata dayalı olan Osmanlı toplumunda üretimi elinde
tutan, çeşitli vergileri vermekte yükümlü olarak devletin tüm hizmetlerini, savaş giderlerini,
yöneticilerin masraflarını karşılayan bir sınıf idi. Đmparatorluğun her yerinde olduğu gibi
Çıldır Eyâleti'ndede ekonomi reayaya dayanmakta idi. Aynı durum Akhalkalak Sancağı'na
bağlı Tümek Nahiyesinde de devam etmekteydi.
1595 yılı tahrir defteri çok titizlikle hazırlansa da tam nüfus hakkında her hangi bir
kayda rastlamıyoruz. Ama vergi ödeyecek yaşa gelen şehirli, köylü, evli, bekar, dul, göçebe
her aile reisi adı ve babasının adı ile yazılmış ve "hane" olarak kabul edilmektedir.
Nüfus hesaplanmasında araştırmacılar genel olarak Ömer Lütfü Barkan’ın kabul ettiği
"5" kat sayısı ile çarparak toplam nüfusu bulmaktalar (Dalgalı, 2008: 27). Ama bunu Ahıska
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Eyâleti'ne ait etmekte zorlanıyoruz. Zira Ahıska Eyâleti sakinlerinin aile büyüklüğü 5-8 çocuk
arasındadır. Bunu Osmanlı hakimiyeti sonrası yapılan resmi 1870 (Zisserman, 1870: 1-34) ve
1886 (SSDONZK, 1893: 66-68) nüfus sayımlarında da görmekteyiz. Resmi olan sayımlardaki
nüfus ortalaması her hane için sekiz kişi olan rakamı nüfus sayı hesaplamalarında
kullanılmasını doğru bulmaktayız. Bu durumda Nüfus = hane x 8 şeklinde olur.
3.2.1. Tümek Rabat Kale Nüfusu
Nahiye merkezi olan Tümek Rabat Kale'de 69 hane sayısı olduğu görülmektedir. Resmi ispenç, resm-i hınzır, resm-i murahhasiye, yani piskopos yararına iki akçe ödemelerden şu
görülüyor ki, nüfusun tümü gayrimüslimdir. 69 haneyi 8 katsayı ile çarptığımızda yaklaşık
nüfusun 552 kişi olduğunu görmekteyiz. Bu rakam bile Rabat Kale nüfus hesaplanmasında
eksik sayılmaktadır. Çünkü tahrir defterlerinde kadı, asker, idari yöneticiler kayda
alınmamaktadır. Bu yüzden Rabat Kale nüfusu genelde tahrir defterlerindekinden fazladır.
Kesin sayısı bilinmeyen yukarıdaki zümreler için nüfusun % 15’i kadar bir sayı eklenmektedir
(Emecen; 1989: 57). Sayısı bilinmeyen zümreleri % 15 (83 kişiyi) eklediğimiz zaman Tümek
Rabat Kalesi'nin nüfusu 635 kişiden ibarettir.
3.2.2. Kırsal Nüfus
Kırsal nüfusunu köy, mezra ve mahalledeki hane reislerinin sayını sekiz katsayı ile
çarparak bulabiliriz. Tahrir Defterinde Tümek Nahiyesi’nde toplam 147 hane olduğundan
bundan Tümek Rabat Kalehane sayısını düşersek köylerdeki hane sayısını bulmuş oluruz.
Yani 147-69 =78 hane. Bunu da sekizle çarptığımızda kırsal nüfus yaklaşık sayısını 78 x 8 =
624 olarak bulmuş oluyoruz.
Tümek Nahiyesi’nin tahrir dökümü yapılan 9 köyünün toplam nüfusu 624 kişidir.
3.2.3. Nahiye Nüfusu
Tümek Nahiyesi’nin toplam nüfusu nahiyedeki coğrafi bilimlerin tümünden ibarettir.
Şöyle ki:
1.Tümek Rabat Kale Nüfusu

: 635 kişi

2. Köylerin Nüfusu

: 624 kişi

Nahiye’nin toplam nüfusu

: 1.259 kişi.

Nüfus konusunda şunu belirtmek istiyorum ki, bilinmeyen sebeplerden Tümek
Nahiyesi'nde adı geçen Komel, Avazana, Alagi, Varzia, Zendevali, Eliasuban, Saklia,
Horeket, Molaver, Giorgisminda, Danet köyleri ve Gogaşen mezrasının toplam 32.915 akçe
hasıl elde edilse de bunların ziraatını yapan kimler olduğu bilinmemektedir. Bu yerlerin tahrir
dökümü verilmemiştir. Oysaki bu köylerden de vergi alınmaktaydı. Hatta bazı köylerden
reayası olmamasına rağmen rekor miktarda vergi toplanmaktaydı. Reayasız Komel Köyü
7.665 akçe vergisiyle nahiyenin nüfusu olan Zeda Varzia, Ğomamel, Çaçkar, Vanishev,
köylerinin her birinden daha fazla vergi vermekteydi. Böyle bir durumda vergi vermekte
mükellef olan köylerin hepsinin reayasız olması mümkün değildir.
3.3. Yerleşim
Tümek Nahiyesi, nüfus ve yerleşim alanı itibariyle Çıldır Eyaleti'ndeki küçük nahiyeleri
içerisinde yer almaktadır. Bu nahiye 1595 yılında Çıldır Eyâleti'nin Akhalkalak Sancağı’na
bağlı olup nüfusu hakkında tam bilgi verilmemekte ve yalnız hane reislerinin isimleri ve baba
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adları yazılmaktadır. 32.915 akçe ödeyen ve Reayasız olarak gösterilenon bir köyün
nüfusunun neden olmadığı hakkında elimizde tam bilgi bulunmamaktadır. Diğer bir Rabat
Kale ve dokuzköyde ise 147 hane kayda alınmıştır. Tümek nahiyesinin tahririne Miraşhan
Köyü ile başlanır. Tümek Nahiyesi köylerinin tahririni incelerken görüyoruz ki, burada hane
reislerinin isimleri ve onların verdikleri ispenç vergi miktarı, murahhasiye, bâd-ı havâ, tarım
ürünleri miktarı ve tutarları, hayvancılık, bostancılık, arıcılık ve diğer ticari faaliyetlerden
alınan vergilerin haricinde her hangi bir nüfus kaydı bulunmamaktadır.
4. TÜMEK NAHĐYESĐ’NDE ÜRETĐMĐ YAPILAN TARIM ÜRÜNLERĐ VE
ONLARDAN ALINAN VERGĐLER
XVI. yüzyıl sonlarında Osmanlı Đmparatorluğu’nun her yerinde olduğu gibi Çıldır
Eyâleti'nde de ekonominin temeli tarım ve hayvancılığa dayanmakta idi. Bu durum aynen
Tümek Nahiyesi'nde de görülmektedir. Yalnız şunu söyleyebiliriz ki, Tümek Nahiyesi’nden
vergi olarak toplanan 142.122 akçenin 82.554 akçesi tarım ürünlerinden ve hayvancılıktan
alınan vergiler teşkil etmekte idi. Bu da Tümek Nahiyesi’nden alınan tüm verginin % 58
bulmaktaydı. 1595 yılında tarım ürünlerinden olan hınta /buğday/, şair /arpa /, çavdar ve
erzenin vergi tahrir dökümü verilmiştir. Onları ayrı ayrılıkta inceleyelim.
4.1. Şair (Arpa)
Tümek Nahiyesi'nde arpa, ekimi yapılan tarım ürünlerinin ön sırasında bulunmaktadır.
Bu bitki çok dayanıklı olup buğdayın ekilmediği yerlerde de ekilip ürün verebilir. Daha çok
hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Defterde arpa "şair" olarak adlandırılmaktadır. Arpadan
Tümek Nahiyesi’nden tahriri yapılan on coğrafi birimdentoplanan vergi miktarı 4.200 kiledir
(Bkz-3). Tahriri yapılmayan ve ancak hasılatı gösterilen diğer on bir köy ve bir mezrada da
arpa ekildiğini göz önünde bulundurursak bu rakam yükselmiş olur. Defterde her köyün
hububat vergi miktarları kile olarak verildikten sonra onun ardından paralel olarak değeri akçe
ile gösterilmiştir. Arpanın nahiyedeki toplam tahrir kıymetinin toplamı 33.600 akçe olmuştur.
Kilenin Gürcistan Kanunnamesinde miktarı gösterilmediğinden biz Đstanbul kilesini baz
almayı uygun buluyoruz. Zira o zamanlar Đstanbul başkent idi ve çok yerde Đstanbul kilesi
ölçü olarak baz alınmakta idi. Bir kile 25.656 kg denk gelmekte idi. (Đnalcık, 2000: 444). Bu
durumda on köyden 4.200 kile, yani 10.775 520 kg arpa vergisi alınmaktaydı. Bunun da
Tahrir kıymeti 33.600 akçedir. Buradan da göründüğü gibi arpanın bir kilesinin kıymeti sekiz
akçedir. Gürcistan Kanunnamesi gereğince 1/5 vergi alındığına göre üretim 21.000 kile
olmaktadır. Kilesi sekiz akçe olan arpanın bir kg fiyatı 0,31 akçe olmaktadır (Bkz. Tablo 4).
Tablo 3: Tahriri Yapılan köylerin Hububat Vergi Dökümü
Hınta
No

Çavdar

Şair

Erzen

Karyeler
kile

kıymeti

kile

kıymeti

kile

kıymeti

kile

kıymeti

1

Miraşhan

250

2.500

250

2.000

125

1.000

-

-

2

Zeda Varzia

50

500

100

800

10

80

-

-

3

Rabat Kale-i Tümek

800

8.000

900

7.200

125

1.000

100

800

4

Panaket

350

3.500

400

3.200

25

200

-

-
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5

Ğumanel

200

2.000

250

2.000

10

80

-

-

6

Tsunda

700

7.000

300

2.400

100

800

10

80

7

Çaçkar

50

500

50

400

10

80

-

-

8

Vanishev

300

3.000

150

1.200

25

200

-

-

9

Vaşlob

600

6.000

900

7.200

100

800

-

-

10 Vaniskvabi

600

6.000

900

7.200

10

80

-

-

Toplam

3.900

39.000

4.200

33.600

540

4.320

110

880

Kaynak: Cikia, 1947: 243-248.

4.2. Hınta (Buğday)
Tümek Nahiyesi’nde hınta / buğday / ekimi yapılan tarım ürünlerinden arpadan sonra
ikinci yeri tutmaktadır. Tahrir dökümü olan on köyün tümünde buğday üretilmekteydi.
Buğdaykarasal Đklimi seven bitki olup Osmanlının tüm vilayetlerinde olduğu gibi Çıldır
Eyâleti'nde de en fazla ekilen bir yıllık bitkidir. O besin maddesi olup çiftlik hayvanları için
de yem maddesi olarak yetiştirilmekteydi. Onun atık ürünü olan saman da hayvan yeminde
kullanılmaktaydı. Đncelediğimiz defterde buğdayın adı "resm-i hınta" olarak geçmektedir. Bu
Nahiye’den tahriri dökümü olan on köyden 3.900 kile (Bkz. Tablo 3) buğday vergisi
toplanmakta idi. Yalnız hasılatları gösterilen diğer 12 kırsal bölgedede buğday ekildiğini göz
önünde bulundurursak bu rakam daha da yükselmiş olur. Gürcistan Kanunnamesi gereğince
halktan 1/5 vergi alındığını göz önünde bulundurursak toplam üretim 19.500 kile olduğunu
bulmuş oluruz. Bununsa değeri akçe olarak hesaplanması kesin gerekiyordu. Bu yüzden tüm
Osmanlı defterlerine baktığımızda öşrün yanında onun kıymeti de verilmiştir. Tahrir
dökümünden göründüğü gibi bir kile buğdayın fiyatı 10 akçedir. Bu durumda bir kg buğdayın
fiyatı 0,39 akçeyi bulmaktadır (Bkz. Tablo 5).
4.3. Çavdar
Buğday ve arpadan sonra üretim olarak üçüncü sırayı çavdar almaktadır. Tahrir dökümü
olan on köyün tümünde çavdar ekilmekteydi. Çavdar serin yayla iklimini sever. Hayvan yemi
olarak kullanılmaktadır. Çavdardan alınan vergi miktarı 540 kiledir (Bkz. Tablo 3). Tümek
Nahiyesi’nde bunun üretimi 2.700 kile olmuştur. Çavdarın bir kilesinin tahrir değeri sekiz
akçe olduğundanbunun da arpa gibi bir kg kıymeti 0,31 akçedir (Bkz. Tablo 5).
4.4. Erzen
Tümek Nahiyesi’nde üretimi yapılan bir diğer ürün de Resm-i Erzen başlığı altında
vergi tahsil edilen darıdır. Erzen nahiyenin tahrir dökümü verilen 10 yerleşim yerinin yalnız
ikisinde; Rabat Kale-i Tümek ve Tsunda'da yetiştirilmekteydi. Buğdaygillerden olan darı
insan gıdası olarak kullanıldığı gibi hayvan yemi olarak da kullanılmaktaydı. Ahıska
Eyâleti'nde "lazut" olarak bilinen bu ürün günümüz Türkçesinde kullanılan Mısır’dır. Mısır
anlamına gelen darı kelimesi günümüzde Azerbaycan resmi dilinde hala da kullanılmaktadır.
Lâzut adlı ürüne, Trabzon sancağının 1486 tarihli kayıtlarında da rastlanmaktadır (Bostan,
2002: 490). Tümek Nahiyesi'nden erzenden alınan vergi miktarı 110 kile (Bkz. Tablo 3) vergi
toplanmakta idi ki, bunun da tahrir kıymeti 880 akçedir. Tahrir kıymetinden de görüldüğü gibi
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erzen’in bir kilesinin fiyatı sekiz akçedir. Yani bir kg erzen 0,31 akçeyi bulmaktadır (Bkz.
Tablo 5). Erzen’in üretim miktarı 550 kiledir (Bkz. Tablo 4).
Tablo 4: Tümek Nahiyesi’nde Kişi Başına Düşen Üretim Kile ve Kg olarak
Ürünler

Toplam Üretim

Toplam Hane

Haneye göre, kile

Hanede 8 kişi başına ,kile

Kg

Hınta/buğday/

19.500

147

132,65

16,28

425

Şair/arpa/

21.000

147

142,85

17,85

458

Çavdar

2.700

147

18,36

2,29

58,75

Erzen

550

147

3,74

0,46

11,8

Kaynak: Cikia, 1947: 243-248.

4.5. Tümek Nahiyesi’nde Bazı Ürünlerin Satış Fiyatları
Tahrir Defteri kayıtlarında bazı ürünlerden alınan verginin hem kile olarak miktarı, hem
de onun o zamanki tahrir değeri akçe olarak verildiğine göre Tümek Nahiyesi'ndeki bazı
ürünlerin fiyatlarını tespit edebilmekteyiz. Bu fiyatlar tahrir yapıldığı zaman belirleniyor ve
padişahın onayından sonra kesinlik kazanıyordu. Tahrir emînleri fiyatı belirlerken ürünün
önceki üç yıllık ortalamasını akçe olarak belirlemekte ve bölge kadısından aldıkları mahallî
narhı gösteren hüccetleri de ekleyip, merkeze padişahın onayına göndermekteydiler.
Belirlenen fiyatlar padişah onayladıktan sonra kesinleşir (Barkan, 1941: 40) ve tahrir
defterlerine kaydolunurdu.
1595 tarihinde Akhalkalak Nahiyesi bazı ürünlerin fiyatları tahrir defteri verilerine göre
tespit edilerek Tablo 5'de gösterilmiştir.
Tablo 5: Tümek Nahiyesi’ndeki Ürünlerin Satış Fiyatları
Ürünün çeşitleri

Kile

Kıymeti, akçe

kg

Kıymeti, akçe

Hınta/Buğday/

1

10

1

0,39

Şair/Arpa/

1

8

1

0,31

Çavdar

1

8

1

0,31

Erzen/Darı/

1

8

1

0,31

Zeğrek

1

8

1

0,31

Ceviz

1

20

1

0,78

1 (men)

8

Şıra

Kaynak: Cikia, 1947: 243-248.

Tablo 4’den de göründüğü gibi Tümek Nahiyesi’nde Tahriri yapılan 10 karyeye göre
kişi başına düşün üretim miktarı buğday 16,28 kile veya 425 kg, şair (arpa) 17,85 kile veya
458 kg , çavdar 2,29 kile veya 58,75 kg, erzen 0,46 kile veya 11.8 kg. olmuştur.
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5. TÜMEK NAHĐYESĐ’NDE HAYVANCILIK VE BUNLARLA ĐLGĐLĐ DĐĞER
VERGĐLER.
5.1. Resm-i Ganem
XVI. yüzyıl sonlarında ziraî ürünlerden sonra en büyük gelir kaynağı hayvancılıktı.
Ahıska Eyaleti'nde büyük ölçüde koyunculukve domuzculuk gelişmişti. Mufassal Defterde
Adet-i ağnam adı ile kaydolunan koyunculuk hayvancılıkta ilk sırada yer almaktaydı. Ondan
alınan vergiyede adet-i ağnam denirdi. Bu vergi koyun ve keçiden Nisan-Mayıs aylarında
alınırdı. Çünkü bu aylarda keçi ve koyunlar yavrulardı. Gürcistan Kanunnamesi gereğince iki
koyuna bir akçe (Akgündüz, 1994: 580) alınması kanunlaştırılmıştı. Bu nahiyeden toplam
1.810 akçe Ağnam (Bkz. Tablo-6) vergisi alınırdı. Kanun gereğince iki koyuna ve iki koyunlu
kuzuya bir akçe alındığından bu nahiyede toplam 1.810 küçükbaş hayvan vardı. Nahiye’de
her hane ortalama 12 koyun yetiştirilmekteydi. Nahiye’de küçükbaş hayvancılıkla hem orda
mukim halk, hem de göçebeler uğraşırdı. Ğumanel köyü Tümek Nahiyesinde 350 akçe Adet-i
Ağnam vergisiile 1. sırada idi. En az vergi veren köy ise 50 akçelik vergisiyle Vaşlob Köyü
idi.
5.2. Resm-i Hınzır
Hayvancılıkla ilgili diğer bir vergi de Hınzır/domuz/vergisidir. Defterde resm-i hınzır
olarak adı geçmektedir. Bölge halkı gayrimüslim olduğundan domuzculuk burada çok yaygın
idi. Tahrir dökümü verilen 10 köyün tümünde domuzculuk yetiştirilmekteydi. Tümek
Nahiyesi’nden toplam 935 akçe (Bkz. Tablo 6) domuz vergisi alınırdı. 250 akçe vergisi ile
Ğumanel Köyü 1. sırada yer almaktaydı. Her domuza bir akçe alındığına göre Tümek
Nahiyesi'nde 935 domuz olduğu bilinmektedir.
Nahiye’de iribaş hayvanlardan olan sığır ve mandanın da olması muhakkaktır. Onları
halkın ancak süt, yağ ve peynir ihtiyaçlarını karşıladığı için vergiye tabi tutulmamıştır.
Tablo 6: Tahriri Yapılan Köylerinin Hayvancılıkla Đlgili Vergi Dökümü
Karye

Âdet-i Ağnam

Hınzır

Yaylak

Yatak

Yonca Ve Giyâh

Küvvâre

Miraşhan

70

50

60

-

155

100

Zeda Vardzia

160

50

30

30

150

130

-

80

55

40

100

80

Panaket

300

75

50

50

220

250

Ğumanel

350

250

100

46

30

200

Tsunda

230

80

26

-

120

100

Çaçkar

200

50

100

22

200

100

Vanishev

150

100

24

-

145

100

Vaşlob

50

50

56

-

70

50

Vaniskvabi

300

150

60

-

250

150

Rabat Kale-i Tümek
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Toplam

1.810

935

561

188

1.440

1.260

Kaynak: Cikia, 1947: 243-248.

5.3. Resm-i Yonca ve Giyah, Resm-i Yaylak ve Resm-i Yatak
Hayvancılıkla ilgili vergilerden olan yonca ve giyah, yatak ve yaylak vergisi de bu
nahiyede bulunmaktadır. Nahiyeden yonca ve giyah vergisi olarak 1.440 akçe (Bkz. Tablo 6),
yaylak vergisi olarak 561 akçe (Bkz. Tablo 6), yatak vergisi olarak da 188 akçe (Bkz. Tablo
6) alınmaktaydı.
Yaylak köy halkının yaz mevsimini geçirmek için olan yerleridir. Resm-i yaylak ve
resm-i yatak dışarıdan gelen halkın hayvanlarının, özellikle koyunlarının otlatılmasından
vekışlamasından alınan vergidir. Yaylak vergisi sürülerini başka bir tımarda ve miri
yaylaklarda otlatan sürü sahipleri ve konar-göçer raiyetten yılda bir defaya mahsus alınan
vergidir. Yatak vergisi ise başka bir tımar toprağında kışlayanlardan alınan vergi olup evliden
6 akçe, bekardan da yine 6 akçe tımar sahibine ödeme yapılmaktadır (Acun, 2006: 131).
Defterde bazen resm-i yaylak ve resm-i yatak olarak, bazen de ikisi bir arada
vergilendirilmiştir. Gürcistân Kanunnâmesi’ne göre kışlayan her sürüden bir koyun alınması
uygun görülmüştür (Akgündüz, 1994:580). Sürü az olduğu zaman 10 koyuna bir akçe
alınması kanun gereği olmuştur.
5.4. Resm-i Küvvâre
Defterde Resm-i küvvare olarak vergi çeşidinin bulunması bu bölgede arıcılığın olması
ve balcılık yapıldığını göstermektedir. Arıcılığın tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Arıların
ürettiği bal, içinde olan vitaminlerle insanlar içintarih boyunca şifa niteliğinde olmuştur.
Arıcılık kutsal sayılan bir meslek olmuş, arı ve arı ürünlerine bütün dinlerde itibar edilmiştir.
Hatta Kur’an’da da bu konuya dikkat çekilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in 16. suresi olan Nahl
suresinin 68,69. ayetlerinde şöyle buyrulmaktadır: “Rabb’in bal arısına şöyle ilham verdi:
Dağlardan, ağaçlardan ve kuracakları köşklerden göz göz evler edin. Onların karınlarından
çeşitli renklerde bir içecek çıkar, onda insanlara şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünecek bir
topluluk için bir ders ve ibret vardır” (Elmalılı, 2012: 273) demekle “Balda insanlar için şifa
vardır” diye Hazret-i Peygamber buyuruyor.
Osmanlı Đmparatorluğu'nun diğer vilayetlerinde olduğu gibi Çıldır, nam-ı diğer Ahıska
Eyâleti'nde dearıcılığa önem verilmişti. Zaten Ahıska'nın coğrafi konumu arıcılık için son
derece uygun koşullara sahip idi. Çıldır Eyâleti sancaklarında resm-i kevvâre adı altında her
kovandan ikişer akçe alınmaktadır (Akgündüz, 1994: 580). Tümek Nahiyesi’nin Tahrir
Dökümü verilmiş 10 köyün tümünde arıcılık yetiştirilmekte idi. 1595 yılı Osmanlı Tahrir
defterinde bu vergi türü Resm-i Küvvare olarak geçmektedir. Tümek Nahiyesi’nden toplam
1.260 akçe resm-i küvvare alınmaktadır (Bkz. Tablo-6).
6. TÜMEK NAHĐYESĐ’NDE BAĞCILIK , MEYVECĐLĐK VE BOSTANCILIK
1595 tarihli Tahrir Defteri’ne göre Tümek Nahiyesi’nde bağcılık ve meyvecilikle alakalı
resm-i meyve, resm-i bostan, şıra ve ceviz adı altında vergi çeşitleri gözükmektedir.
6.1. Resm-i Bostan
Defterde “resm-i bostan” adı altında hangi ürünlerin olduğu ayrıntılı yazılmamıştır.
Kavun, karpuz gibi ürünlerin olduğunu tahmin etmekteyiz. Adı geçen ürünlerin ticari fayda
sağlanıp sağlanmaması vergiye konu olmaktadır. Bostandan elde edilen üründen satılıp para
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kazanılıyorsa, bu durumda % 10-50 oranında vergi alınmaktaydı. Bostan ürünleri hanenin
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yetiştirildiği takdirde her hangi bir vergi alınmazdı (Kazıcı,
2005: 128-129). Tahrir dökümü olan 10 köyün tümünde yetiştirilen bostan ürünlerinin toplam
vergi hasılatı 940 akçe (Bkz. Tablo 7) kaydolunmuştur.
6.2. Resm-i Meyve
Bu vergi bahçelerde yetiştirilen meyveden (ceviz hariç) alınan vergidir. Bu verginin
alınması ürünün satılmasına bağlıydı. Eğer meyve ev ihtiyaçlarından dolayı yetiştiriliyorsa
vergi alınmazdı. Bu verginin miktarı, % 10-50 akçe arasında değişmekteydi. Meyve vergisi
meyvenin olgunlaşma zamanında alınmaktaydı. Bu yüzden, meyve toplanmadan kimseden
her hangi bir vergi talep edilmezdi (Kazıcı, 2005: 129). Tümek Nahiyesi'nin 5 köyünden
meyve vergisi alınmakta olup toplamı 745 akçedir. (Bkz. Tablo 7).
6.3. Ceviz
Çıldır, nam-ı diğer Ahıska Eyâleti'nde yetiştirilen ceviz kalitesiyle farklılık
göstermektedir. Bu yüzden ceviz meyve çeşidi olmasına rağmen ayrı vergi kalemi olarak
kayıtlara geçmiştir. Nahiye’nin iki köyünde yetiştirilen cevizden alınan verginin miktarı 10
kile olup bunun da o zamanki tahrir değeri 200 akçedir (Bkz. Tablo 7).
6.4. Şıra Üretimi
Şıra üretimi Ahıska bölgesinde çok eskiden yapılmaktaydı. En eski şarapçılık örneği
8000 yıl öncesine ait olup, bunun da Gürcistan’da olduğu keşfedilmiştir (Bekadze, 2014: 14).
Şıra üzümden alınır. Üzüm yetiştirme Ahıska’nın en önemli ekin alanlarından biridir.
Yalnız Osmanlı Devleti’nde değil bütün dünyada yüksek alanda ve dağlık yerlerde üzüm
yetiştirilen tek bir bölgedir.
Şıranın alınma zamanı, üzümlerin tekneye girip sıkıldığı ve şıra elde edildiği
mevsimdir. Ama verginin alınması için önceden defterde kaydolunması gerekmekteydi
(Kazıcı, 2005: 128).
Şıra tahrir dökümü olan Tümek Nahiyesi’nin tahrir dökümü verilen on köyünden
sekizinde şıra üretilmekte idi. Şıradan alınan vergi miktarının toplamı 1000 men olup onun da
tahrir değeri 8.000 akçe olarak belirtilmiştir (Bkz. Tablo 7). Şıranın ölçü birim "Men"dir. En
çok şıra yetiştiren yerleşim birimi Rabat Kale-i Tümek'tir. Buradan alınan şıranın miktarı 400
men olup, onun da tahrir değeri 3.200 akçe olmuştu. Ğumanle ve Vaşlob köyleri 25 men'lik
vergisiyle en az şıra üreten köyler olarak tahrir defterinde kaydolunmuştur (Bkz. Tablo 7).
Tablo 7: Tahriri Yapılan Köylerinin Bağcılık, Meyvecilik ve Bostancılık Vergi Dökümü
Meyve

Şıra

Ceviz

Bostan

Sıra No Karye

1

Miraşhan

2

Zeda Vardzia

3

Rabat Kale-i Tümek

4

Penaket

Men

Kıymeti

Akçe

Kile

Kıymeti

Akçe

125

1000

100

5

100

40

-

-

-

-

-

40

400

3200

150

-

-

70

-

-

-

-

-

100
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5

Ğumanel

25

200

-

150

6

Tsunda

125

1000

170

5

100

90

7

Çaçkar

200

1600

230

-

-

150

8

Vanishev

50

400

-

-

-

100

9

Vaşlob

25

200

-

-

-

50

10

Vaniskvabi

50

400

95

-

-

150

1.000

8.000

745

10

200

940

Kaynak: Cikia, 1947: 243-248.

7. TÜMEK NAHĐYESĐ’NDE KETEN ÜRETĐMĐ
Tümek Nahiyesi’nde zeğrek resm-i de alınmaktadır. Zeyrek gıda, tedavi, aydınlatma ve
ısınma amaçlı kullanılmaktadır (Özcan, 2015: 92). Bundan elde edilen kendirden ip, urgan ve
keten bezi imal edilmektedir ( Đslamoğlu-Đnan, 1991: 190). Onun tohumları % 40-45 yağ
içermektedir. Bu yağ "bezir yağı" olarak bilinmektedir. Yağı alındıktan tohumların geri kalan
atığı hayvan yemi olarak kullanılmakta idi. Bu nahiyede üretilen zeğrekten 80 kile vergi
alınmaktaydı ki, bunun da o zamanki tahrir değeri 640 akçeydi (Bkz. Tablo 8). Zeğrek’le ilgili
tahrir dökümüne baktığımızda 1 kile zeğreğin fiyatı 8 akçeye (Bkz. Tablo 8) denk
gelmektedir.
Tablo 8: Tahriri Yapılan Köylerinin ZeğrekVergi Dökümü
Zeğrek
Sıra No

Zeğrek

Karye

Sıra No
Kile

Kıymeti

Karye
Kile

Kıymeti

1

Miraşhan

10

80

6

Tsunda

10

80

2

Zeda Vardzia

5

40

7

Çaçkar

5

40

3

Rabat Kale-i Tümek

5

40

8

Vanishev

10

80

4

Panaket

10

80

9

Vaşlob

10

80

5

Ğumanel

5

40

10

Vaniskvabi

10

80

Toplam

80

640

Kaynak: Cikia, 1947: 243-248.

8. TÜMEK NAHĐYESĐ’NDE REAYADAN ALINAN ĐSPENÇ VERGĐSĐ
1595 yılında Tahrir kayıtları yapılırken Tümek Nahiyesi halkı gayrimüslim idi. Bu
yüzden onlar Đspenç vergisini ödemeye tabi tutulmuşlardı.
Osmanlılar fethettiği yerlerde ziraatı artırmak için reayaya maksimum kolaylık sağlardı.
Gürcistan Eyâleti taşlık ve verimsiz olduğundan tarımla uğraşan hıristiyan halktan ancak
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ispenç olarak 25 akçe (Akgündüz, 1994: 578) alınırdı. Onlardan Gürcistân Kanunnâmesi
gereğince çift vergisi, dönüm vergisi ve yarım vergi alınmazdı. Tümek Nahiyesi'nde tarımla
uğraşan 147 haneden toplam 3.675 akçe vergi alınırdı (Bkz. Tablo 9).
Tablo 9: Tahriri Yapılmış Köylerinin Hane Sayısı, Đspenç ve Resm-i Murahhasiye
Sıra No

Karye

Nefer

Đspenç [Akçe]

Murahhasiye [Akçe]

1

Miraşhan

11

275

22

2

Zeda Vardzia

2

50

-

3

Rabat Kale-i Tümek

63 (Listede 69 nefer var)

1.725

138

4

Panaket

3

75

-

5

Ğumanel

2

50

4

6

Tsunda

12

300

24

7

Çaçkar

14

350

28

8

Vanishev

3

75

6

9

Vaşlob

22

550

44

10

Vaniskvabi

9

225

147

3.675

Toplam

266

Kaynak: Cikia, 1947: 243-248.

9. RESM-Đ MURAHHASĐYE
Defter’de resm-i murahhasiye adı altında kayıt altında olan bu vergi çeşidi Vilayette
kilise vakıfları ve piskoposlara ait arazilerde, piskopsun yararına ödenen vergi idi. Halkın
yükünü azaltmak amacı ile Defter-i Cedid-Hakani’de kaydolunduğu gibi bu verginin miktarı
hane başına ikişer akçe (Akgündüz, 1994: 581) idi. Fazla alınması uygun görülmüyordu.
Tümek Nahiyesi’nden Murahhasiye vergisi olarak toplam 266 akçe alınmaktaydı. 138
akçesiyle en fazla Murahhasiye vergisi ödeyen yer Rabat Kale-i Tümek'ti. En az Murahhasiye
vergisi ödeyen köy de dört akçelik vergisiyle Ğumanel köyüdür. Zeda Varzia, Panaket ve
Vaşlob köyleri murahhasiye vergisi ödemezlerdi. Bu da bu köylerde piskoposun olmadığını
göstermektedir (Bkz. Tablo-9).
10. BAD-I HAVÂ VE RESM-Đ ARÛSĐYE
10.1. Bad-ı Havâ
Tümek Nahiyesi’nde yukarıda adı geçen vergilerin dışında değişik isimlerle adlandırılan
şahsa ait vergi çeşitleri de vardır.
Bad-ı havâ giderlerinin bir kısmını sancakbeyi alır, diğer kısmını da timar sahibi sipahi
aldığı için bazen bad-ı havâ vergileri nısf-ı bad-ı hava olarak kaydedilmiştir. Tümek
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Nahiyesi’nde tahriri yapılan on köyün dokuzundan bad-ı havâ vergisi alınmakta olup toplam
miktarı 1.625 akçedir (Bkz. Tablo 10) olmuştur.
10.2. Resm-i Arûsiye
Resm-i arûs veya resm-i arûsiye badi-havâ grubuna dahil vergilerdendir. Gürcistan
Kanunnâmesi gereğince Arûsiye/gelin/vergisi beylerbeyi, sancakbeyi ve timar sahipleri
arazilerinde evlenen bakire kızlardan altmışar akçe, dul kadınlardan otuz akçe alınması uygun
görülmüştü (Akgündüz, 1994: 580). Bakire kızın gelin vergisi babası kimin vergi mükellefi
ise ona verilirdi. Dul hanımlar kimin toprağında yaşıyorsa vergisini ona veriyordu. Ama
büyük timar sahipleri, avcı kızları, kale muhafızları ve bekarların gelir vergisi padişaha
kaydolunuyordu.
Tablo 10: Tümek Nahiyesi Bad-i Havâ ve Resm-i Arus, Tapu ve Deştbâni Vergi Dökümü
Sıra
No

Karye

Bâd-i Havâ ve Tapû ve Sıra
Resm-i Arûs Deştbâni No

Karye

Bâd-i Havâ ve
Resm-i Arûs

Tapû ve
Deştbâni

1

Miraşhan

278

80

6

Tsunda

200

220

2

Zeda Varzia

Nısf-ı 170

170

7

Çaçkar

200

250

3

Rabat Kale-i Tümek

-

62

8

Vanishev

148

104

4

Panaket

Nısf-ı 200

115

9

Vaşlob

100

200

5

Ğumanel

250

250

10

Vaniskvabi

300

Nısf-ı 300

1625

1.972 ( 670- i
nısfı)

Kaynak: Cikia, 1947: 243-248.

11. RESM-Đ TAPÛ VE DEŞTBÂNĐ
11.1. Resm-i Tapû
Bu vergi köy ve mezralarda yapılan evler için üzerinde olan toprağın öşrünü karşılamak
amacıyla alınan bir çeşit "icare-i muaccele" (peşin kira) olup matuan alınan vergidir (Kazıcı,
2005: 99). Bu da toprağın değerine göre tapu vergisi alınmakta idi. Genelde ürün vermeyen
veya az ürün veren topraklarda evler yapılırdı. Bu yüzden verginin az ödenmesini sağlıyordu.
Ayrıca o bölge halkıverimli toprakları ancak ekin için kullanmaya özen gösteriyorlardı.
11.2. Resm-i Deştbâni
Deştbâni koruma, kır bekçisi anlamına gelmektedir. Deştbâninin görevi ekinleri, bağ ve
bahçeleri korumaktır. Gürcistân Eyâleti Kanunnâmeleri'nde deştbâni ile ilgili madde şöyle
tanımlanmaktadır: "Cerâyim-i hayvânât dahi re‘âyânın atı ve sığırı ve bil-cümle çâr-pâ cinsi
birbirilerinin ekinlerine ziyân etse, zararları tazmin etdirildikden sonra davar sâhibine beş
değnek urulub davar başına beş akçe s'ahib-i tîmâr cerîmein ala. Koruyub dutulan davarlardan
zikr olunduğı üzere alınub resm-i deştbânî deyü her hâneden maktû‘ edüb nesne alınmaya"
(Akgündüz, 1994: 581).
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Tümek Nahiyesi’nin tahrir dökümü verilen 10 köyün tümünden tapû ve deştbâni vergisi
alınmakta idi. Tahrir Defterinde bu iki vergi çeşidi genelde "Resm-i tapû ve deştbâni"
şeklinde kaydolunmaktadır. Bu verginin toplam miktarı 1.625 akçe (Bkz. Tablo 10) olarak
kaydedilmiş olup yedi köyün tüm geliri, üç köy: Zeda Varzia, Panaket ve Vaniskvabi
köylerinin ise yarısı (nısf-ı)sancak beyi hassına aittir (Bkz. Tablo 10). Nısf-ı bad-i havâ
vergisinin toplamı 670 akçe olmuştur.
12. TÜMEK NAHĐYESĐ’NDE DEĞĐRMENCĐLĐK
XVI. yüzyıl sonlarında Çıldır Eyâleti'nde bulunan işletmelerin başında değirmenler
geliyordu. Kaşgarlı Mahmmud “Divanü-Lûgat-it Türk” yapıtında değirmem “tegirmen”
olarak belirtilmiştir (Özcan, 2014: 73). Değirmenler hububatın una çevrilmesini sağlıyordu.
Değirmenlerden alınan vergi Mufassal defterde “Resm-i âsiyâb” olarak kaydedilmiş reayadan
alınan vergiler içerisindedir. Değirmenler çalışma süresine göre vergilendiriliyordu. Değirmen
vergisi olarak her çalıştırılan değirmen için ayda beş akçe alınırdı. Yani yıl boyu çalıştırılsa
altmış akçe, altı ay çalıştırılsa otuz akçe (Akgündüz, 1994: 580) alınması uygun görülmüştü.
Gürcistân Kanunnâmesi'nde değirmen vergisi için defterde kaydolunduğu kadar alınsın diye
yazılmıştı. Yeni yapılan değirmenler de eski değirmenler kadar vergiye tabi idi. 1595 yıl
Tahrir defterine göre Tümek Nahiyesi’nde onadet değirmen vardı. Bu değirmenlerden yedisi
çalışır, üçü ise harap durumdaydı. Nahiyede çalışır yedi değirmenden beşi Rabat Kale-i
Tümek'te olup yıl boyu hizmet vermekteydi. Miraşhan ve Tsunda köylerinde bulunan birer
adet değirmen ise suyun yetersizliğinden 6 ay çalışmaktadır. Miraşhan Köyü'ndeki iki adet ve
Ğumanel Köyü'ndeki bir adet değirmen bilinmeyen sebeplerden dolayı harap durumdaydı.
Tümek Nahiyesi’nden alınan resm-i âsiyâb vergisinin toplamı 360 akçe olarak
kaydolunmuştur (Bkz. Tablo 11)
Tablo 11: Akhalkalak Livası Tümek Nahiyesi'nde Bulunan Değirmenler
Bâb

Vergisi, akçe

Çalışma Süresi

Harâp Değirmen, Bâb

Miraşhan

1

30

6 ay

2

Rabat Kale-i Tümek

5

300

12 ay

Ğumanel

-

-

-

1

Tsunda

1

30

6 ay döner

-

Toplam

7

360

2 bâb 6 ay, 5 bâb 12 ay döner

3

Karye / Köy

Kaynak: Cikia, 1947: 243-248.

14. SONUÇ
“XVI. Yüzyılda Çıldır Eyaleti Ahalkalak Sancağı’nın Tümek Nahiyesi” çalışmamızdan
şu sonuçlara varıyoruz:
1. Tümek Nahiyesi Çıldır, Nam-ı diğer Ahıska Eyâleti'nin nahiyeleri gibi Osmanlı
hakimiyetine dahil olduktan sonra Osmanlı Đdari Teşkilatı’na göre bölünmüş ve yönetilmiştir.
2. XVI. yüzyıl Tahrir Defteri'ndeki verilen bilgilerin incelenmesi daha sonra bu bölge
ile ilgili yapılmış bilgilerle kıyaslamak için yararlı olacaktır.
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3. Tümek Nahiyesi 250 yıl Osmanlı Hakimiyetinde kalmıştır. Bu kadar uzun süren
Osmanlı kültürü bu bölgenin tarihine belirli izler bırakmıştır. Kafkaslarda Osmanlı hakimiyeti
yıllarını araştırmak, tanımak, bilmek ve öğrenmek hem Türkiye için, hem de Kafkas
tarihçiliği için önem taşımaktadır.
4. Çıldır Eyâleti'nin Tümek Nahiyesi’nin XVI. yüzyıl sosyal ve ekonomik durumu tahrir
defterleri ışığında incelenmemiştir. Yaptığımız bu çalışma gelecekte yapılacak araştırmacılar
için bir kaynak olacaktır.
5. XVI. yüzyıl tahrir defteri olan “Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistân” henüz
günümüz Türkçesine çevrilmemiş ve transkripti yapılmamıştır. Tarafımızdan yapılan Tümek
Nahiyesi’nin günümüz Türkçesine aktarılması araştırmacılar için ilk kaynağa ulaşma yönünde
önemli olacaktır.
ÇALIŞMADA GEÇEN KELĐMELER SÖZLÜĞÜ
Adet-Resim (Parlatır, 2011: 43), vergi.
Âdet-i ağnam: Koyun ve keçiden alınan resme verilen addır (Pakalın, 1946: 20). Buna
resm-i ganem denirdi (Yılmaz, 2010: 16). Gürcistân Vilâyeti Kanunnâmesi’ne göre resm-i
ağnam iki koyuna bir akçe alınması kanun gereği olmuştur ki, bu da abril (Nisan) ayında
alınması uygun görülüştür. (Akgündüz, 1994: 580). Koyun ile kuzu bile sayılmak kanun
olmuştur (Akgündüz, 1994: 580). Ahalisi olmayan bazı köylere gelip orada koyun edinenler
defterde yazılı olmasa da koyun vergisini ödemekle hükümlü idiler (Akgündüz. 1994: 580).
Đki koyuna bir akçe alındığına göre çubuk akçesi olan on koyuna bir akçe ve her sürüden bir
koyun şişlik adı altında her hangi bir şey alınması kanunda uygun görülmemişti (Akgündüz,
1994: 580).
Ağıl resmi: Yaylak ve kışlak olarak başka bir tımar arazisinde otlatılan koyun ve keçi
sürülerinin barındıkları yer üçün sürü başına 3-24 akçe arasında değişen miktarlarda alınan
vergi. Çit parası, yatak hakkı da denirdi (Yılmaz, 2010: 20). Yüzle üç yüz arası değişenher
sürüden bir koyun, eğer koyun sayısı sürüden az ise on koyuna bir akçe alınması kanun gereği
olmuştu (Akgündüz, 1994: 580).
Akçe: Vaktiyle mütedâvil bulunmuş küçük gümüş sikke (Şemseddin Sami, 2011: 43).
Bâd-ı havâ: Havadan gelen, yani nereden geldiği belli olmayan bir vergidir. Reayanın
toprak sahibine ödediği nakdî vergilerdendir (Yılmaz, 2010: 53). “Defter-i Mufassal Vilâyet-i
Gürcistân” tahrir defterinde bu vergi bâd-i hava ve resm-i arûs (bazen de resm-i arûsiye)
şeklinde alınmaktadır.
Bağ resmi: Bağlardan alınan vergi. Ürünün 1/10 alınırdı. Osmanlı zamanında 1 dönüm
için 24 akçe alınırdı. Sahib-i arz tarafından alınan yıllık vergi (Yılmaz, 2010: 53). Gürcistân
Vilâyeti Kanunnâmesi gereğince bağdan behre alınması öngörülmüştü (Akgündüz, 1994:
579).).
Bağçe resmi: Sahib-i arz tarafından alınan yıllık vergi (Yılmaz, 2010: 53).
Ceviz: Arapça kelime olup kalın gövdeli, uzun ömürlü ve ahşabı değerli olan bir bitki
ve onun "koz" denilen meyvesi (Parlatır, 2011: 250). Cevizin bir kilesinin fiyatı 20 akçe idi.
Çavdar: Buğdaya nispeten sapı daha yükselen nebat (Parlatır, 2011: 282). Çavdar
Gürcüstân Vilâyeti'nin buğday ve arpadan sonra hemen hemen her köyünde ekilmekte idi.
Çavdarın bir kilesinin fiyatı 10 akçe idi.
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Çayır: “Gerek tabîî ve gerek sunî yani tohumunu ekmekle ot bitmeye mahsus yer ki
ekseriya su altında bulunur ve mahsûlü olan ot ya baharda içinde bağlanan hayvanlara yeşil
yedirilir veyâhut biçilip kış için kurutulur” (Şemseddin Sami, 2011: 398).
Çiftlik: “Bir köyde hane halkı için olan ve büyüklüğü 60-150 dönüm arasında değişen
arazi” (Đnalcık, 2000: 442);arazi mahaline ve toprağın yetiştirme kabiliyetine göre değişmek
suretiyle, ala yerden 60-80, kıraç yerden 100-150 dönüm (1 dönüm eni ve boyu 40’ar adım
olan alan ölçüsü (Barkan, 1943: 955);bir çift öküzün iş hacmine sahip alan ölçüsü (Barkan,
1943: 1548).
Çift vergisi: Buna çift resmi de denir. En az bir çift miktarındaki araziyi eken
Müslüman köylüden öşür vergisine ek olarak yılda bir defa alınan arazi vergisidir (Yılmaz,
2010: 113).
Defter: Osmanlı bürokrasinde çeşitli kayıtların tutulması için kullanılan evrakın bir
araya getirilmiş şekli (Yılmaz, 2010: 127).
Defter-i Cedîd-i Hakanî: Şahsî tasarruf, tımar, zeamet ve hasların, mülk ve vakıfların
ve bunlarda vuku bulan değişikliklerin kaydıyla sorumlu olan daire; Tapu ve Kadastro.
Defter-i Mufassal: Arazilerin alanı, sınırları ve sahiplerini ayrıntılarıyla gösteren defter
(Yılmaz, 2010: 127).
Dönüm: “919 m² alan ölçüsü birimi” (Parlatır, 2011: 362). Dönüm Osmanlı’nın her
vilayetinde olduğu gibi Ahıska Vilâyeti’nde de “geniş adımlarla yürüyen dönümcünün adımı
ile 40 x 40= 1600 adım karelik bir yüzölçümünü ifade eder” (Taşkın, 2005: 134).
Erzen: darı (Parlatır, 2011: 412). Erzen Arapçadan gelme ve pirinç (Ayyıldız, 1991)
anlamına da gelmektedir.
Eyalet: Valiler tarafından yönetilen (Parlatır, 2011: 427) ve bir çeşit bağımsızlığı olan
büyük il.
Hâlî-Boş.
Hâlî harab- Tahrif olunmuş, yıkılmış, reayasız.
Hâsıl: Gelir.
Hınta: Buğday (Yegin ve arkadaşları, 2006: 360). Miktarı kile olarak belirlenerek
karşısında da tahrir fiyatı yazılmıştır. Buğdayın kilesi 12 akçe idi.
Đspenç resmi : Osmanlı topraklarında tarımla uğraşan gayrimüslimlerden alınan
vergidir (Yılmaz, 2010: 286). Çıldır Eyâleti'ndenispenç vergisinin miktarı 25 akçe olarak
belirlenmişti. Đspenç vergisinin ödeyen Çıldır Eyâleti reayası resm-i çift, resm-i nim ve resm-i
dönüm alınmıyordu (Akgündüz, 1994: 578).
Karye: Köy (Yılmaz, 2010: 323).
Kile: Keyl arapça. hububat ölçmeye mahsus ölçü, ölçek, kile (Şemseddin Sami, 2011:
942) olup 25, 659 kg. dır (Yılmaz, 2010).
Lala: Osmanlılarda şehzadeleri eğitmekle görevli tecrübeli devlet adamları.
Mahalle: Bir yerleşim biriminin bölündüğü her bir kısım (Parlatır, 2011: 991).
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Menn: Çıldır Eyâleti'nde “menn” ağırlık ölçüsü olarak şıra ölçümlerinde kullanılmıştır
(Cikia, 1947). Halil Đnalcık’a göre menn 12 okka, yani 15,388 kg olmak üzere ağır ve 6 okka,
yani 7,694 kg olmak üzere hafif olmak üzere ikiye ayrılır (Đnalcık, 2003: 445). Doğu'da
Nahçıvan Bölgesi'nde 1 menn 13 kg olduğu kayıtlardan bilinmektedir (Bünyadov ve
Memmedov, 2001: 13). “Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistân” tahrir defteri vergi
değerlerinden anlaşıldığı gibi 1 menn 8 akçedir (Cikia, 1947).
Mezra'a: Arapça kelime olup şu anlamları ifade etmektedir: 1. Ekime elverişli tarla
veya yer; 2. En küçük yerleşim birimi (TDK, 1998: 1556)
Mufassal: Đdari taksimata göre düzenlenen, nüfus, üretime ve vergilere dair bilgiler
ihtiva eden ayrıntılı (Parlatır, 2011: 1111) tahrir defteri (Đcmal).
Murahhasiye. Gürcistân Vilâyeti Kanunnâmesi’nde yasalaşan (Akgündüz, 1994: 581)
ve tahrir defterinde resm-i murahhasiye adı altında toplanan bu vergi Vilayette kilise vakıfları
ve piskoposlara ait arazilerde, piskoposun yararına ödenen vergi idi. Halkın yükünü azaltmak
amacıyla Defter-i Cedid-Hakani’de kayd olunduğu gibi bu verginin miktarı hane başına
maktu olarak yıllık ikişer akçe idi (Akgündüz, 1994: 581).
Nahiye: Bölge (Parlatır, 2011: 1252). Kazadan küçük, köyden büyük belde.
Nısf: Yarım.
Nim: Yarım.
Öşür: Toprak ürünlerinden alınan onda bir vergi.
Piskopos: Bölgenin başpapazı olup fetva verme yetkisine haiz üst kademeli din
adamıdır. Kelimenin kökü Yunanca “episkopos” sözcüğünden gelmektedir. “Epi” yukarıdan
ve “skopos” bakmak sözcüklerinin birleşmesinden ibarettir. Yani yukarıdan, üstten izleyen,
gözeten anlamlarını taşımaktadır.
Rabat: Arapça “Ri'bat” kelimesinden türetilmiş olup “güçlendirilmiş”, “güçlendirilmiş
kale” anlamına gelmektedir. Çıldır Eyâleti'nin merkezi Ahıska Rabat'ı ekonomi, ticari, siyasi
ve idari bir merkez idi (Bekadze, 2013: 85).
Raiyyet: Hükümdara bağlı vergi veren kişi.
Reaya: Bir hükümdarın idaresi altında vergi veren halk için kullanılan bir deyimdir.
Resim: Arapça bir kelimedir. Bir çok manasından başka "vergi" yerinde de kullanılır
(Parlatır, 2011: 1404). Bu manasıyla o, devlet adına herhangi bir maldan tahsil edilen vergi
demektir. Çoğulu “rüsûm” gelir. Bunun da çoğulu "rusûmât" tır.
Resm-i Arûsiyye: Bad-i Heva vergilerinden olan resm-i arûssiye düğün veya gerdek
gelinin bakire, dul ve gayrimüslim olmasına göre 60, 30, 15 akçe olarak değişik miktarlarda
alınan vergi idi (Yılmaz, 2010: 37). Ahıska Vilayeti^nin halkı gayrimüslim olduğundan
beylerbeyi, sancakbeyi ve büyük tımar sahiplerinin arazilerinde bakire kızlardan altmışar, dul
bayanlardan otuzar akçe alınıyordu. Diğer tımar sahiplerinin gelin vergisi, yarım kaydolan
yerlerden sipahileri; ve başka yarımını ise sancakbeyine kaydolan yerlerde sancak zabitlerinin
alması uygun görülmüştü. Bakire kızın gelin vergisi babası kimin vergi mükellefi ise ona, dul
hanımlar her kimin toprağında yaşıyorsa o yerin tımar sahibine gelin vergisini ona verirler
(Akgündüz, 1994: 580).
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Resm-i Âsiyâb: Âsiyâb Pehlevi kökenli olup su değirmeni anlamına gelmektedir
(Şemseddin Sami, 2011: 36). Âsiyâb iki kelimeden müteşekkildir. Asiya değirmen (Sami,
2011: 36) ve ab su (Şemseddin Sami, 2011: 22) demektir. Su değirmenini yel değirmeninden
ayırmak için Âsiyâb kelimesi kullanılmıştır. Âsiyâb akarsu yakınlarında kurulan su
değirmenleridir. Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan tahrir defterinde her değirmen ‘‘bab”,
yani işleyen bir değirmen taşı olarak kabul edilmiştir. Vergi de bab hesabı üzerinden
alınmakta idi. Gürcistan Kanunnamesi gereğince tam yıl çalışan değirmenden altmış akçe ve
altı ay çalışandan ise otuz akçe resm-i asiyab (Akgündüz: 1994: 580), yani değirmen vergisi
alınırdı.
Resm-i Bezirhane : Bezirhane iki kelimeden oluşmaktadır. Arapça kelime olan Bezir,
yani keten tohumu (Şemseddin Sami, 2011: 224) ve Hane, ev veya yer demektir. Bezirhane
bezir yağı üretilen yer (Parlatır, 2011 : 191) anlamına gelmektedir. Gürcistan kanunnamesinde
bezirhane ile ilgili her hangi bir madde bulunmamaktadır. Harput Sancağı kanunnâmesine
göre bezirhaneden alınan yıllık gelir vergisi 60 akçedir (Akgündüz, 1994: 545).
Resm-i Bostân: Kavun, karpuz tarlası. Kavun ve karpuza verilen ortak ad (TDK. I.
1998: 330). Bunlardan alınan vergi. Bostan ekinlerin vilâyetin hemen hemen her köyünde
mevcut idi.
Resm-i Deştbâni: Farsça bir kelime olup “deşt” kelimesi otlak veya mera anlamına
gelmektedir. Daşteban- otlakları koruyan, kır bekçisi demektir. Ceraim-i hayvanat denilen bu
resim, her hangi bir şahsın atı veya sığırı başkasının ekinine girip zarar verdiği takdirde,
hayvan sahibinden alınırdı. Gürcistan Kanunnamesi’de yazıldığına göre, bir kişinin sığır veya
atı birisinin ekinine girerse “zararlar tazmin ettirildikten sonra davar sahibine beş değnek
vurulup davar başına beş akçe cerime alınması (Akgündüz, 1994: 581)” emr olunmuştu.
Resm-i Hınzır: Hınzır Arapçadan gelmiş olup domuz demektir. Çoğulu hanazırdır
(Parlatır, 2011: 463). Bölge halkı gayrimüslim olduğundan domuzculuk burada çok yaygın
idi. Hayvancılıkta koyundan sonra 2. yerde idi. Otlatmaya götürülen her baş domuzdan bir
akçe alınırdı.
Resm-i Küvvâre: Küvvâre petek (Parlatır, 2011: 952)anlamında olup halk arasında arı
kovanı (TDK. II. 1998: 1797)anlamındadır. Kanunnamelerde buna Kovan resmi de denir.
Kovan resmi arıcılıkla uğraşanlardan kovan başına (Yılmaz, 2010: 356) alınan vergidir.
Gürcistan Vilayeti Kanunnamesi’nde resm-i küvvâre olarak adlandırılan bu verginin miktarı
her kovan başına ikişer akçe(Akgündüz, 1994: 580) olarak belirlenmiş olup tımar sahibine
verilirdi. Kovan resminin alınma zamanı genelde harman vaktinde güz aylarında idi.
Resm-i Murahhasiye beher hane-i fi 2: Gürcistan Vilâyeti Kanunnâmesi’nde
yasalaşan (Akgündüz, 1994: 581) ve tahrir defterinde resm-i murahhasiye adı altında toplanan
bu vergi vilayette kilise vakıfları ve piskoposlara ait arazilerde, piskoposun yararına ödenen
vergi idi. Halkın yükünü azaltmak amacıyla Defter-i Cedid-Hakani’de kayd olunduğu gibi bu
verginin miktarı hane başına ikişer akçe idi (Akgündüz, 1994: 581). Murahhasiyeye marhasa
da denirdi. Marhasa bölgenin Hıristiyan cemâatinin dinî reislerine verilen addır. Bunlar
hükûmet nezdinde mümessil mümessil görevini yapmaktadır. Bazı yerlerde marhasalar
manastır reislerinden de teşkil olunurdu (Miroğlu, 1990: 128).
Resm-i Meyve: Gürcistân Vilâyeti meyvesi ile meşhur idi. Bahçelerde çançur, söbe
elması, incir ve sair meyveler vilayet dışında da satılmakta idi.
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Resm-i Nim (yarım) : Bir çift araziden daha az miktarda toprak ekenlerden alınan vergi
olup çift resminin yarısı alınırdı (Yılmaz, 2010: 113). Resm-i nim vergisi de Müslümanlardan
alınırdı. Gayrimüslimler ispenç ödediklerinden resm-i nim vergisi ödemezlerdi (Akgündüz,
1994: 578).
Resm-i Tapû : Devlet arazisi üzerine yapılan binalardan, koru ve harman yerinden
alınan vergi (Parlatır, 2011: 1404). Büyüklük ve ve toprağın verimlilik derecesine 50, 40, 30
veya 20 akçe alınırdı (Yılmaz, 2010: 543).
Resm-i Yatak: Buna ağıl resmi de denir.Yaylak ve kışlak olarak başka bir tımar
arazisinde otlatılan koyun ve keçi sürülerinin barındıkları yer üçün sürü başına 3-24 akçe
arasında değişen miktarlarda alınan vergi. Çit parası, yatak hakkı da denirdi (Yılmaz, 2010:
20). Yüzle üç yüz arası değişen her sürüden bir koyun, eğer koyun sayısı sürüden az ise on
koyuna bir akçe alınması kanun gereği olmuştu (Akgündüz, 1994: 580) . ‘‘Defter-i Mufassal
Vilâyet-i Gürcistân” tahrir defterinde bu vergi resm-i yatak şeklinde ismi geçmektedir.
Resm-i Yaylak: Yaylak resmi kanunnamelerde otlak resmi, resm-i merai ve yatak
resmi olarak geçmektedir. “Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistân” tahrir defterinde bu vergi
Resm-i yaylak şeklinde geçmektedir. Sürülerini başka bir tımarda ve ya miri arazilerde otlatan
sürü sahipleri yılda bir defaya mahsus bu vergiye tabi tutulmuşlardı. Yaylak resmini sancak
içerisinde olanlar vermezdi (Çağatay, 1947: 509-510).
Resm-i Yonca ve Giyâh: Bu vergi hayvancılıkla ilgili vergilerden olup yonca ve kuru
ottan alınırdı. vilayette hemen hemen her köyden bu vergi toplanırdı.
Resm-i Tapû: Devlet arazisi üzerine yapılan binalardan, koru ve harman yerinden
alınan vergi (Parlatır, 2011: 1404). Büyüklük vetoprağın verimlilik derecesine 50, 40, 30 veya
20 akçe alınırdı (Yılmaz, 2010: 543).
Sancak: Osmanlıda vilayetlerin bölündüğü idarî bölgenin her birine verilen ad.
Mutasarrufluk da denir (Parlatır, 2011: 1456).
Şa‘ir: Arpa (Şemseddin Sami, 2011: 31): Gürcistân Vilâyeti’nde arpa tarım ürünlerinin
başında gelmektedir. Bu bitki çok dayanıklı olup buğdayın ekilmediği yerlerde de ekilip ürün
verebiliyor. Daha çok hayvan yemi olarak kullanılıyor. Defterde arpanın ismi “şa’ir”
olarakgeçmektedir. Arpa Gürcistan Vilayeti’nin tüm köylerinde ekilmektedir.
Şıra: Şıra (şarap)üretimi Ahıska bölgesinde çok eskiden yapılmakta idi. En eski
şarapçılık örneği 8000 yıl öncesine aittir. Şıra üzümden alınır. Ahıska Vilâyeti tüm dünyada
yüksek ve dağlık alanda üzüm yetiştiren tek bir bölgedir. Şıranın ölçü birimi “Men” dir. Bir
men şıra sekiz akçedir.
Tahrir: “Nüfus ve arazi gibi umumi olarak yapılan yazma yerinde kullanılır bir
tâbirdir” (Pakalın, 1954: 377).
Tahrir Defteri: Osmanlı devletinde fethedilen yerlerde uygulanacak idari teşkilat ve
sistem çerçevesinde, tayin olunan heyetler marifetiyle nüfus, arazi ve emlakin tespit ve
kaydedilmesi işlemine tahrir bu bilgilerin kaydedildiği deftere de tapu tahrir defteri denirdi.
Tahrir kaydetme, kayıt ya da tescil, deftere geçirme; kadastrodur. Eskiden tahrir defterleri
vardı. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren toprak sahiplerinin , vergi yükümlülüklerinin
sayısı tahrir defterine kaydedilirdi. Tahrir de tutulan ve Đl yazıcısının elinde merkeze
götürülen deftere mufassal defter denirdi.
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Zeğrek: Buna keten vergisi de denir. Arapça kettan adlandırılan bu bitki küçük
tohumları ve lifleri ile iplik yapılarak dayanıklı dokuma işlerinde kullanılmaktadır. Đlk çağda
pamuktan sonra kullanılan ham maddedir.
Zemin: Tapu ile tasarruf edilen toprak parçası.
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EK: “NAHĐYE-Đ TÜMEK DER LĐVA-Đ AHALKELEK” TRANSKRĐPTĐ
(“Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistan”, Türkçe metni tercüme, tetkik ve tahşiye eden S.
Cikia, Birinci Kitap, Metin, Gürcistan S. S. Cumhuriyeti Ulum Akademisi Neşriyat Evi,
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14. NAHĐYE-Đ TÜMEK DER LĐVA-Đ AHALKELEK (Cikia, 1947: 14-15)
Sıra
No

[Karyeler / Köyler]

Hasıl, [akçe]

Sıra
No

[Karyeler / Köyler]

Hasıl, [akçe]

1

Karye-i Miraşhan

8.000

12

Karye-i Vaniskvab

16.660

2

Karye-i Ziyade Varziya

2.400

13

Karye-i Avazana

6.500

3

Karye-i Rabat Kale-i Tümek

23.000

14

Karye-i Alagi

1.150

4

Karye-i Penaket

8.415

15

Karye-i Varziya

4.000

5

Karye-i Ğomamel (Ğomamet)

6.000

16

Karye-i Zendevali

1.500

6

Karye-i Zunda [Tsunda]

13.000

17

Karye-i Eliasuban

3.500

7

Karye-i Çaçkar

4.500

18

Karye-i Saklia

1.500

8

Karye-i Vanishev

5.832

19

Karye-i Honagek (Horket)

1.500

9

Mezra-i Gogaşen

500

20

Karye-i Molaver

2.000

10

Karye-i Komel (Komet)

7.665

21

Karye-i Gorgisminda

3.000

11

Karye-i Vaşlob

15.500

22

Karye-i Danet

6.000
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14. NAHĐYE-Đ TÜMEK DER LĐVA-Đ AHALKELEK (Cikia, 1947: 243-249)
1. Karye-i Miraşhan Maa Mezra-i Moarert Tâbi-i m. [Mezbûr] (Cikia, 1947: 243)
Basila veled-i Mamagül

Ramatula veled-i Miruma

Sabia Keşiş

Nikoloz veled-i Demetre

Veled-i o

Kasie veled-i Okare

Okropir berader-i o

Goça veled-i Gokçe

Demetre torunu

Nikua nam

Simon berader-i Keşiş

Hâsıl : 8.000
[Vergi Kalemleri]

Kile

Đspenç, 11 nefer

Kıymet [Akçe]

[Vergi Kalemleri]

Kıymet [Akçe]

275

Resm-i bostân

40

Hınta

250

2.500

Resm-i hınzır

50

Şa’ir

250

2.000

Resm-i yaylak

60

Çavdar

125

1.000

Resm-i âdet-i ağnam

70

Zeğrek

10

80

Resm-i tapû ve deştbâni

80

Şıra, 125 men

1.000

Resm-i murahhasiye

22

Resm-i meyve

100

Âsyâb, 1 bâb

30

100

Âsyâb, 2 bâb, harâb

Resm-i yonca ve giyâh

155

Bâd-i havâ ve resm-i arûs

Resm-i küvvâre

100

Ceviz

5

278

Bağ-i Muran ve Ramas ve Atgomel1 hala der tasarruf-i Rüstem veled-i Abdullah ber mucib-i hüccet-i
şer'iyye ber vech-e mukataa fi sene 40.
Bağ ve bağçeha ve çayırha ve haneha ve tarlaha-i Mürvet ve Delikse ve Gogiçe-i nam-i zimun hala der
tasarruf-i Hudaverdi ber mucib-i hüccet-i şeriyye mukataa fi sene 30.
2. Karye-i Ziyade [Zeda] Varzia Tâbi-i m. [Mezbur] (Cikia, 1947: 243-244)
Meraşel veled-i Damatgül

Baduk veled-i Tuğa

Hâsıl: 8.000
[Vergi Kalemleri]

Kile

Đspenç, 2 nefer
Hınta

1

50

Kıymet [Akçe]

[Vergi Kalemleri]

Kıymeti [Akçe]

50

Resm-i hınzır

50

500

Resm-i bostân

40

Bu "Adgomel" veya "Ağdgomel"dir.
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Şa’ir

100

800

Resm-i âdet-i ağnam

160

Çavdar

10

80

Resm-i tapû ve deştbâni

170

Zeğrek

5

40

Resm-i yaylak

30

Resm-i yonca ve giyâh

150

Resm-i yatak

30

Resm-i küvvâre

130

Nısf-ı bâd-i havâ ve arûsiye

170

3. Karye-i Rabat Kale-i Tümek [Tmogvi] Maa Mezra-i Elmaur Tâbi-i m. [Mezbur] (Cikia, 1947: 244-245)
Nikua veled-i Remreseku Yarali veled-i Mamamos

Babu veled-i Şirin

Ağdgomel veled-i Labura

Mohai veled-i Osireren

Tamara veled-i Anania

Ömersali veled-i Bereka

Batata veled-i o

Zaraspa veled-i Maha

Mikirtiç berader-i o

Kandu veled-i o

Kako veled-i Sarkis

Hezargül ...2 veled

Yaraziz veled-i Aziz

Oğek veled-i Hudaverdi

Zaza veled-i Edişer

Sarkis veled-i Arakel

Babu berader-i o

Seban veled-i Gülaslan

Şekere veled-i Haçatur

Arakel veled-i Armek

Ömerşar veled-i Omasa

Rostevan berader-i o

Şekere veled-i Masa

Akalmer veled-i Zereka

Vartan veled-i Selamar

Berik veled-i Piraziz

Mirvel veled-i Đnaha

Guraspa veled-i Hurusa

Nevruz berader-i o

Mikirtiç veled-i o

Anbarciveled-i Nikolos

Rüstem veled-i o

Babu veled-i Mazan

Murad veled-i Kermer

Bero veled-i Hazarteğ

Niko veled-i Hudaverdi

Mamukaberader-i o

Gözel nam

Sarkis veled-i Melik

Babuveled-i Murad

Ömerşar veled-i Yadigar

Terakop ... veled

Mamuka veled-i Babu

Varzel veled-i Bero

Nurali veled-i o

Berik veled-i Murad

Tevala nam

Merab veled-i Đmdira

Yaraziz veled-i Nuraziz

Markar berader-i o

Masura nam

Amiraziz berader-i o

Hazarteğ berader-i o

Şahadinveled-i Asas

Muku veled-i Masura

Hosik veled-i Murad

Hala veled-i Mehleh

Halah veled-i Çalaba

Batata veled-i Amirhan

Tamar berader-i o

Abardan berader-i o

Babu veled-i Kuzan

Murad veled-i Baban

Ohanes veled-i Bayindur

Nurali veled-i Hemrail

Babu veled-i Yaralı

Güle berader-i o

Akop veled-i o

Hâsıl: 23.000

2

Baba adı yazılı değildir.
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[Vergi Kalemleri]

Kile

Đspenç, 633 nefer

Kıymet [Akçe]

[Vergi Kalemleri]

Kıymet [Akçe]

1.725

Resm-i küvvâre

80

Hınta

800

8.000

Resm-i hınzır

80

Şa’ir

900

7.200

Resm-i bostân

70

Çavdar

125

1.000

Resm-i murahhasiye

138

Erzen

100

800

Resm-i yaylak

55

Şıra, 400 men

3.200

Resm-i âdet-i ağnam

160

Resm-i meyve

150

Resm-i tapû ve deştbâni

62

40

Resm-i yatak

40

100

Âsiyâb, 5 bâb, sene-i kamila

300

Zeğrek

5

Resm-i yonca ve giyâh

Zemin tarla-i Mahmud Han kıta-i almeşhur Marfestanhala der tasarruf-iAhmet veled-i Gülaba ağa ber
mucib-i hüccet-i şeriyye öşrün ve resmin verür.
Çayır-i Saguşet der tasarruf-i ahali-i rabat-i mezbur.
4. Karye-i Panaket Tâbi-i m. [Mezbur] (Cikia, 1947: 245)
Grigol veled-i Mirveli

Gabriel torunu

Zurab veled-i Konia

Mirza veled-i o

Babuna ...4

Giorgi nam

Hâsıl: 8.415
[Vergi Kalemleri]

Kile

Đspenç, 3 nefer5

Kıymet [Akçe]

[Vergi Kalemleri]

Kıymet [Akçe]

75

Resm-i hınzır

75

Hınta

350

3.500

Resm-i bostân

100

Şa’ir

400

3.200

Resm-i âdet-i ağnam

300

Çavdar

25

200

Resm-i tapû ve deştbâni

115

Zeğrek

10

80

Resm-i yaylak

50

Resm-i yonca ve giyâh

220

Resm-i yatak

50

Resm-i küvvare

250

Nısf-ı bad-i havâ ve arûsiye

200

3

Listede 69 hane reisi vardır. İspenç resmi 69 neferden alınmakta idi.
Baba adı yazılmamıştır.
5
Listede 6 nefer olduğu halde 3 nefer "ispenç" vergisi ödemektedir.
4
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5. Karye-i Ğumamel Nezd-e Karye-i Tsunda Tâbi-i m. [Mezbur] (Cikia, 1947: 245-246)
Cocik veled-i Cihanşa

Manuk berader-i o

Hâsıl : 8.415
Kile
Đspenç, 2 nefer

Kıymet [Akçe]

Vergi Kalemleri

Kıymet [Akçe]

50

Resm-i bostân

150

Hınta

200

2.000

Resm-i tapû ve deştbâni

250

Şa’ir

250

2.000

Resm-i âdet-i ağnam

350

Çavdar

10

80

Resm-i murahhasiye

4

Zeğrek

5

40

Resm-i yaylak

100

Şıra, 25 men

200

Resm-i yatak

46

Resm-i yonca ve giyâh

30

Bâd-ı havâ ve resm-i arûs

250

Resm-i küvvâre

200

Âsyâb 1, harâb

Resm-i hınzır

250

6. Karye-i Tsunda Maa Mezra-i Musadavhanda Tâbi-i m. [Mezbur] (Cikia, 1947: 246)
Varzel veled-i Ciro

Leşkere veled-i Osire

Koçia berader-i o

Amarindo veled-i Romdid oğlu, nam-ı diğer Beka

Revaza veled-i o

Vephvia veled-i Darispan

Đvane berader-i o

Hosik veled-i Kubad

Zandaratorunu

Đvane veled-i Ağdgomel

Batata veled-i Selman

Bedre berader-i Vephviaya

Hâsıl: 13.000
[Vergi Kalemleri]

Kile

Đspenç, 12 nefer

Kıymet [Akçe]

[Vergi Kalemleri]

Kıymeti [Akçe]

300

Resm-i küvvâre

100

Hınta

700

7.000

Resm-i hınzır

80

Şa’ir

300

2.400

Resm-i bostân

90

Çavdar

100

800

Resm-i âdet-i ağnam

230

Zeğrek

10

80

Resm-i tapû ve deştbâni

200

Şıra, 125 men

1.000

Resm-i murahhasiye

24

Resm-i meyve

170

Resm-i yaylak

26
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Ceviz

5

100

Âsyâb 1, bâb

30

Erzen

10

80

Bâd-ı havâ ve resm-i arûs

220

Resm-i yonca ve giyâh

120

7. Karye-i Çaçkar Tâbi-i m. [Mezbur] (Cikia, 1947: 246-247)
Okro veled-i Đvane

Đvane veled-i Okro

Hosik veled-i Elyazar

Revaza… veled-i

Şah… veled-i o

Mamu veled-i o

Meraba torunu

Ramaza torunu

Babuna veled-i Vikriya

Bedre … veled-i

Amros veled-iMikel

Đvane veled-i Sıla

Yasile torunu

Davitgül berader-i o

Hâsıl: 4.500
[Vergi Kalemleri]

Kile

Đspenç, 14 nefer

Kıymet [Akçe]

[Vergi Kalemleri]

Kıymet [Akçe]

350

Resm-i hınzır

50

Hınta

50

500

Resm-i bostân

150

Şa’ir

50

400

Resm-i âdet-i ağnam

200

Çavdar

10

80

Resm-i tapû ve deştbâni

200

Zeğrek

5

40

Resm-i murahhasiye

28

Şıra, 200 men

1.600

Resm-i yaylak

100

Resm-i meyve

230

Resm-i yatak

22

Resm-i yonca ve giyâh

200

Bâd-ı havâ ve resm-i arûs

250

Resm-i küvvâre

100

86. Mezra-i Gogaşen Tâbi-i m. [Mezbur] (Cikia, 1947: 247)
Hasıl a'an elğale-i ve ğeyr-i: 500.
9. Karye-i Vanishev Tâbi-i m. [Mezbur] (Cikia, 1947: 246-247)
Meraşel veled-i Zahutabel

Demetreveled-i Meladze

Varzel berader-i o

Hâsıl: 4.500
[Vergi Kalemleri]
Đspenç, 3 nefer

6

Kile

Kıymet [Akçe]

[Vergi Kalemleri]

Kıymet [Akçe]

75

Resm-i hınzır

100

Listede 8. sırada Vanishev yazılmıştır. Gogaşeni ise 9. sıradadır.
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Hınta

300

3.000

Resm-i bostân

100

Şa’ir

150

1.200

Resm-i tapû ve deştbâni

148

Çavdar

25

200

Resm-i murahhasiye

6

Zeğrek

10

80

Resm-i yaylak

24

Şıra, 50 men

400

Bâd-ı havâ ve resm-i arûs

104

Resm-i yonca ve giyâh

145

Resm-i âdet-i ağnam

150

Resm-i küvvâre

100

10. Karye- Komel Hali Ani’r Reaya Tâbi-i m. [Mezbur] (Cikia, 1947: 247; Cikia, 1941: 243)
Hasıl a'an elğale-i ve ğeyr-i: 7.665.
11. Karye-iVaşlob Maa Mahalle-iDiğer Vaşlob Tâbi-i m. [Mezbur] (Cikia, 1947: 247-248)
Revaza veled-i Zoza

Kamaza torunu

Sozara nam

Revaz nam

Salukazan … veled-i

Tevdore veled-i Basile

Elia nam

Abesalam nam

Varzel veled-i Badria

Gülsedeb nam

Zakara veled-i Dimitri

Enuka nam

Rosapa torunu

Natena veled-i Gagul

Simon veled-i Đvane

Dimitri nam

Bedre veled-i o

Manase berader-i o

Varzel veled-i Manase

Enuka torunu

Zakara veled-i Şaşar

Zakara veled-i Dama

Hâsıl: 15.500
[Vergi Kalemleri]

Kile

Đspenç, 22 nefer

Kıymet [Akçe]

[Vergi Kalemleri]

Kıymet[Akçe]

550

Resm-i bostân

50

Hınta

600

6.000

Resm-i âdet-i ağnam

50

Şa’ir

900

7.200

Resm-i tapû ve deştbâni

100

Çavdar

100

800

Resm-i murahhasiye

44

Zeğrek

10

80

Resm-i yaylak

56

Resm-i yonca ve giyâh

70

Şıra, 25 men

200

Resm-i küvvâre

50

Bâd-ı havâ ve resm-i arûs

200

Resm-i hınzır

50
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12. Karye-iVaniskvabi Tabi-im (Cikia, 1947: 248)
Varsime veled-i Goniye

Parşevan nam

Yasa nam

Gogiça veled-i o

Zurab veled-i Çalaba

Makua … veled-i

Đvane veled-i Lala

Demetre berader-i o

Varzel veled-i Zaraspa

Hâsıl: 16.660
[Vergi Kalemleri]

Kile

Đspenç, 9 nefer

Kıymet [Akçe]

[Vergi Kalemleri]

Kıymet [Akçe]

225

Resm-i küvvâre

150

Hınta

600

6.000

Resm-i hınzır

150

Şa’ir

900

7.200

Resm-i bostân

150

Çavdar

125

1.000

Resm-i âdet-i ağnam

300

Zeğrek

10

80

Resm-i tapû ve deştbâni

300

Şıra, 50 men

400

Resm-i yaylak

60

Resm-i meyve

95

Nısf-ı bâd-ı havâ ve arûsiye

300

Resm-i yonca ve giyâh

250

13. Karye-i Avazana Maa Mezra-i Kukabad Nezd-e Karye-i Vaniskvabi Tâbi-i m. [Mezbur] (Cikia, 1947: 249)
Hasıl a'an elğale-i ve ğeyr-i: 6.500.
14. Karye-i Alaga Nezd-e Karye-i Rabat-i Tümek Tâbi-i m. [Mezbur] (Cikia, 1947: 249)
Hasıl a'an elğale-i ve ğeyr-i:1.150.
15. Karye-i Varzia Nezd-e Karye-i Apnia Hâlî Ani’r Reâyâ Tâbi-i m. [Mezbur] (Cikia, 1947: 249)
Hasıl a'an elğale-i ve ğeyr-i:4.000
16. Karye-i Zendevala Nezd-e Karye-i Agara Hâlî Ani’r Reâyâ Tâbi-i m. [Mezbur] (Cikia, 1947: 249)
Hasıl a'an elğale-i ve ğeyr-i: 1.500.
17. Karye-i Eliasuban Nezd-e Karye-i Zeda Varzia Hâlî Ani’r Reâyâ Tâbi-i m. [Mezbur] (Cikia, 1947: 249)
Hasıl a'an elğale-i ve ğeyr-i:3.500.
18. Karye-i Saklel Nezd-e Karye-i Moron ve Dumelia Hâlî Ani’r Reâyâ Tâbi-i m. [Mezbur] (Cikia, 1947: 249)
Hasıl a'an elğale-i ve ğeyr-i:1.500.
19. Karye-i Horket Nezd-e Karye- i Panaket Hâlî Ani’r Reâyâ Tâbi-i m. [Mezbur] (Cikia, 1947: 249)
Hasıl a'an elğale-i ve ğeyr-i: 1.500.
20. Karye-i Molamer Maa Kala-i Kuzabet Hâlî Ani’r Reâyâ Tâbi-i m. [Mezbur] (Cikia, 1947: 249)
Hasıl a'an elğale-i ve ğeyr-i: 2.000.
21. Karye-i Giorgisminda Nezd-e Karye- i Zeyade (Zeda) Tümek Hâlî Ani’r Reâyâ Tâbi-i m. [Mezbur] (Cikia,
1947: 249)
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Hasıl a'an elğale-i ve ğeyr-i:3.000.
22. Karye-i Danet Nezd-e Karye- i Giorgisminda Hâlî Ani’r Reâyâ Tâbi-i m. [Mezbur] (Cikia, 1947: 249)
Hasıl a'an elğale-i ve ğeyr-i: 6.000.
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TÜRK SĐNEMASINDA “ÇOCUK GELĐN” ĐMGESĐ:
LAL GECE FĐLMĐ EKSENĐNDE ĐÇERĐK ANALĐZĐ
Nilgün BENLĐ∗
“Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil,
Onlar kendi yolunu izleyen Hayat’ın oğulları ve kızları.
Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler
Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller.
Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil.
Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır.
Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil.
Çünkü ruhları yarındadır,
Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz.
Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları
Kendiniz gibi olmaya zorlamayın.
Çünkü hayat geri dönmez, dünle de bir alışverişi yoktur.
Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atılmış oklar.
Okçu, sonsuzluk yolundaki hedefi görür
Ve o yüce gücü ile yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar.
Okçunun önünde kıvançla eğilin
Çünkü okçu, uzaklara giden oku sevdiği kadar
Başını dimdik tutarak kalan yayı da sever.”

Halil Cibran

ÖZ
Türk Medeni Kanunu’nun 11. maddesi erginliğin on sekiz yaşın doldurulması ile başladığını belirtir. On
sekiz yaşın altında yapılan her evliliğe; erken evlilik, çocuk evliliği veya erken ve zorla yapılan evlilik
denilmektedir. Evlenen kızlara da çocuk gelin… Türk Medeni Kanunu’nda “On beş yaşını dolduran küçük,
kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir” ifadesi bulunsa bile çocuk, doğası gereği yine
çocuk olmaya devam eder.
Bu çalışma erkek egemen söylem, dini pratikler, gelenek, görenek, namus ve töre bağlamında toplumca
normalleştirilen çocuk gelin olgusunun neden ve sonuçlarına Lal Gece filmi ekseninde ayna tutmak amacıyla
içerik analizi yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır.
Lal Gece filmi ülke genelinde karşılaşılan çocuk gelin olgusunu belli bir yöreye indirgemeden, gerdek
gecesi sınırları içinde karakterlerin psikolojisine derinlemesine eğilmesi nedeniyle seçilmiştir. Çocuk gelin
trajedisi olarak başlayan film, namus ve töre adı altında işlenen cinayetleri de filmin sonlarına doğru görünür
kılarak aslında gelin kadar damadın da erkek egemen baskının kurbanı olduğu gerçeğiyle izleyiciyi yüzleştirir.
Anahtar Kelimeler: Erken ve Zorla Evlilik, Çocuk Evliliği, Türkiye’de Çocuk Gelin, Namus, Töre,
Kadın Cinayeti, Lal Gece, Türk Sineması
∗
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“CHILD BRIDE” IMAGE IN TURKISH CINEMATOGRAPHY:
CONTENT ANALYSIS IN THE BASIS OF LAL GECE MOVĐE
ABSTRACT
Turkish Civil Law Act No.11 states that "maturity begins after the end of age 18". Each marriage before
age 18 is called as; early marriage, child marriage or forced marriage. The girls in these marriages are called as
child bride... Whether the statement of "Youngs older than age 15, can be stated as; "mature" by own request or
guardian's acceptance" exist in the Turkish Civil Act, a child is still a child by its nature.
Cause and effects of child bride fact, which has become regular by means of male dominant expression,
religion practices, tradition, customs, honour and morals in society, is reviewed in this study according to the
base of “Lal Gece” movie that is analysed through a qualitative content analysis.
Lal Gece movie was chosen because of examining chid bride concept, which spreads countrywide without reducing to a specific region, by means of the character's psychology comprehensively in the
limitation of nupital chamber. The movie which starts with child bride tragedy, demonstrates honor and custom
killings through the end of the movie. By doing so audience faces with the fact that groom is the victim of male
dominant pressure as well as bride.
Key Words: Early Marriage, Forced Marriage, Child Marriage, Child Bride in Turkey, Honour,
Morals, Woman's Murder, Lal Gece, Turkish Cinematograhpy

Giriş
Çocuğun aile içindeki değeri, konumu ve rolü hem ailenin sosyo-ekonomik düzeyi
hem de toplumun gelenek-görenekleri ile ilgilidir. Çağdaş toplumlarda, her çocuğun iyi bir
eğitim alması, iyi bir hayat sürmesi ve dış dünyayla doğru biçimde iletişim kurabilen bir birey
olarak yetişmesi hedeflenir. Öncelikle çocuk kimdir? Nasıl tanımlanmalıdır? Aşar’ın da
belirttiği gibi (2014), çocuk ve çocukluk dönemine ilişkin yapılan tanımlar, evrensel birtakım
kabullere rağmen genel olarak toplumların gelişmişlik düzeyleri, siyasi rejimleri ve süregelen
kültürel kodlarıyla yakından ilgilidir. (s. 93). En genel anlamıyla çocuk; “Đki yaşından
ergenlik çağına kadar büyüme dönemi içinde bulunan insan yavrusu, henüz ergenlik
dönemine erişmemiş kız ve erkek olarak tanımlanmaktadır” (Yalçın ve Aytaş, 2005:13).
Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme uyarınca, on
sekiz yaşına kadar olan herkes aslında çocuk sayılır. “Birçok Batı dilinde ortak olan
ve aile anlamına gelen familya (family, famillia, famillie) sözü köle demek olan
Latince famulus sözünden türemiştir. Familya, bir babanın kölelerinden, çoluk-çocuğundan
oluşan bir topluluktur” (Kirkpatrick, 1963: 28). Baba isterse çocuklarını okutur, isterse
çalıştırır, isterse de çocuk yaşta erkenden evlendirir.
Ataerkil aile düzeninin hakim olduğu toplumlarda erkek egemen söylemin koyduğu
kuralların erkekler tarafından erkeklere aktarıldığı, kadınların da bu kuralların yaşatılmasında
önemli rolü olduğu söylenebilir. Bu düzen içinde değersiz ve yük olarak görülen kız
çocuklarının aile büyükleri tarafından uygun görülen biriyle çocuk yaşta evlendirildiğine
sıkça rastlanmaktadır. Bekir Onur (2005), çocukluğa ilişkin sorunların aslında modernleşmesi
tamamlanmamış koşullardan kaynaklandığını vurgular (s. 527). Doğası gereği henüz çocuk
sayılan bireyin, bile-isteye kendi rızası ile evlilik kararı alamayacağı açık olup, aileler
tarafından zorlanmış oldukları çıkarımını yapmak mümkündür. Bu nedenle bu tür erken
evlilikler, erken ve zorla evlilikler olarak da adlandırılabilir.
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Çocuk Evliliği/Erken ve Zorla Evlilikler ve Nedenleri
“Erken evlilik, fizyolojik ve psikolojik açılardan evlilik ve çocuk doğurma
sorumluluğu taşımaya hazır olmadan ve genellikle 18 yaşından önce gerçekleşen evliliklerdir”
(Mikhail, 2002: 43). Türk Medeni Kanunu’nun 11. maddesinde erginliğin on sekiz yaşın
doldurulması ile başladığı belirtilir. Maddenin devamında “Evlenme kişiyi ergin kılar” ifadesi
yer alır. 12. Madde ise “On beş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla
mahkemece ergin kılınabilir” şeklinde düzenlenmiştir. Aynı kanunun arka arkaya gelen
maddelerinin aşamalı olarak çocuğun evlen(diril)mesine zemin yaratması dikkat çekicidir.
Kanunda 18 yaşından küçükler çocuk olarak tanımlanırken yine aynı kanunun başka
maddesinde evlilik gibi çok önemli bir konuda çocuğun kendi isteğiyle karar vermesine izin
verilmesi ve böylece ergin olduğu varsayılmasının çocuk evliliklerine fırsat yarattığı
söylenebilir. Yine Türk Medeni Kanununun 124. maddesinde erkek veya kadının 17 yaşını
doldurmadıkça evlenemeyeceği kabul edilmekle birlikte hâkim kararıyla 16 yaşını doldurmuş
erkek ve kadının evlenmesine olanak verilir. Kanun maddeleri arasındaki bu çelişik durum,
çocuk evliliklerine zemin hazırlayan nedenler arasında değerlendirilebilir. Evlenme akdi
çocuğu reşit kılsa bile, doğası gereği çocuk, yine çocuk olmaya devam eder. Sigara satın
almak için 18 yaş sınırı getirerek çocukları koruma yönünde pozitif bir tutum izleyen yasa
koyucunun, evlilik gibi önemli bir konuda 18 yaş sınırını kesin olarak koyamamış olması
çocuk evliliklerinin nedenlerinden biri olarak sayılabilir.
Diğer bir nedenin başlık parasının aile bütçesine katkıda bulunacağı düşüncesi ve
çocuğun masraflarından bir an önce kurtulma isteği olduğu söylenebilir. Sır (2012), Erken
Yaş Evlilikleri: Diyarbakır Örneği adlı çalışmasında erken yaşta evlenen kadınlarda 18
yaşından sonra evlenen kadınlara göre evlenmeden önce fakirliğin daha yüksek oranda
olduğunu söyler (s. 39). “10 Yaşında Anne Oldu” manşetiyle ulusal basına konu olan haberde,
Mardin’li çocuk gelin, berdel yoluyla 23 yaşındaki kocası ile imam nikâhıyla evlendiğini,
babasının ikinci eşinden olduğunu, 8’i kız 14 kardeşi bulunduğunu, hiç nüfus kağıdı
olmadığını ve hiç okula gitmediğini belirtir (http://www.aksam.com.tr/guncel/10-yasindaanne-oldu/haber-264090, 11.05.2014). Aydemir’in de (2011), belirttiği gibi ailelerin
yoksulluğu ile çocuk gelinlerin görülme sıklığı arasında ters orantılı bir ilişki bulunmaktadır
(s. 16).
Çocuğun aile içinde gördüğü şiddet veya cinsel istismar nedeniyle de erken yaşta
evlendirildiği söylenebilir. Sır (2012), yine aynı araştırmada 18 yaşından önce evlenmiş
kadınların %17’sinin evlenmeden önceki dönemde fiziksel istismara %2’sinin ise cinsel
istismara maruz kaldığını, erken evlenen bu kadınların yarısından fazlasının ise 15 yaşında
veya daha öncesinde evlendiğini, bildirilen en düşük evlenme yaşının ise 10 yaş olduğunu
belirtir (s. 38).
Evli erkeklerin ve kadınların evlenme yaşları üzerine yaptığı bir araştırmada Ozankaya
(2007), görüştüğü 4 köydeki kadınlar için özellikle Kuzeydoğu Anadolu’da yer alan A ve B
köylerindeki kadınların %50’ye varan bölümünün 15 yaşından daha küçük evlendirildiğini
söyler (s. 455-456) ve Đ. Yasa’nın da Hasanoğlan’da görüştüğü ailelerden erkeklerin
%2,5’inin, kadınların ise %14’ünün 15 yaşından küçük evlendiğini gözlemlediğini belirtir (s.
456). Kadınları, erkeklere göre daha erken yaşta evliliğe sürükleyen nedenler arasında, berdel,
beşik kertmesi, başlık parası gibi gelenek ve göreneklerin dışında kız çocuklarının evlilik
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dışı cinsel ilişki yaşayarak aile namusunu kirletebileceği düşüncesi de önemli bir neden
olarak düşünülmelidir. Ayrıca küçük yaşta evlenen kız çocuklarının, “ağaç yaşken eğilir”
atasözünden hareketle, kocası tarafından daha iyi terbiye edilebileceği ve bu “küçük
gelinlerin” daha çok çocuk doğurabilme potansiyelini sahip oldukları varsayımını da erken ve
zorla evlilik nedenleri arasında sayabiliriz.
Çocuk Evliliği/Erken ve Zorla Evliliklerin Sonuçları
Şen (2014), 18 yaş altında gerçekleşen bu evliliklerin bir taraftan gelenek diğer
taraftan ise pedofili yani çocukla ilişki kurmak anlamına geldiğini ve bunun da çocuk
istismarı olduğunu söyler (s. 26). Erken yaşta evlenen kız çocuklarının eğitim hayatı sona
ermekte, evli kadın dışarda gezmez söyleminden hareketle sosyal hayattan koparılmakta
yoğun olarak ev işleri yapmak zorunda kalmakta ve çocuk işçi gibi çalıştırılmaktadırlar. Bu
çocukların fizyolojik ve biyolojik olarak gelişimini tamamlamadan çocuk sahibi olmaları da
hem sağlık sorunlarına hem de anne ve çocuk ölümlerine yol açmaktadır. Horney (1967),
güçlü tarafın her zaman kendi konumunu sürdürmek ve bu konumu da güçsüzler için kabul
edilebilir hale getirmek için uygun bir ideoloji ürettiğini (s. 56) söyler. Kadını erkek şiddetine
karşı koruyacak önlemleri almak yerine kadınların ikincilliğini, acizliğini vurgulayan
söylemlerin üretilmesi, kadının namusunun erkekler tarafından (üstelik de erkeklere karşı)
korunup kollanması gereğinin topluma kodlanmasının da şiddet vakalarının artmasına katkı
verdiği söylenebilir. Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezinin (ICRW) (2005), yaptığı
araştırmaya göre çocuk yaşta evlenen kız çocukları diğer yaş gruplarındaki kadınlara göre
evliliklerinde fiziksel şiddete iki kat, cinsel şiddete ise üç kat daha fazla maruz kalmaktadır
(aktaran, Malatyalı: 2014: 31). Bu tür evliliklerde cinsel ve fiziksel şiddetin daha sık ve fazla
görülmesi çocuk evliliklerinin olumsuz sonuçlarının en önemlilerinden biri olarak sayılabilir.
Çocuk evliliği/erken ve zorla evliliklerin olumsuz sonuçlarından bir başkası da kadına
yönelik şiddetin en uç noktası olan kadın cinayetleri olarak karşımıza çıkmaktadır. TBMM
Töre ve Namus Cinayetleri Raporunda (2006), belirtildiği gibi kadınlar pek çok ülkede
değişik nedenlerle öldürülmektedir. Avustralya, Kanada, Đsrail, Güney Afrika ve Amerika
Birleşik Devletleri’nde yapılan araştırmalara göre cinayete kurban giden kadınların %40-70’i
daha önce de fiziksel şiddet gördüğü eşi ya da birlikte olduğu erkek tarafından öldürülmüştür
(s. 109). Başbakanlık Đnsan Hakları Başkanlığı Töre ve Namus Cinayetleri Raporu (2008),
töre ve namus cinayetine kurban gidenlerin yıllara göre dağılımının 2003 yılında 159, 2006
yılında 233, 2007 yılında ise 231 olduğunu belirtir (s. 3). 2003 yılında 159 olan namus
cinayeti rakamının geçen yıllar içinde azalacağı yerde artması dikkat çekicidir. Rapor töre ve
namus cinayetlerinin nedeni olarak, kadının kendinden beklenen rollere (özellikle namus
kavramıyla tanımlanan cinselliğe) aykırı davranmasını gösterir (s. 4).
Töre ve namus gerekçesiyle gerçekleşen şiddet ve cinayet vakalarının bir kısmının
“kol kırılır yen içinde kalır” mantığıyla, gün yüzüne çıkmadan ört bas edilmiş olması ihtimali
de bulunmaktadır. Ayrıca kayıtlara kaza ya da intihar olarak geçen kadın ölümlerinden bir
kısmının aslında “töre ve namus cinayetinin biçim değiştirmiş şekli” olabileceği ihtimali de
göz ardı edilmemelidir. Siirt’in Pervari Đlçesi’nde, 12 yaşında evlendirilen, 13’ünde anne olan
ve 14 yaşında da odasında tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan “çocuk gelin” K.E.
olayı ulusal basına da yansımıştır (http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/cocuk-gelin-kaderdavasinda-30-yila-kadar-hapis-istemi, 11.05.2014). Yine basında yer alan bir başka olayda
ise yaşı küçük olduğu için annesinin onayı ve mahkeme kararıyla 16 yaşındayken resmi
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nikâhla 26 yaşındaki kocası ile evlenen çocuk gelin F.K’nın intihar ile sonlanan dramı da
dikkate alınmalıdır (http://www.canlihaber.com/16-yasinda-evlendirilen-fatma-kocak-intiharetti-14525h.htm, 24.05.2014). Çocuk gelin olgusunun ancak adli vakalar sonunda görünür
hale gelmesi gözden kaçmamalıdır. Yönetmenliğini Reis Çelik’in yaptığı Lal Gece filminin
benzer sonunun da çocuk gelinler dramının altını kalın çizgilerle çizdiği söylenebilir.
Türk Sinemasının Çocuk Gelinleri
1980’lerin gözde konularından biri kadın ve sorunlarıdır. Meslek sahibi olan ya da
olmayan kadınların bunalımları, sıkıntıları ve cinsel problemleri irdelenmiştir. 1990’larda
kadın filmleri devam etse de eskisi kadar ağırlıklı değildirler. Kırsal kesimde yaşayan
kadınların sorunları ise sinemacıların ilgi alanı dışındadır. (Pösteki, 2012: 83) Belki de bu
nedenle Türk sinemasında çocuk gelin figürlerine pek rastlanmaz. Yönetmenliğini Atıf
Yılmaz’ın yaptığı 1990 yapımı Berdel filmi bu kapsamda önemlidir. Filmde Hanım karakteri
beş kez doğum yapmasına rağmen kocasına erkek evlat verememiştir. Karısını çok sevmesine
rağmen bir türlü erkek evlat sahibi olamayan Ömer, erkek evlat sahibi olmak için karısının
üzerine kuma getirmeye karar verir. Ancak başlık parası yerine kuma olarak getirmek istediği
kadının yaşlı ve hastalıklı babasına 15 yaşındaki kızı Beyaz’ı berdel olarak verir ve evlenir.
Gelenek ve göreneklere göre erkek evlat isteği, kuma, töre ve berdel konularına değinen
sosyal içerikli bu filmde çocuk gelin figürü Beyaz karakteri ile yer alır. Maalesef Beyaz’ın
öyküsü filmin ana konusu olan erkek evlat baskısı ve kuma trajedisinin yanında ikinci planda
kalır. Gelenek ve göreneklerin yanı sıra dini pratiklerin de olumladığı çocuk evliliklerinin
aslında çocuk istismarı olduğu yönünde son yıllarda duyarlılık gelişmeye başlamış, buna
paralel olarak da toplumun aynası olan sinemada çocuk gelin figürleri yer bulmaya
başlamıştır. Tıpkı yönetmenliğini Reis Çelik’in yaptığı Lal Gece (2012) ve yönetmenliğini
Erhan Kozan’ın yaptığı Halam Geldi (2014), filmlerinde olduğu gibi… Lal Gece filmi çocuk
gelin olgusunun altını kalın çizgilerle çizen ilk film olması yönünden önemlidir.
Yetiştiği kültür çoğunlukla sinemacının anlam dünyasını etkiler ve yönetmen bazen
isteyerek bazen de istemeden filmlerinde buna yer verir. 1961 Ardahan doğumlu olan Reis
Çelik, Đnat Hikayeleri ve Lal Gece filmlerinde, doğduğu toprakları filmsel mekan olarak
seçmiştir. Kariyerine belgesel film çekerek başlayan yönetmenin 12 belgeseli bulunmaktadır.
Türkiye’de yapılan ilk Nazım Hikmet Belgeseli olan Nazım Hikmet Ziyaretçin Var filmini
1992 de gerçekleştirmiştir. Pösteki (2012), Türk sinemasının son yirmi yılına bakıldığında 12
Eylül dönemi ve sonrasının ağırlıklı olarak işlendiğini ve Reis Çelik’in ilk uzun metraj filmi
olan Işıklar Sönmesin (1996), filminin Güneydoğu sorunu üzerine yapılmış ilk film olma
özelliğini taşıdığını belirtir (s: 80). Hoşçakal Yarın (1998), filminin konusu 1968 kuşağının
önemli isimlerinden Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idamıyla sonuçlanan gerçek hayat
hikayesinden oluşur. Yönetmenin diğer bir filmi olan Đnat Hikayeleri (2004), bir minibüsçü ve
kızakçının Çıldır gölü üzerindeki hız inatlaşmasının, yolcuların birbirlerine inat hikayeleri
anlatmalarına dönüşmesini anlatan doğaçlama çekilmiş ve yöre insanının oyuncu olarak
kullanıldığı bir tarz denemesidir (2012: 128-129). Yönetmenin diğer filmleri; Mülteci (2007),
Đnadına Film Çekmek (2010), F Tipi Film (2013) olarak sayılabilir.
(http://reiscelik.com/ozgeçmis.html, 22.04.2015)
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Amaç ve Yöntem
Gelenek ve göreneklerin yanı sıra dini pratiklerin de olumladığı ve ancak adli vakalar
sonunda görünür hale gelen çocuk gelin olgusunun konu edildiği Lal Gece filmini çocuk gelin
imgesi ve kadına yüklenen namus vurgusu ekseninde çözümlemek bu çalışmanın amacını
oluşturmaktadır. Ataerkil söylemin kadın ve erkekler üzerinde belirleyici olduğu, erkeklerin
koyduğu kuralların yaşatılmasında erkekler kadar kadınların da denetleyici olduğu savından
yola çıkarak toplumun kadına yüklediği namusu koruma görevi, Türk sinemasının sık
karşılaşılmayan imgelerinden biri olan çocuk gelin figürü bağlamında incelenmiştir.
Bu çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle filmin belirleyici
diyalogları olmak üzere film bütününde kullanılan kadın ve erkek figüre ilişkin simgeler,
çeşitli nesneler aracılığıyla öne çıkartılan kırmızı renk, namus ve korku kavramlarının kadın
ve erkek karakterler tarafından kullanım sıklıklarının yanı sıra gelenek ve göreneklerin film
dokusu içinde kodlanış biçimlerine dikkat edilmiştir. Yönetmenin kamerasını kullanırken
tercih ettiği açı ve ölçekler ile uzun planların karakterlerin ruh halinin perdeye yansıtılması
arasında bağ aranmıştır. Toplumun gelenek ve görenek yargıları başta olmak üzere toplumun
kadına yüklediği namusu koruma görevine ilişkin kodlar ve simgeler çocuk gelin figürü
ekseninde çözümlenmeye çalışılmıştır.
Karakterler ve Mekana Bakış
Roland Barthes ile Vladimir Propp gibi bazı anlatım bilimci ve yapısalcılara göre,
karakterler, olay örgülerinin ürünüdür. Karakterlerin kişiliği değil, olay örgüsü içindeki
eyleyen konumları önemlidir. Oysa modern karakterler, masallarda ya da Yeşilçam
filmlerinde olduğu gibi, olay örgüsünün gerektirdiği özelliklerle sınırlı değildirler. Olay
örgüsü merkezli anlatılarda, karakterler, karakteristik özellikleriyle ele alınırlar. Karakter
psikolojisi derinlemesine işlenmez. Karşısına çıkan olaylar sağanağında karaktere fazla seçim
şansı tanınmadan karakteristik özelliğine uygun bir biçimde davranması sağlanır” (Adanır ve
Esen, 2013: 176). Lal Gece filminde olduğu gibi, olaylar yerine duygu, düşünce, gelenek ve
göreneklerin toplumsal kodlarıyla dokunmuş psikolojik anlatılı filmler, karakterlerin ruh
halini izleyiciye aktarabilmek için genellikle sabit açı ve ölçekte uzun planlar kullanır.
Yönetmen Reis Çelik, filmde uzun ve sabit planlardan oluşan minimalist bir yaklaşımı
benimser. Bazin’in ifade ettiği gibi, uzunca bir süre kameranın hareketsiz bir biçimde kalması,
izleyicinin olaylara ve karakterlere dâhil olmasını engeller (aktaran: Buckland, 2013: 11).
Kısa planların izleyiciyi kurgu yoluyla olayların içine dâhil ettiği ve karakterle özdeşleşmesini
sağladığı söylenebilir. Đzleyici bu durumda karakterin ruh halini anlamaktan çok onun
eylemine yönelik olarak karakterle bağ kurar. Lal Gece filminde yönetmen tercih ettiği uzun
planlar ile izleyiciyi olaylardan uzaklaştırır ve karakterlerin ruh halini öne çıkartır ve
izleyicinin karakterlerin ruh halini derinlemesine anlamasına olanak sağlar.
Lal Gece filmi Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Aşık Şenlik beldesinde çekilmiştir.
Filmin başrol oyuncusu Đlyas Salman dışında yönetmenin o yörenin insanlarıyla çalışması,
filme oldukça gerçekçi bir hava katar. Gerçeklik konusunda önemli çalışmalar yapan kuramcı
Kracauer sinemayı, gerçekliğin belli düzeylerini ya da tiplerini keşfetmek için yaratılmış bir
bilimsel araç gibi düşünür. (aktaran Andrew, 2010: 194) Filmin set tasarımı doğal
mekanlardan oluşur. Neredeyse üçte ikisi tek bir mekan içerisinde geçen film, “olay örgüsü
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merkezli” olmamasına rağmen gerilimi film boyunca üst noktada tutmayı başarır. Lal Gece
filminde damat karakterinin gecenin beklenen sonucuna ulaşma yönünde gösterdiği çaba, kız
çocuğunun korkuları yüzünden bilerek ya da bilmeyerek damadı oyalaması dramaturjinin
izleyici üzerinde bıraktığı etkiyi daha güçlü hale getirir. Lal Gece filmi Ardahan yöresinde
çekilmesine rağmen yönetmen, çocuk gelin olgusunun belki de ülke genelinde yaygın olarak
karşılaşılması nedeniyle olsa gerek zaman ve mekan belirtmesi kullanmadığı gibi çocuk gelin
ve yaşlı damadın adını da filmin içinde hiç kullanmaz. Düğünlerin vazgeçilmezi olan davul
zurna dışında hiç film müziği kullanılmamış olması da dikkate değer bir durumdur.
Lal Gece: Masal’dan Korkan Çocuktan Gelin Olur mu?
Lal Gece filminde, altmış yaşındaki bir adamın on dört yaşındaki bir çocukla yaptığı
evlilik hikaye edilmektedir. Tamamına yakını tek bir odada geçen filmde, altmış yaşındaki
adamı Đlyas Salman, on dört yaşındaki gelini ise lise birinci sınıf öğrencisi olan Dilan
Aksüt canlandırır. Henüz ergenliğe girmiş küçük bir kız olan "gelin", uzun yıllar hapis
yattıktan sonra memleketi olan köyüne geri dönen ve kendisinden elli küsur yaş büyük
"damada" sorgusuz sualsiz verilir. Đlk konuşmalardan Đlyas Salman’ın canlandırdığı
karakterin, bir namus cinayeti sonrası almış olduğu cezayı tamamlayarak cezaevinden yeni
çıktığı ve şimdi ailenin şanına yakışır bir düğün töreni ile evlendirileceği anlaşılmaktadır.
Đlerleyen bölümlerde gelenek ve göreneklerle bezenmiş bir köy düğününe tanık oluruz. Düğün
sonunda psikolojik anlatılarla donatılmış planlardan oluşan gerdek gecesi vardır. Gece
ilerledikçe, gerdek gecesinin ağır gerçeği ve masaldan bile korkan bir kız ile çocuğu baş başa
kalacaktır izleyici...
Damat karakterini filmin ilk planında izleyici ile tanıştıran yönetmen gelini özenle
izleyiciden saklar ve ipuçları vermekle yetinir. Filmin ilerleyen sahnelerinden birinde büyük
ve yaşlı bir elin tuttuğu, daha küçük, zayıf ve kırmızı ojeli bir el gösteren yönetmen ilk
ipucunu izleyiciye vermiş olur. Konuşmalarından gelinin erkek kardeşi olduğu anlaşılan kişi,
kırmızı bir kurdeleyi gelinin bel kısmına üç kez doladıktan sonra bağlar. Anadolu insanının
kültürüne ne zaman girdiği kesin olarak bilinmeyen kırmızı kurdele, “gayret kuşağı” ya da
“kudret kemeri” olarak da adlandırılır. Gelinin koca evinde karşılaşacağı her türlü zorluğa
karşı dayanıklı, gayretli ve kuvvetli olması yanı sıra bekâret kavramı üzerinden de namusu
temsil eder. Kırmızı kurdelenin gelinin beline bağlanması, esnasında erkek kardeşin söylemiş
olduğu “Ailemizin şerefini ve namusunu sen taşıyorsun…” sözleri erken yaşta evlilik
nedenlerinden biri olarak sayılan “kız çocuklarının cinsel ilişki yaşayarak aile namusunu
kirletmesi” varsayımını ihtimal dışı bırakır. Ortalama otuz saniye süren bu kırmızı kuşak
bağlama töreni yakın çekim olarak ellerin, belin ve kırmızı kuşağın göründüğü önemli
mizansenlerden biridir. Mizansen “sahnelemek” ya da “sahneye koymak” anlamına gelir.
Buckland (2013), yönetmenin önceden tasarlanmış ve hazırlanmış mizansenleri, karakterlerin
hareketlerini izleyiciye en iyi ve en doğru aktaracak açı ve ölçekte çektiğini belirtir (s: 4).
Çerçeve dışından gelen sesler ve çerçevenin içine girip çıkan eller, çerçeve dışı mekanı
görünür kılarak izleyiciyi durumun parçası haline getirir ve namus kavramı üzerine odaklar.
Damadın “Amcam, anan namusumuza leke sürüyor dedi, anamı vurdum!” feryadı ile birlikte
ailenin namusunu koruma ve temsil etme misyonu bir kez daha kadına yüklenirken, kirlenen
namusu kan ile temizleme misyonu da erkeğe yüklenir.
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Düğün sahnesinde çeyiz sandığının evden çıkarılışı, gelinin arabaya bindirilmesi,
çalınan araba kornaları, erkek egemen toplumun zafer göstergesi sayılan silah sesleri, kırmızı
kurdelelerle süslenmiş atların üzerinde düğün konvoyuna eşlik eden köylüler, davul ve zurna
sesleri gibi unsurlar yansıtılır. Buradan geline odaklanan kamera, bir tür gelenek olarak
verilen çay tabağı kırma sahnesini görüntüye getirir. Arabadan inen gelin, ayakkabısının
topuğu ile çay tabağını kırmak için hamlede bulunur ancak başaramaz. Bunun üzerine,
yanında bulunan yetişkin kadınlardan biri yere düşen çay tabağını tekrar bakracın üzerine
koyarak bir hamlede ayağı ile kırar. Bu planda, bahsedildiği gibi, bir taraftan düğün töreni
göreneklerinden biri yansıtılırken; diğer yandan da tüm çabasına karşın gelinin zayıf, güçsüz
ve tecrübesiz olduğu vurgulanır. Reis Çelik gerdek odasında geçen sahnede zaman zaman
öznel kamera tercih eder. Đzleyiciye olan biteni gelinin bakış açısıyla görme fırsatı sunarak
aynı zamanda gelinin ruh halinin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Gerdek odasına giriş esnasında
kamera, odanın tam ortasında genel plan sabit çekimdedir. Kadınlar gelini, yatağın üzerine
oturturlar. Burada gelinin ayaklarının yere değmediği dikkatlerden kaçmaz. Tıpkı bu planda
olduğu gibi gelinin taşımakta zorlandığı gelinliğini ve ince bileklerine ağır gelen bileziklerini
öne çıkaran sinematografik unsurlar mütemadiyen gelinin yaşça küçüklüğüne vurgu yapar.
Yine bu anların birinde, köylü kadınlardan biri, diğer kadınları gerdek odasından çıkarır ve
gelinle baş başa kalırlar. Kadın; “Ağlama, üzülme! Burası senin yuvan. Kocan dövse de sövse
de seni bu kapıdan dışarı atsa da, sen buradan dışarı çıkmayacaksın” sözleri ile gelecekte
karşılaşacağı olumsuzlukları tek tek sayarak göğüs germesi gerektiği nasihatini verir. Gelinin
kırmızı tülden duvağını kaldırır (Yönetmen yine öznel kamera ile izleyici ve gelin arasında
bağ kurarak benzer baskıyı izleyici üzerinde de oluşturur) ve sabah şafağında kadınların zifaf
çarşafı almaya geleceklerini, bunun için yapılması gerekenleri anlatır. Gelinin bakış açısıyla
duvağın ardından çerçevelenen köylü kadın, “Buraya beyaz gelinliğinle geldin, ancak beyaz
kefeninle çıkabilirsin!” diyerek kadına yüklenen namus vurgusunu ve kadını bekleyen yazgıyı
çok bilindik bir cümle ile ifade eder. Bu plandan yola çıkarak erkek egemen kültür tarafından
kadınlar için belirlenen kuralların korunması ve sürdürülmesinde, erkekler kadar kadınların da
denetleyici olduğu söylenebilir.
Đlerleyen sahnelerden birinde damat, yüz görümlüğü olarak adlandırılan takıları
taktıktan sonra gelinin duvağını kaldırır ve korkmuş bir kız çocuğunun yüzüyle karşılaşır.
Yönetmen Reis Çelik, ilk kez bu sahne vesilesiyle izleyiciye tanıştırdığı çocuk gelinin korku
dolu yüzünü neredeyse bir dakika süreyle yakın ölçekte kadrajında tutar. Bu görüntülerin
ardından hem çocuk gelinin korkusu hem de yaşlı damadın çaresizliği izleyicinin anlam
dünyasına sirayet eder. Damat, elimizden bir şey gelmez edasıyla geline; “Kader bizi bir
araya getirdi. Karı koca olduk artık, yani öyle sayılırız. Đstesek de istemesek de değiştiremeyiz
artık” diye seslenir. Damat burada gelin kadar kendisinin de çaresiz olduğunu ifade eder ve
geline durumu kabullendirmeye çalışır. Gelinin ürkekçe uzak duruş mizansenlerinden birinde
kamera genel çekim üst açıda çaresizce gerdek odasında yukarı aşağı yürüyen damadı iki
dakika kırk beş saniye süreyle göstererek ruh halini izleyiciye aktarır. Lal Gece’nin başka bir
sahnesinde damat, babasının duvarda asılı siyah beyaz fotoğrafını görür ve gelinle arasındaki
mesafeyi kaldırmak amacıyla, annesinin de babası ile evlendirildiğinde gelinle aynı çağlarda,
yani 13-14 yaşlarında olduğunu söyler. Buradan kız çocuklarının 13-14 yaş gibi erken
yaşlarda yaptığı evliliklerin yörede sık rastlanır bir durum olduğu da anlaşılmaktadır.
Gerdek gecesinin beklenen gerçeğine rağmen, gelinin isteği üzerine damat Şahmeran
masalını anlatmaya başlar. Bu sahnede yatağın üzerinde şahmeran tablosu kameranın tam
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karşısında durmaktadır. Kamera beş dakikadan uzun süre aynı açı ve ölçekte masalın
anlatılma mizansenini izleyiciye aktarır. Şahmeran hastaları iyileştiren, bilge bir sembol
olarak kabul görür. “Dünyanın değişik yörelerindeki kadını, doğurganlığı ve bereketi de
simgeleyen yılan, evrensel bir simgedir. Anadolu’da uğur, üreme amaçlı olarak genç kızların
çeyizine işleme olarak konulan Şahmeran figürlerinin, kötülükten, yangın ve afetlerden
koruyacağına, bereket, uğur ve bolluk getireceğine, dolayısıyla gücü temsil ettiğine
inanılmaktadır” (Şentürk, 1997: 40-41). Ancak Yönetmen Reis Çelik bir röportajında
Şahmeran efsanesinin anaerkil toplumdan ataerkil topluma geçilirken erkeğin kadını nasıl
baskı altına aldığı ve onu nasıl yer altına, bir anlamda karanlığa hapsettiğinin ifadesi olduğunu
belirterek şahmeran metaforunun film örgüsünde önemine dikkat çeker. Yönetmen yine aynı
röportajında rüya sahnesindeki bembeyaz karlar üzerinde onlarca metre uzunluktaki kırmızı
duvağın binlerce yıldır töre, gelenek, ahlak, din öğretilerinin fertlerin sırtına vurduğu yükü
simgelediğini söyler. (https://cansufirinci.wordpress.com/2012/10/15/reis-celik-roportajiinsanin-kendisi-de-zaman-zaman-sanatin-hedefi-olmalidir-roportaj-cansu-firinci/
Erişim:
17.05.2015)
Film boyunca kırmızı renk çeşitli nesneler aracılığıyla kullanılır. Kurdele, ruj, bekâret
kemeri/namus kuşağı, tespih, oje, duvak, tül, kırmızı gül, çeyiz bohçasının örtüsü hatta kına
gibi nesneler aracılığıyla kullanılan kırmızı renk, masalın bitmesiyle oynanan ip oyununda
kırmızı kurdele olarak izleyicinin karşısına çıkar. Yakın plan eller ve kırmızı kurdelenin alt
açıdan görüldüğü bu plan iki dakikadan uzun süreyle filmin içinde yer alır.
Çocuk gelinin korkuları devam eder, önce duvarda asılı duran damadın babasının
fotoğrafından, ardından da damadın bıyıklarından korktuğunu söyler. Bu durum damadın
sabrını taşırır. Gelini azarlar, itekler, yere düşürür ve eğer kendisini istemiyorsa gidebileceğini
söyler, ancak gelin belki de filmin başlarında akraba kadınlardan birinin yazgısını tarifleyen
“Ağlama, üzülme. Burası senin yuvan, kocan dövse de sövse de bu kapıdan dışarı atsa da sen
buradan dışarı çıkmayacaksın!” sözlerini hatırlayarak gitmez. Damadın kızarak odadan dışarı
çıkması sonrasında, gelin sessizce ağlar, kapıya bakarak beklemeye başlar ve bir müddet
sonra damat yeniden gelir. Bu sahnede ağlayan gelini net, kapıdan giren damadı flu/bulanık
gösterir yönetmen. Damadın kameranın görüş alanına net olarak girmesiyle bıyıklarını kesmiş
olduğu görülür. Çocuk gelinin korkularını gidermek ve direncini kırmak için Anadolu’da
erkekliğin sembolü sayılan bıyıklarını kesmesi damadın çaresizliğinin de göstergesi
sayılabilir.
O ana kadar toplumun beklentilerini bir türlü yerine getirememiş olan damat sinirlenerek
çaresizlik içinde; “Bak! Yaşlarımız denk değil. Beni yaşlı bulabilirsin. Hatta kendini
evlenecek çağda görmeyebilirsin. Hatta seni ben kendime uygun görmüyorum, ben ihtiyarım.
Ama ne yapalım ki kader mi desem kısmet mi desem adet mi gelenek mi görenek mi? Đkimizi
yan yana getirdi. Onca aileler aşiretler akan kanı cinayetleri engellemek için ikimize düğün
kurdular. Gerdek odasında oyun oynuyoruz ya!” sözleri ile gelinin evlenme çağında
olmadığını, kendisinin de yaşlı olduğunu buna rağmen ailelerin kan davasını sonlandırmak
için evlenmeleri yönünde karar aldıklarını söyleyerek damat karakterinin bu durum
karşısındaki çaresizliğinin bir özetini yapar. Neredeyse sabah ezanı okunacaktır. Zifaf
çarşafını almaları için damadın pencereden iki el ateş etmesi lazımdır. Damat: “Zifaf çarşafı
daha tertemiz. Ne diyecekler? Gelin mi korkuyor diyecekler? Damatta mı artık iş kalmadı
diyecekler? Hangimizin korkusu daha çok?” sözleri ile kendi içinde bulunduğu toplumsal
baskı nedeniyle çaresizliğini de sergilemiş olur. Damat pencerenin perdesini açar, gün
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aydınlanmıştır ve uzaktan sabahın oluşunu müjdeleyen (!) horoz ötüşleri duyulmaktadır.
Damadın iki el ateş etmesiyle her şeyin düzgün gittiğinin kanıtı olan zifaf çarşafını almak
isteyen akrabalar da neredeyse gelecektir. Gelin yatağı açar, damat yatağın kenarına oturur ve
silahını eline alır. Çocuk gelin kaderine razı olmuş, takılarını ve gelinliğini çıkartmakla
meşguldür. Daha sonra kamera nihayet gerdek odasının dışına çıkar. Evi dışarıdan üst açı orta
ölçekte gören kamera sağa çevrinmeye başlar. Tam bu sırada “bir el” silah sesi duyulur.
Kamera çevrinmeye devam eder ve üst açı genel çekimde köy meydanını görür. Meydandan
eve doğru iki kadın gerdek çarşafını almak üzere yaklaşmaktadır. Kadınlar kameranın görüş
açısından çerçeve dışına çıkarak evin kapısını uzun süreyle çalarlar, ancak açan olmaz.
Yönetmen filmin sonunda bir kez daha çerçeve dışı mekanı görünür kılarak izleyiciyi çerçeve
dışında olan biteni düşünmeye ve sorgulamaya sevk eder.
Zifiri Bir (Lal) Gece
Lal Gece filmi, bir erkek karakter öyküsü üzerinden ilerler. Damadın ellili yaşlarda
yaptığı evliliğe dair gerekçeler, suç geçmişi üzerinden izleyiciye aktarılırken, çocuk gelinin
toplumsal rolüne, arkadaşlarına, okuluna ve ailesine ait bilgilere Halam Geldi (2014) filminde
olduğu gibi rastlanmaz. Kirkpatrick, eski çağlarda çocuğun yazgısının annesinin yazgısının
benzeri veya tekrarı olduğunu söyler (1963: 28). Yaşanmış bir öyküden yola çıkan Halam
Geldi filmindeki Reyhan karakteri de annesinin yazgısının benzerini yaşar ve çocuk yaşta
evlendirilir. Lal Gece bu yönüyle Halam Geldi filminden ayrılır. Lal Gece filminde gelin
karakterinin, çocuk gelin vakasının sanki öznesi değil de nesnesiymiş gibi sergilenmesinin
nedeni, erken yaş evliliklerin ülke genelinde “sıradan” görülmesiyle açıklanabilir. Bu durum
erkek egemen toplumda erkeğin durumuna ait gerekçelerle erkeği aklarmış gibi görünse de,
damadın amcasının “Annen namusumuza leke sürüyor!” sözleri üzerine annesini vurduğunu
söylemesi, hapis yatıp çıktıktan sonra; “Bu kızı al!” istekleri üzerine evlendiğini söylemesi ve
bundan hoşnutsuzluğunu dile getirmesi dikkat çekicidir. Damat da erkek egemen ideolojinin
aile büyükleri aracılığı ile erkeklere dikte ettiği emirlere uymuştur. Namus cinayetlerinin
toplumsal baskılar sonucu işlendiğini söylemek mümkün. Zira “Gelenekler çoğu kez açıkça
anlatıma kavuşturulmuş, biçimsel olarak yaptırıma da bağlanmış olan kurallardır” (Ozankaya,
2007: 191). Geleneklere uyulmaması halinde bireylerin toplumdan dışlanması söz konusudur.
Çetin (2012), namusun kanla temizlenebileceği fikrini kolektif bilinçte taşıyan toplumlarda
erkeklere, gerektiği hallerde “namusunu temizlemesi” için onu kirleten varlığı (bu genelde
kadındır) ortadan kaldırması gerektiğinin öğretildiğini söyleyerek bu öğretinin yalnızca
erkeklere değil, aynı zamanda kadınlara ve çocuklara da aktarıldığını belirtir. Topluma
yeniden dahil olma ve kabul edilebilirliğin ölçüsü, erkeğin namusunu kanla temizlemesidir.
Namus cinayetleri bireysel olmaktan çok toplumsaldır çünkü bunu yaptıran da sosyal çevredir
(s. 8). Kadının namusunu kirlettiğini düşünen kişi veya aile ancak bu cinayeti işleyerek
arınacak ve toplum içindeki eski itibarına kavuşabilecektir. Bunlara aykırı davranış, hemen
herkesçe toplumun değer yargılarına karşı girişilmiş bir saldırı sayılır ve toplumdan
dışlanmayı getirir. Amcasının istekleri doğrultusunda namus cinayeti işleyen damat kendi
karakterini “soytarı” olarak tanımlayarak aslında bu duruma bir anlamda itiraz eder. Erkek
aile büyüğünün tercihine göre şekillenen damadın suç geçmişi ile ilgili itirafları, film boyunca
sergilenen “çocuk gelin” trajedisi yanında, o ana kadar sadece rüya sahnesi ile ima edilmiş
olan namus ya da töre adı altında işlenen kadın cinayetleri trajedisini de filmin içinde aniden
görünür kılar. Böylece sadece çocuk gelinin değil, namus cinayetine kurban giden damadın
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annesi ve cinayetleri işleyen damadın da erkek egemen ideolojinin bir kurbanı olduğu
gerçeğiyle yüzleşir izleyici.
SONUÇ
Đşlenen kadın cinayetlerine bakıldığında; kadının toplum tarafından kendine biçilen
kalıpları kırmaya çalışması (boşanmaya kalkması, sevdiği biriyle kaçması, kocasına veya
kocasının ailesine itaat etmemesi vb.) sonucu öldürüldüğü görülmektedir. Namus gerekçesiyle
işlenen cinayetler bir kişi tarafından işlenmiş olsa bile arkasında toplumsal bir onay vardır.
(Çetin, 2012: 10). Erkeğin kirlenen namusunu temizlemedikçe dışlanacağı korkusu göz önüne
alındığında toplumun azmettirici rolü de daha görünür hale geliyor. Amcasının damada
“Annen namusumuza leke sürüyor” demesi üzerine damadın annesini vurması da bu durumun
toplumun aynası olan sinemaya yansıması olarak sayılabilir.
Filmin bütününde, korku sözcüğünün her iki cins tarafından birçok defa zikredilmesi,
adet, gelenek, görenek ve törelerin cinsiyet ve yaş ayrımına bakmaksızın insan psikolojisinde
yarattığı travmanın bir göstergesi sayılabilir. Namus sözcüğü film boyunca kadın figürler
tarafından hiç telaffuz edilmezken, erkek figürler tarafından “aile namusunu taşımak” görevi
iki kez sözel olarak kadınlara yüklenmiştir. Film boyunca aile namusunun, evli olmayan
kadınların bekâreti (çocuk gelin),
evli olanların ise (damadın annesi) iffetlerinin
dokunulmazlığına bağlı olduğu vurgulanmış bu dokunulmazlığın zedelenmesi durumunda
ailenin bütün bireylerinin bundan olumsuz etkilendiklerini düşündükleri sergilenmiştir. Köylü
kadının çocuk geline yönelik olarak; “Burası senin yuvan kocan dövse de sövse de bu kapıdan
çıkmayacaksın!” öğüdü ile amcasının damada “Annen namusumuza leke sürüyor!” yargısı
sonucu damadın annesini öldürmesi; öğrenilmiş çaresizliklerin kadınlara kadınlar, erkeklere
ise erkekler aracılığı ile aktarıldığının filme yansıması sayılabilir.
Kadının namusunu temsil eden kırmızı renk, aynı zamanda kirlenen namusu temizleyen
kanın da rengidir. Kırmızı renk film boyunca namus/bekâret/gayret kuşağı ve çeşitli nesneler
aracılığı ile pek çok kez öne çıkarılmıştır. Bu anlamda kırmızıyı vurgulama biçimi genel
olarak kadın figürle ilişkili nesnelerle gerçekleştirilerek namusu taşıma görevinin toplum
tarafından da kadına yüklendiği kodlanmıştır. Yönetmen uzun planlar ile izleyiciyi
karakterlerin ruhsal derinliğine odaklamış, çerçeve dışı mekanları görünür kılarak izleyiciyi
yaşananların parçası haline getirerek düşünmeye sevk etmiştir. Yönetmen bazı planlarda öznel
kamera kullanarak izleyicinin çocuk gelinin ruh haline odaklanmasını sağlamıştır. Nihai
olarak Lal Gece filminin, ülke genelinde yer yer yaygın olarak yaşanan çocuk gelin olgusunu
belli bir yöreye indirgememek adına mekan ya da zaman belirtmekten ve isim kullanmaktan
imtina ederek hikaye ettiği söylenebilir.
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TÜRKĐYE’DEKĐ STÜDYO MÜZĐSYENLERĐNĐN VE ARANJÖRLERĐN
MÜZĐK EĞĐTĐMĐ DÜZEYLERĐ VE TÜRLERĐ ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME∗
Đsmail SINIR1

Halil APAYDIN2

Ercan KILKIL3

Öz
Türkiye’de popüler müzik endüstrisinde yer alan müzisyenler, aranjörler, müzik prodüktörleri ve müzik
yönetmenlerinin, bu işin üretim aşamasında çalışan kişiler oldukları düşüncesinden hareketle yapılan bu
araştırmada, bahsi geçen müzik emekçilerinin nasıl bir eğitim altyapısına sahip oldukları üzerine odaklanılmıştır.
Bu bağlamda ülkenin müzik kültürü bakımından lokomotif şehirleri konumunda olan başta Đstanbul olmak üzere
Ankara ve Đzmir’de yaşayan ve popüler müzik endüstrimize üretim yapan icracı, aranjör, müzik prodüktörü ve
müzik yönetmenleri ile önceden hazırlanmış bir “görüşme formu” çerçevesinde görüşmeler yapılarak, müzikal
birikimlerini nasıl geliştirdikleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Bununla beraber, bu müzisyenlerin içerisinde eğitim
fakültelerinin müzik öğretmenliği alanından mezun kişilerin olup olmadığı anlaşılmaya çalışılarak, müzik
öğretmenlerinin bu alanda yer edinebilme düzeyleri anlaşılmaya çalışılmıştır.
Yapılan araştırma neticesinde, ülkemiz popüler müzik endüstrisinin müzik kayıt piyasasında çalışan
profesyonel müzisyen ve aranjörlerin büyük çoğunluğunu konservatuvar mezunlarının oluşturduğu, diğer
alanlardan mezun kişilerin bu piyasada nadiren yer edinebildiği anlaşılmıştır. Ayrıca, aranjörlerin genelde formel
müzik eğitimine sahipken, icracıların ve müzik yönetmenlerinin formel bir müzik eğitimine genelde sahip
olmadıkları anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi Düzeyi, Müzisyen, Aranjör, Popüler Müzik, Stüdyo Müzisyeni

A RESARCH ON MUSIC EDUCATION LEVEL AND TYPES OF STUDIO
MUSICIANS AND ARRANGERS IN TURKEY
Abstract
This article focuses on music educations of professional studio session musicians, arrangers, music
producers and music directors’, who work in the music production processes of Turkey popular music industry.
In this sense, many interviews have been done with studio session musicians, arrangers, music producers and
music directors who make productions to Turkey popular music industry. Interviews accomplished in cultural
locomotive cities of Turkey; mostly in Istanbul also in Đzmir and Ankara. Interviews are conducted around an
“interview form” and by this way, it is tried to find out how these musicians gained their musical skills.
Nevertheless, it is tried to statistic of understand music education programme graduated musicians who work
music production processes of Turkey popular music industry.
In result of the search, that can be said, the most of professional studio session musicians, arrangers,
music producers and music directors are conservatory-graduated musicians and musicians who nonconservatory-graduated could meet rarely in music production process of Turkey popular music industry. In
addition, arrangers in Turkey popular music industry, generally have a formal music education, while performers
and music directors have a non-formal music education.
Keywords: Music Education Level, Musician, Arranger, Popular Music, Studio Session Musician
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1. Giriş
“Belirli bir amaç ve yöntemle, belli bir güzellik anlayışına göre işlenerek birleştirilmiş
seslerden oluşan estetik bir bütün” (Uçan’dan akt. Sümbüllü, 2013: 1) olarak tanımlanan
müzik olgusunu, en tabii insani gereksinimlerden biri olarak ele almak mümkündür. Bununla
beraber müzik, ya da daha özelde “müzik yapmak”/müzik üretimi gündelik hayatın “normal
bir parçası” olmaktan çıkmış ve günümüzde önemli bir endüstriyel alan haline gelmiştir
(Green, 2002). Başka bir deyişle, günümüzde endüstriyel bir kullanıma sahip olan müzik, salt
insani bir eylem olmaktan çıkıp önemli bir ticari mekanizmaya dönüşmüş durumdadır ki,
böylesi bir durumda da “müziğin dolaysız kullanımı” (Oskay, 2001: 35) ortadan kalkmakta
müzik ticari bir meta konumuna düşmektedir.
Günümüzde, müzik endüstrisinin en önemli lokomotifi konumunda olan müzik
türlerini tanımlamak için genelde “popüler müzik” tanımlaması kullanılmaktadır. Popüler
müziğe yönelik tanımlamalara bakıldığında, Marksist yaklaşımlarca, genelde olumsuz bir
şekilde algılandığı anlaşılmaktadır. Örneğin Frankfurt Okulu’nun en önemli isimlerinden biri
olan Adorno, “popüler müziğin, kapitalist endüstriyel standartlaşma tarafından üretim
zincirinin herhangi bir mekanik ürünü kadar sınırlandığını öne sürerek, her popüler şarkıda
“esas” (müziksel iskelet) ile “çevre”nin (müzikal süslemeler) ayırt edilebileceğini
varsaymakta ve popüler müzikte merkezi esasın ya sabit ya da kısmen değiştirilebilir
olduğunu savunmaktadır (Erol, 2009: 112). Adorno’ya göre, “popüler müzikte konum
mutlaktır. Her parça ikame edilebilir; sadece bir makinanın dişlisi gibi hizmet verebilir
(Adorno, 1999: 70). Popüler müzik ile ilgili olarak olumsuz düşüncelere bir örnek daha
verilecek olursa, Birer’ın popüler müzik hakkında dile getirdiği tanımlamalara bakılabilir. Bu
tanımlamaları Erol şu şekilde aktarmaktadır:
1. Normatif: Popüler müzik bayağı (inferior) bir türdür;
2. Olumsuz: Popüler müzik başka bir şey (genellikle “folk” ya da “ sanat müziği”)
olmayan müziktir.
3. Toplumbilimsel: Popüler müzik belli bir toplumsal grup ile ilişkilidir (onlar için ya
da onlar tarafından üretilen).
4. Teknolojik-Ekonomik: Popüler müzik kitle medyası tarafından (ve/veya bir kitle
pazarında) yayılır (Erol, 2009: 81).
Ancak burada şunu da eklemek gerekmektedir ki, Middleton gibi, popüler müziğe
yönelik eleştirel yaklaşımları eleştirme eğiliminde olan araştırmacılar da vardır. “Popüler
Müziği Đncelemek” (Studying Popular Music) adlı kitabında Middleton (2002), popüler
müziğe yönelik Marksist yaklaşımları incelerken, popüler müzikle ilgili yukarıda sayılan
tanımlamaları eleştirerek, dört ana kategoride ele alınan bakış açılarının tümünün kendi
sınırları ile ilgili olduğunu ve tatmin edici olmadıklarını belirtmektedir. Başka bir deyişle
Middleton bu kategorilerin tümünü, neye ilgi duyuluyorsa ona göre tanımlama yapıldığından,
ilgi bağımlısı olduklarını ve hiçbirinin doyurucu (Erol, 2009: 81) bir tanımlama
getiremediklerini vurgulamaktadır.
Popüler müziğin ne olduğu ile ilgili tanımlamaların yanında, bu müzik türünün ne
şekilde gerçekleştirildiği de önemli bir konudur; çünkü günümüzde popüler müzik üretimi,
Avrupa sanat müziği kültüründeki geleneksel müzik üretim yöntemlerinden farklı şekilde
üretilmekte ve dolayısıyla da farklı şekilde tüketilmektedir. Benjamin’in penceresinden
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bakıldığında, “mekanik yeniden-üretim (çoğaltma) çağında sanat eserinin (...) gelenek
alanından çıkmış” (Benjamin, 2013: 50) şeklindeki saptaması ile paralel olarak, popüler
müzik üretimi ve tüketiminin de sanatsal bir haleden uzakta gerçekleştirildiği söylenebilir.
Günümüzde ülkemiz müzik endüstrisinin genel yapısı incelendiğinde4, “popüler
müziğin, giderek daha geniş bir uzmanlık ağı içerisinde üretilen” (Sınır, 2014: xvii) bir müzik
türü olmaya başladığı anlaşılmaktadır. Sınır’a göre, “bir müzik prodüksiyonu, tamamlanıp,
halkın beğenisine sunulana kadar birçok aşamadan geçer. Bu aşamaların tümünde çeşitli
uzmanlık alanlarından birçok kişi bir araya gelip çalışır ve bu sayede prodüksiyon
tamamlanır. Başka bir deyişle, halkın beğenisine sunulmaya hazır bir müzik prodüksiyonu
birçok alandan uzman insanın kolektif bir çalışmasının sonucunda ortaya çıkar” (Sınır, 2014:
2) ki, bu uzmanlık alanları kısaca, yapımcı, yorumcu, besteci, söz yazarı, aranjör, müzik
prodüktörü, müzik yönetmenleri, icracılar ve ses mühendisleri olarak sıralanabilirler. Ayrıca,
sayılan bu alanları, yani prodüksiyonun başından sonuna kadar olan süreçteki tüm paydaşları,
işlevsel olarak, finansman, yaratım ve üretim olarak tasnif etmek mümkün görünmektedir. Bu
bakış açısı ile yapımcılar ve (ülkemiz piyasa koşullarının güncel koşullarında) bazen
yorumcuların prodüksiyonun finansman aşamasında; besteci ve söz yazarlarının
prodüksiyonun yaratım aşamasında; aranjör, müzik prodüktörü, müzik yönetmeni, icracı ve
ses mühendislerinin prodüksiyonun üretim aşamasında devreye girdiklerini düşünmek
mümkündür.
Ancak şunu da eklemek gerekmektedir ki, yukarıda sayılan çalışma paydaşları
arasında yapılmaya çalışılan işlevsel ayrımlar kesin bir sınırlılığı ifade edemez. Yani, burada
üretim aşamasında ele alınan bir aranjör veya icracı, aynı zamanda ürettiği müzik ürünlerine
yaptığı kişisel katkılar dolayısıyla aynı zamanda yaratıcı bir kimlik de kazanabileceği gibi,
yorumladığı şarkıya yaptığı kişisel katkı dolayısıyla bir yorumcu, hem yaratıcı hem de üretici
bir kimlik kazanabilir. Bununla beraber, yukarıda yapılmaya çalışılan ayrım, bir anlamda
kapitalist bir üretim mekanizması olarak ele alabileceğimiz popüler müzik üretimini
prodüksiyonun diğer süreçlerinden ayrı tutmaya çalışmak, aynı zamanda da müziği üreten
paydaşların “sömürüldüğü” ve ürettiğine yabancılaştığı bir süreci işaret etmek niyetindedir.
Dolayısıyla burada, “üretenin kim olduğu” sorusunun cevabı, ürettiğine kimin yabancılaştığı
ve ürettiğinin yarattığı artı değerden kimin faydalanamadığı (ya da kimin en az faydalandığı)
üzerinden formüle edilmektedir. Bu bağlamda, ülkemiz müzik endüstrisinde, prodüksiyonun
üretim aşamasında çalışan aranjörler, icracılar, müzik yönetmenleri ve müzik prodüktörleri,
bu çalışmada birer üretim paydaşı olarak ele alınmışlardır.
1.1. Popüler Müzik ve Müzik Eğitimi
Genel olarak eğitimin ne olduğu ile ilgili olarak bakıldığında “eğitimdeki temel
noktanın istendik davranış meydana getirme olgusu” (Sülün, 2007: 1) olduğu; özel olarak da
müzik eğitiminin, “bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel
davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel değişiklikler oluşturma
ya da bireyin müziksel davranışlarını, kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak değiştirme veya
geliştirme süreci (Uçan’dan akt. Sümbüllü, 2013: 4) olduğu söylenebilir. Bu bağlamda,
popüler müzik endüstrisinde müzik eğitiminin önemli bir yeri olması beklenebilir. Bu sebeple
bu çalışma, ülkemiz popüler müzik endüstrisinde çalışan ve yukarıda değinilen üretim
4

Bknz. Ertürk, 2010.
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paydaşlarının, yaptıkları işi yapabilmek için nasıl bir eğitim sürecinden geçtikleri sorusu ile
ilgilenen bir perspektif çizmektedir. “Formel müzik eğitimi” ile “informel müzik öğrenimi”
arasında bir ayrım yaparak (bu ayrımın karşıtlık ya da dışlayıcılık biçiminde ontolojik bir
ayrımdan ziyade pragmatik bir ayrım olduğunu vurgulamamız gerekir), popüler müzik
müzisyenlerinin informel öğrenmelerini “öğrenme pratikleri” (formel eğitsel ortamlardaki
“eğitim metotlarına karşılık)5 şeklinde tanımlayan Green (2002: 16) popüler müzik
müzisyenlerinin kendilerini geliştirme pratiklerini şu şekilde sıralamaktadır:
1.
2.
3.
4.

Öğrenecekleri müzikleri kendileri seçmektedirler;
Kayıtlı müzikleri dinleyerek ve kopyalayarak öğrenirler;
Arkadaşlarının yanında veya kendi başlarına öğrenirler;
[Gerekli olan vasıf ve bilgileri] gelişigüzel, kendilerine özgü ve bütünsel yollarla
özümserler;
5. Öğrenme süreci boyunca dinleme, performans, doğaçlama ve kompozisyon gibi
işleri aynı anda tamamlarlar (Green 2002 ve Bell, 2013: 13).

Popüler müzik ürünlerinin üretimi sürecinde katkıda bulunan paydaşların eğitim
durumları önemli bir konudur; çünkü ülkemizde gerek eğitimci gerekse sanatçı yetiştirmek
üzere birçok eğitim kurumu faaliyet göstermektedir ve yetişen nesiller ülkemizde müziğin her
alanında görev almaktadırlar. Bu alanlar, tüm ortaöğretim kurumlarında “iş-meslek, bölüm,
kol-dal ve program türü ne olursa olsun, ayrım gözetmeksizin, her düzeyde, her aşamada, her
yaşta herkese yönelik olarak, sağlıklı ve dengeli bir insanca yaşam için gerekli asgari-ortak
müzik kültürünü kazandırmak” (Karan, 2011: 5) amaçlı olarak verilen Genel Müzik Eğitimi
olabildiği gibi, “müziğe ya da müziğin belli bir dalında özengence (amatörce) ilgili ve yatkın
olanlara yönelik olup, etkin bir müziksel katılım, zevk ve doyum sağlamak ve bunu
olabildiğince sürdürüp geliştirmek için gerekli müziksel davranışları kazandırmayı
amaçlayan” (Uçan’dan akt. Sümbüllü, 2013: 5) Özengen Müzik Eğitimi ve “müzik alanını ya
da bir dalını meslek olarak seçen, bu işle ilgilenip belli bir müziksel yeteneğe sahip olan
kişilere yönelik olan ve bu kişilere, mesleğin gerektirdiği müziksel birikimi kazandırmayı
amaçlayan” (Karan, 2011: 6) Mesleki Müzik Eğitimi olarak sıralanabilir.
Ancak, eğitim kurumlarından mezun kişiler her zaman ya da sadece eğitimcilik
yapmamaktadırlar. Bazı durumlarda resmi ve özel orkestralarda veya korolarda da görev
alabilmekte ya da müzik piyasasında çeşitli konumlarda çalışabilmektedirler. Dolayısıyla bu
çalışmanın asıl ilgilendiği nokta, mesleki müzik eğitimi veren kurumlardan mezun olanların
kurumsal bir yapılanma dışında, popüler müzik endüstrisinde ne derece yer alabildikleri ve bu
kişilerin eğitim türlerinin incelenmesidir. Bunun incelenmesi, özellikle üniversitelerin müzik
eğitimi veren kurumlarında öğretimi yapılan teorik ve pratik derslerin müzik endüstrisindeki
çalışmalarda ne denli işe yaradığının tespiti açısından önemlidir. Ancak burada bir sınırlılık
da çizmek gerekmektedir; çünkü popüler müzik üretimi çok geniş bir alandır ve içerisinde,
birçok çalışma mecrası yer almaktadır. Bu çalışmada ise popüler müzik endüstrisinin üretim
mecrasının incelenmesi hedeflenmektedir. Bu üretim mecrası kısaca, “müzik kayıt endüstrisi”
olarak nitelenebilir. Bu noktada çalışma alanı olarak öne çıkan mekân, profesyonel müzik
kayıt stüdyoları olagelmektedir.
5

Pratikler kavramı, Green (2002: 16) için, “bilinçli ve bilinçsiz, istenen ve istenmeyen” faaliyetleri kapsarken
“metod/yöntem” kavramı “öğrenmeyi sağlamak için tasarlanmış belirli, bilinçli, odaklanmış, amaç-yönelimli
faaliyetleri” kapsamaktadır.
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Bu çalışmanın başında, popüler müzik endüstrisinde çalışan profesyonel aranjör ve
icracıların eğitim türleri ve düzeylerinin incelenmesi hedeflenmişti. Ancak alan araştırmasının
başlaması ile beraber, bu endüstride çalışan kişilerin kişisel donanımlarının ikiden daha fazla
başlığa yayılması gerektiği anlaşılmış; bir icracının aynı zamanda aranjör, aranjörün müzik
yönetmeni, müzik yönetmeninin de icracı veya aranjör olarak faaliyet gösterebildiği
gözlemlenmiştir. Bu sebeple, çalışmanın örneklemini oluşturan başlıklar, ülkemizdeki müzik
kayıt stüdyolarında çalışan profesyonel icracı, aranjör, icracı-aranjör, müzik yönetmeniaranjör; müzik yönetmeni-icracı ve müzik prodüktörleri şeklinde genişletilmiştir. Ayrıca
yukarıda sayılan tüm çalışma paydaşlarının genel olarak isimlendirilmesi gerektiği
durumlarda “müzisyen” kavramı kullanılarak, piyasa ağının üretim aşamalarında çalışan tüm
paydaşlar işaret edilmeye çalışılmıştır.
1.2. Amaç
Ülkemiz popüler müzik endüstrisinin mutfağı konumundaki profesyonel müzik
stüdyolarında çalışan profesyonel aranjör, müzisyen, müzik yönetmeni ve müzik
prodüktörlerinin, bulundukları konumdaki işleri yapabilmeleri için formel veya informel bir
eğitim sürecinden geçmiş olmaları gerekir. Dolayısıyla bu çalışmada, öncelikli olarak
piyasada çalışan müzisyenlerin aldıkları müzik eğitiminin türü ve düzeyi anlaşılmaya
çalışılmaktadır. Başka bir deyişle, formel bir müzik eğitimi almış kişilerin, ülkemiz müzik
endüstrisinin, profesyonel müzik kayıt piyasasında yer edinebilme durumlarının anlaşılmaya
çalışılarak, teori ile pratiğin sentezinin ülkemiz müzik endüstrisindeki kullanılabilirliği ve
müzik eğitimi ile müzik kayıt piyasası arasındaki ilişki, profesyonel kayıt müzisyenleri
üzerinden incelenecektir.
1.3. Metodoloji
Bu çalışma, temelde nitel bir çalışmadır. Veri toplama amacı ile müzik endüstrimizin
önde gelen; günümüzde aktif olarak çalışmaya devam eden, aranjör, müzik yönetmeni,
profesyonel icracı ve müzik prodüktörleri ile çok sayıda görüşmeler yapılmıştır. Görüşme
“önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç için yapılan, soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı
karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim sürecidir” (Stewart ve Cash’ten akt. Yıldırım ve Şimşek,
2013: 147) ki, ülkemiz müzik piyasası koşullarında, herhangi bir konu hakkında bilgi
toplayabilmek için daha etkili bir yöntem olmasa gerek. Görüşme türü olarak da Patton’un
önerdiği üç görüşme yaklaşımından biri olan “görüşme formu yaklaşımı” kullanılmıştır
(Yıldırım ve Şimşek, 2013: 149). Yıldırım ve Şimşek’e göre bu görüşme yaklaşımı, görüşme
sırasında irdelenecek sorular veya konular listesini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 149).
Patton’a göre ise görüşme formu yöntemi, “benzer konulara yönelmek yoluyla değişik
insanlardan aynı tür bilgilerin alınması amacıyla hazırlanan (Patton’dan akt. Yıldırım ve
Şimşek, 2013: 149) bir yöntemdir.
Görüşmeciler seçilirken ise aranjör, profesyonel icracı, müzik yönetmeni ve müzik
prodüktörlerinin, alanlarında aktif olarak çalışmış/çalışmaya devam eden ve ülkemizin müzik
endüstrisi alanında lokomotif şehirleri olan Đstanbul, Ankara ve Đzmir’deki müzik kayıt
stüdyolarında çalışan kişiler olması hususunda özen gösterilmiş, görüşmecilerin farklı türlerde
popüler müzikler üreten kişiler olmalarına da ayrıca dikkat edilmiştir. Şunu da eklemek
gereklidir ki, görüşmelerin büyük çoğunluğu yukarıda sayılan büyükşehirlerdeki müzik kayıt
stüdyolarında gerçekleştirilmiş ve toplam kırk sekiz kişi ile görüşülmüştür. Ancak,
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görüşmecilerden elde edilen bilgiler (görüşmecilerin istekleri doğrultusunda) makale içinde
anonim olarak verilmiştir.
2. Bulgular ve Yorum
Çalışmanın alan araştırması süresince, ülkemiz müzik piyasasının kalbi konumunda
olan Đstanbul, Ankara ve Đzmir’de toplam kırk sekiz müzisyen ile yapılan bu görüşmelerin
sonucunda, ülkemiz popüler müzik endüstrisinin müzik kayıt piyasasında çalışan müzisyenler
arasında, örgün eğitim kurumlarında müzik eğitimi görmüş kişiler olduğu gibi herhangi bir
örgün müzik eğitimi almadan da bu işi yapan müzisyenlerin var olduğu anlaşılmıştır. Ancak
bazı durumlarda, eğitim almış veya almamış şeklinde yapılan sınıflandırmaya tam olarak
uymayan müzisyenlerle karşılaşıldığı da olmuştur. Bu türden müzisyenlerin örgün bir
eğitimden geçmedikleri, ancak halk eğitim merkezleri, meslek edindirme kursları veya özel
dersler yoluyla belirli bir müzik eğitimini özengen olarak edindikleri görülmüştür. Bu
çalışmada bu tür durumlar, bir tür ara kategori olarak ele alınmakla beraber, çalışma
verilerinin yorumlanması sırasında bu ara kategoriye giren kişilerin müzik eğitimi almamış
olarak değerlendirilmesi tercih edilmiştir; çünkü bu kişiler örgün bir eğitim kurumu
bünyesinde bir müzik eğitimi almamış, dolayısıyla hem nitelik hem de devamlılık açısından
yeterli bir müzik eğitimi alıp almadıkları hakkında yeterli bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bu
husus ifade edildikten sonra alan araştırmasından elde edilen bulgular ve bunların ne anlama
gelebilecekleri üzerine odaklanılabilir. Çalışma sırasında görüşülen kırk sekiz müzisyenin
müzik yapımlarında ne gibi görevler üstlendikleri Tablo 1’de gösterilmektedir:
Tablo 1: Görüşmecilerin prodüksiyonda üstlendikleri görevler.
Prodüksiyondaki Görev

Sayı

Đcracı

20

Aranjör

5

Aranjör-Đcracı

17

Müzik Yönetmeni-Đcracı

4

Müzik Yönetmeni-Aranjör

1

Prodüktör

1

Toplam

48

Görüşme yapılan müzisyenlerin müzik eğitimi türlerinin ve düzeylerinin ne şekilde
dağıldığı Tablo 2’de gösterilmektedir:

210

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 50
Temmuz – Ağustos 2015
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org
Tablo 2: Görüşmecilerin eğitim düzeyleri ve türleri.

Halk
Eğitim Merkezleri/
Musiki Cemiyetleri/
Meslek Edindirme
Kursları/ Özel
Dersler

10

3

-

7

0

Aranjör

3

-

1

1

5

Aranjör-Đcracı

11

-

6

-

7

Müzik Yönetmeni-Đcracı

1

-

-

3

4

Müzik Yönetmeni-Aranjör

-

-

-

1

1

Prodüktör

-

-

-

1

1

Toplam

25

3

7

3

8

Toplam

OrtaokulLise
(Konservatuvar/Güz
el Sanatlar Lisesi

Đcracı

Prodüksiyondaki Görev

Hiç
Eğitim Almamış

Lisans ve
üstü
(Konservatuvar/Müz
ik Öğretmenliği/
Müzik Bölümü)

Müzik Eğitimi Düzeyi ve Türü

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, araştırma süresince görüşülen ve örgün müzik
eğitim kurumlarında gerek ortaöğretim gerekse yükseköğretim seviyesinde formel bir müzik
eğitimi almış müzisyenlerin sayısı yirmi sekizdir ve bu sayı toplam görüşmeci sayısının
yarısından fazlasını oluşturmaktadır ki bu oran önemli bir çoğunluğa işaret etmektedir. Bunun
yanında, hiçbir müzik eğitimi almadan piyasada yer edinmiş müzisyenlerin toplam görüşmeci
sayısının yaklaşık olarak %25’ini oluşturduğu ve bunun genele göre düşük olduğu, ancak halk
eğitim merkezleri, meslek edindirme kursları ve özel dersler gibi yaygın eğitim yöntemleriyle
kendilerini geliştiren müzisyenleri de formel bir müzik eğitimi olmayanlar arasında görecek
olursak, bu durumda eğitim almamış müzisyenlerin oranının eğitim almış olanlarla neredeyse
aynı orana yaklaştığı söylenebilir.
Tablo 2’den hareketle bulunulacak bir diğer çıkarım ise icracı, aranjör ve aranjöricracı olarak çalışan müzisyenlerin büyük oranda mesleki bir müzik eğitimine sahip
olduklarıdır. Başka bir deyişle, piyasadaki aranjör ve icracıların çoğunun formel bir müzik
eğitimine sahip oldukları görülmektedir. Buna karşın, müzik yönetmeni-icracı olarak görev
alan müzisyenlerin büyük çoğunluğunun formel bir müzik eğitimine sahip olmadıkları
görülmektedir. Müzik yönetmenleriyle ilgili olarak ayrıca eklenmesi gereken bir diğer husus
daha vardır ki bu, müzik yönetmenlerinin aynı zamanda bir icracı olduklarıdır. Tüm bu
söylenenlerden hareketle, aranjörlük yapmak için belirli bir müzik eğitimine ihtiyaç
duyulurken, müzik yönetmenliği yapmak için buna gerek olmadığı söylenebilir ki, müzik
piyasasındaki durum da bunu işaret etmektedir.
Bunlara ek olarak, her ne kadar görüşmecilerin yarısından biraz fazlası formel bir
müzik eğitimine sahip olsa da piyasada belirli bir müzik eğitimi almadan da yer edinebilen
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müzisyenlerin önemli bir oran oluşturduğu ve örgün eğitim kurumları kadar olmasa da halk
eğitim merkezleri, meslek edindirme kursları ve özel derslerin mesleki altyapının
oluşturulmasında önemli bir alternatif yol oluşturdukları söylenebilir.
Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere, müzik eğitimi olan müzisyenlerin sayısı toplamda
yirmi sekizdir. Ancak burada bahsi geçen eğitimli müzisyenlerin ne türde bir eğitim
sürecinden geçtiklerine ayrıca değinmekte fayda vardır ki ancak bu yolla eğitim düzeyleri ve
türleri tam olarak anlaşılabilecektir. Bu husus ile ilgili detaylı açılım Tablo 3’de
gösterilmekte, formel bir müzik eğitimi almış müzisyenlerin ne tür bir eğitimden geçtikleri
özetlenmektedir:
Tablo 3: Müzik eğitimi almış görüşmecilerin eğitim türü ve düzeyleri.
Müzik Eğitimi Türü
Formel Müzik Eğitimi Almış
Konservatuvar

Müzik
Öğretmenliği

GSF Müzik
Bölümü

Toplam

Đcracı

13

-

-

13

Aranjör

3

-

-

3

Aranjör-Đcracı

10

1

-

11

Müzik Yönetmeni-Đcracı

1

-

-

1

Müzik Yönetmeni-Aranjör

-

-

-

-

Prodüktör

-

-

-

-

Toplam

27

1

-

28

Tablo 3’deki veriler müzik kayıt piyasasının müzik eğitimi almış müzisyenlerinin
büyük çoğunluğunun konservatuvar çıkışlı olduklarını, müzik öğretmenliği programlarından
mezun kişilerin ve güzel sanatlar fakültelerinin müzik bölümlerinden mezun kişilerin ise
müzik kayıt piyasasında çok az bulunduğunu göstermektedir. Başka bir deyişle, ülkemiz
müzik endüstrisinin müzik kayıt piyasasında çalışan ve formel bir müzik eğitimi almış
müzisyenlerin büyük çoğunluğunu konservatuvar mezunları oluşturmaktadır. Yapılan
görüşmelerden hareketle, bir konservatuvarda müzik eğitimi almış müzisyenlerin, çoğunlukla
piyasadaki konumlarına ulaşmadan önce müzik piyasasında ya da müzik kayıt endüstrisinde
çalışmaya başladıkları, dolayısıyla aldıkları eğitimin müzik piyasasında yer edinmelerinde
çok önemli bir etken olmadığı söylenebilir. Bu durumu Tablo 4’te de gözlemlemek
mümkündür.
Ancak, burada şöyle bir gözlemden bahsetmek gerekmektedir: Konservatuvar mezunu
müzisyenler piyasada çalışmaya ve stüdyo kayıtlarına girmeye konservatuvar öğrencisi
olmadan önce başlamış olmalarına ve aldıkları formel müzik eğitimini piyasadaki
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konumlarını elde etmede birincil etken olarak görmemelerine rağmen yine de konservatuvar
okumayı önemsemekte, bunu yapmaya çalışmakta veya çocuklarını bu eğitimi almaya
yönlendirmektedirler. Bu bağlamda, konservatuvar mezunu kayıt müzisyenlerinin ve
aranjörlerin eğitim alma eğilimlerinin temelinde yatan kaygının piyasada yer edinmekten
ziyade piyasadaki deneyimlerini eğitimle “etiketlendirme” kaygısı olduğunu söylemek
mümkündür.
Bunun yanı sıra, günümüz koşullarında konservatuvar mezunlarının eğitim
fakültelerinin müzik öğretmenliği programlarından mezun olan müzisyenlerden farklı olarak,
direkt olarak müzik öğretmenliği yapmak gibi bir şansları yoktur. Bir konservatuvar
mezununun müzik öğretmenliği yapabilmesi için, aldığı eğitimin ardından öğretmenlik
mesleği ile ilgili formasyon derslerini almak zorundadır. Ancak, şunu da eklemek gerekir ki
çoğu konservatuvar mezununun öğretmenlik yapmak yerine, alanında yetkin bir sanatçı
olmayı ve/veya müzik piyasasında, özellikle de müzik kayıt endüstrisinde çalışmayı yeğlediği
anlaşılmaktadır6. Dolayısıyla konservatuvar (ve güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümü)
mezunlarının müzik piyasasının içerisinde bulunduğu koşullara ve rekabetçi piyasaya göre
kendilerini yetiştirmeleri gerekmektedir; çünkü piyasa koşulları oldukça “ağır” ve
değişkendir. Bu durum başka bir deyişle bir tür “hayatta kalma” mücadelesi olarak da
tanımlanabilir ve bir müzisyen için alanında yetkin bir sanatçı olmak veya müzik kayıt
piyasasında yer edinmek ve bunu korumak çok önemli bir konudur; zira ülkemiz müzik
piyasasında stüdyo müzisyeni olmak sınırlı sayıda insanın başarabildiği bir durumdur.
Bu konuda son olarak şu eklenebilir ki, konservatuvarlar veya güzel sanatlar
fakülteleri müzik bölümü mezunlarından farklı olarak, müzik öğretmenliği öğrencilerinin
çalgılarının icrasında başarılı olmanın yanında, çalgı öğretiminde de başarılı olmak gibi bir
kaygılarının olduğu görülmektedir; zira bu konu üzerine yapılan araştırmalar da aynı kaygıya
işaret etmektedir. Örneğin, Koca’ya göre müzik öğretmenliği programı öğrencilerinin bireysel
çalgı derslerinde sadece çalmak değil, çalgılarını nasıl öğretecekleri konusunda da bilgi sahibi
olmak istemektedirler (Umuzdaş’tan akt. Koca, 2013: 837). Bu bağlamda, müzik öğretmenliği
programı öğrencilerinin (diğer tüm müzik öğrencilerinin hedeflediği gibi) çalgılarında başarılı
birer icracı olmanın yanında iyi birer eğitimci olmayı hedefledikleri anlaşılmaktadır. Ancak,
icracılık ve eğitimciliği aynı anda ve iyi bir şekilde yerine getirme kaygısının piyasa
deneyimine, dolayısıyla da stüdyo müzisyenliğine kaçınılmaz olarak negatif etkisinden söz
etmek mümkün görünmektedir; çünkü ülkemiz müzik endüstrisindeki piyasa rekabeti, bir
yandan müzisyenlerin kendilerini olabildiğince geliştirmelerini zorunlu kılarken, öte yandan
eğitimci bir kişilikten sıyrılmayı gerektirmektedir. Başka bir deyişle, günümüz müzik
piyasasında ayakta kalabilmek, sadece kendini yetiştirmekle mümkündür ve ancak bu şekilde
piyasadaki “yarışta” var olunabilmektedir.
Buraya kadar, müzik kayıt endüstrisinde görev alan müzisyenlerin, ne gibi görevler
üstlendiklerine, herhangi bir örgün eğitim kurumunda mesleki müzik eğitimi alıp
almadıklarına ve eğitim almış kişilerin ne düzeyde ve türde bir eğitim aldıklarına değinildi.
6

Yapılan görüşmeler sonucunda, bir konservatuvar mezunu için müzik kayıt piyasasında yer edinmenin çok
önemli bir rol ve alandaki nihai hedef olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Bu durumu tüm müzisyenlerden
teyit etmek mümkün olduğu gibi, aranjör ve müzik yönetmenler için de kayıt piyasasında yer edinmenin çok
önemli bir husus olduğu görülmüştür. Başka bir deyişle aranjör ve yönetmenler, yaptıkları işi müzik piyasasında
(kendi alanlarında) gelinebilecek en önemli nokta olarak değerlendirmektedirler.
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Ancak her ne kadar çalışmanın başında tasarlanmasa da çalışma süresince önemli bir alt
problem daha belirmiştir ki, bu alt problem örgün bir müzik eğitimi kurumunda alınacak
mesleki bir müzik eğitiminin piyasada yer edinebilme açısından belirleyici olup olmadığıdır.
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, bu konu hakkında müzisyenler arasında bir
uzlaşının varlığından söz etmek zor görünmektedir. Bir başka deyişle, müzik eğitiminin
piyasada yer edinebilme bakımından belirleyici olduğu düşüncesinde olan müzisyenlerin
yanında, bunun belirleyici olmadığı yönünde fikir bildiren müzisyenler de vardır. Bu konu
hakkındaki veriler yalnızca bir tabloda gösterilebilir ancak burada, eğitim almış müzisyenlerin
bu konu hakkındaki düşünceleri ile eğitim almamış müzisyenlerin düşüncelerine ayrı ayrı
bakmanın daha yerinde olacaktır. Zira sonucun iki ayrı durum üzerinden tahlilinin daha başka
çıkarımlara fırsat vermesi mümkündür. Tablo 4’te örgün müzik eğitimi veren bir eğitim
kurumunda öğrenim görmüş müzisyenlerin konu hakkındaki düşünceleri özetlenmektedir:
Tablo 4: Formel bir müzik eğitimi almış görüşmecilerin
eğitimin belirleyiciliği hakkındaki görüşleri.
Müzik Eğitimi
Formel Müzik Eğitimi
Almış

Belirleyicidi
r

Belirleyici
Değildir

Đcracı

6

7

Aranjör

2

1

Aranjör-Đcracı

8

3

Müzik Yönetmeni-Đcracı

-

1

Müzik Yönetmeni-Aranjör

-

-

Prodüktör

-

-

Toplam

16

12

Tablo 4 incelendiğinde, formel bir müzik eğitimi almış müzisyenlerin neredeyse
yarısının müzik eğitiminin müzik kayıt piyasasında yer edinebilmede belirleyici bir etken
olduğunu, diğer yarısının ise bunun önemli bir etken olmadığını düşündüğü görülmektedir.
Ayrıca icracıların yarısından fazlasının eğitimi belirleyici bir etken olarak görmezken aranjör
ve aranjör-icracıların büyük çoğunluğunun bu konuyu belirleyici bir etken olarak ele aldıkları
görülmektedir. Bu konuda görüşmecilerden elde edilen bir veri daha vardır ki, bu
müzisyenlerin piyasadaki deneyimlerinin başlangıcında nasıl bir yol veya destekle müzik
piyasasında çalışmaya başladıkları ile ilgilidir. Yani ister formel bir müzik eğitimi almış ister
almamış olsun piyasadaki müzisyen, aranjör ve yönetmenler bu çalışma ağının içerisine çeşitli
yollarla girmeye çalışmaktadırlar. Bu noktada onlara bu fırsatı sunan en önemli etkenin,
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müzisyenlerin sosyal çevreleri olduğu anlaşılmaktadır. Bahsedilen bu sosyal çevreyi7
edinmenin iki yolla gerçekleşebildiği söylenebilir. Bunlardan birincisi olarak aile ve arkadaş
çevresi öne çıkarken, ikinci olarak da eğitim kurumlarında elde edinilen sosyal çevredir ki bu
çevre içerisinde öğrenci ve öğretmenlerden oluşan geniş bir insan yelpazesi bulunmaktadır.
Tablo 5’te ise herhangi bir formel müzik eğitimi almadan piyasada yer edinebilen
müzisyenlerin, formel bir müzik eğitiminin piyasada yer edinebilmedeki belirleyiciliği
hakkındaki görüşleri özetlenmektedir:
Tablo 5: Formel bir müzik eğitimi almamış görüşmecilerin
eğitimin belirleyiciliği hakkındaki görüşleri.
Müzik Eğitimi
Formel Müzik Eğitimi
Almamış

Belirleyic
idir

Belirleyici
Değildir

Đcracı

2

5

Aranjör

1

1

Aranjör-Đcracı

2

4

Müzik Yönetmeni-Đcracı

-

3

Müzik Yönetmeni-Aranjör

-

1

Prodüktör

-

1

Toplam

5

15

Tablo 5’te dikkati çeken, Tablo 4’teki manzaranın aksine, formel bir müzik eğitimi
almamış müzisyenlerin büyük bir kısmının; yani %75’inin müzik eğitiminin piyasada yer
edinebilmede belirleyici bir etken olmadığını düşünüyor olmalarıdır ki bu oran doğal
karşılanması gereken bir detaydır. Zira formel bir eğitim almamış müzisyenler piyasadaki
yerlerini belirli bir müzik eğitimi sonucunda elde etmiş değildirler.

7
Müzik yapımının toplumsal olarak gerçekleşen gündelik bir pratik olmaktan uzaklaşmasıyla gerçekleşen
müzisyen ve dinleyici arasındaki farklılaşma (Green 2002: 24) hem müzik eğitiminin önemini gösterir hem de
müziksel sosyalleşmenin (ya da Green’in deyişiyle “kültürlenme”nin yani kişinin içinde bulunduğu sosyal
bağlamlarda gündelik müzik ve müzik pratikleriyle müziksel yeteneklerin ve bilginin kazanılması). Dolayısıyla
kişinin miras aldığı “sosyal sermaye” hem müzik eğitimindeki başarısında (Valenzuela ve Codina, 2014) hem de
müzisyen olmasında etkendir. Müzik zevkinin kişinin sosyal sınıfını tasdik etmede ve ayırmada oldukça
“yanılmaz” bir belirleyici ya da “sınıflandırıcı” olduğunu söyleyen Bourdieu’nun (1984: 18) sosyal sermaye
kavramıyla anlatmak istediği olgular da müzik eğitimi, öğrenimi ve bunun ekonomik sermayeye çevrilmesini
açıklamada işimize yarayabilir.
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SONUÇLAR
Yapılan araştırma neticesinde, ülkemiz müzik kayıt piyasasında formel müzik eğitimi
almış kişilerin yer edinebildikleri gibi formel bir müzik eğitimi olmayan kişilerin de yer
edinebildikleri anlaşılmaktadır. “Alaylı” ve “Mektepli” şeklindeki geleneksel ifadelerle
tanımlayabileceğimiz bu iki tür altyapıya sahip müzisyenlerin müzik kayıt piyasasındaki
ağırlıkları, neredeyse yarı yarıya olacak şekilde dengeli bir dağılıma sahip durumdadır. Başka
bir deyişle, müzisyenlerin kendilerini kurs veya özel ders gibi alternatif yollarla müzikal
açıdan geliştirmeleri ve bu yolla da müzik piyasasında yer edinebilmeleri mümkündür.
Araştırmadan elde edilen verilerden, aranjörlerin çoğunun formel bir müzik eğitimine
sahip oldukları, müzik yönetmenlerinin ise formel bir müzik eğitimine sahip olmadıkları
anlaşılmaktadır. Bununla beraber, müzik yönetmenlerinin tamamının aynı zamanda icracı
oldukları görülmektedir.
Müzik kayıt piyasasının müzik eğitimi almış müzisyenlerinin büyük çoğunluğunu
konservatuvar çıkışlı müzisyenler oluşturmakta, müzik öğretmenliği programlarından ve
güzel sanatlar fakültelerinin müzik bölümlerinden mezun kişiler ise çok az yer
edinmektedirler.
Formel bir müzik almış müzisyenlerin yaklaşık olarak %58’ine göre formel müzik
eğitimi almak müzik kayıt piyasasında yer edinebilmede belirleyici bir etken iken yaklaşık
olarak%42’sine göre belirleyici bir etken değildir. Bunun aksine, formel bir müzik eğitimi
almamış müzisyenlerin %75’ine göre müzik eğitimi almak piyasada yer edinebilmede
belirleyici bir etken değilken %25’ine göre belirleyici bir etkendir.
Bununla beraber, müzik piyasasında yer edinmede sosyal çevrenin etkili olduğu, bir
eğitim kurumunda formel bir müzik eğitimi almanın ise müzik piyasasında yer edinmede
önemli bir etken olmadığı, ancak, bir eğitim kurumunda öğrenim görmenin piyasaya girmek
içim gerekli olan sosyal çevreyi edinmede önemli bir aşama olduğu anlaşılmıştır.
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TÜRKĐYE’DE HAVAALANLARINDAKĐ SLOT SORUNLARI VE ÇÖZÜM
ÖNERĐLERĐ
Suat USLU*
Öz
Đngilizce bir kelime olan “slot” terimi pek çok dilde olduğu gibi Türkçe’de de aynen kullanılmaktadır.
Havacılıkta slot, bir uçağa belirli hava sahalarını ve havaalanlarını belirli zaman dilimlerinde kullanabilmesi
şeklinde verilen izindir. Slotun amacı, kapasite sorunu yaşanan hava sahalarında ve özellikle havaalanlarındaki
trafik sayısını istenilen düzeyde tutabilmektir. Yani bir hava sahası ya da havaalanı için mevcut olan talebin
geniş bir zamana yayılarak kapasitenin düzeyine indirilmesidir. Türkiye’de havayolu işletmeleri ve slotları
düzenlemekle sorumlu kurumlar arasında sürekli anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Bu durum genellikle yeterli
düzenlemelerin olmaması, kurumlar arasındaki yetki karmaşası ve slot kavramına farklı anlamların
yüklenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, slot kavramı ayrıntılı şekilde anlatılmış ve Türkiye’de
havaalanlarındaki slot sorunları ve nedenleri belirlenerek çözüm önerileri geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında
derleme yöntemi kullanılarak geniş bir literatür taraması ve durum incelemesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hava Taşımacılığı, Slot, Hava Trafik, Hava Sahası, Havaalanı

SLOT PROBLEMS IN AIRPORTS OF TURKEY AND PROPOSED SOLUTIONS
Abstract
English word “slot” term is used exactly the same in Turkish as in many languages. In aviation, slot is a
form of permission given a plane that for use of specific airspace and airports in certain time periods. The
purpose of slot, in the airspace and especially at airports which have capacity problem, the number of traffic can
be desired level. Namely existing demand for an airspace or airport is reduced to the level of capacity spread
over a wide time. There are continuous disputes between airlines and institution responsible for regulating the
slots in Turkey. In this case is generally due to the lack of adequate regulations, the conflict of competence
between the institutions and the installation of different meanings of slot concept. In this study, the slot concept
is explained in detail and slot and causes problems in public airport of Turkey determined and solutions have
been developed. In the scope of the study, using compilation method, an extensive literature review and case
study was conducted.
Keywords: Air Transportation, Slot, Air Traffic, Airspace, Airport

1. GĐRĐŞ
Đngilizcede “zaman ayırmak, yer vermek” gibi anlamlarda kullanılan slot, havacılıkta;
uçuşu planlanmış bir uçağa, belirli bir hava sahasını belirli bir zaman diliminde geçmesi ve
dolayısıyla iniş kalkış için belirli havaalanlarını belirli zaman dilimlerinde kullanabilmesi
şeklinde verilen izinleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Böylece bu zaman dilimlerinde
ilgili hava sahasındaki ve havaalanlarındaki trafik sayısı istenilen düzeyde tutulabilmektedir.
Diğer bir ifadeyle, bir hava sahası ya da havaalanı için mevcut olan talep geniş bir zamana
yayılarak kapasitenin düzeyine indirilmektedir.
Ancak tüm dünyada ve özellikle Avrupa hava sahası ve havaalanlarında olduğu gibi
Türkiye’de de havayolu işletmeleri ve slotları düzenlemekle sorumlu kurumlar arasında
sürekli anlaşmazlıklar yaşanmakta ve çoğu zaman taraflar yargı yoluna başvurarak haklarına
arama yoluna gitmektedirler.
Bu konudaki sorunlar Türkiye’de yeterli düzenlemelerin olmaması, kurumlar
arasındaki yetki karmaşası ve slot kavramının farklı anlamlarda kullanılmasından
kaynaklanmaktadır. Yeterli ve etkili düzenlemelerin olmaması, sorunların çözümünü
zorlaştırmakta ve anlaşmazlıkların adil şekilde çözümünü engellemektedir.
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Bu çalışmada, havacılıkta slot kavramı daha açık ve anlaşılır biçimde ortaya konacak,
Türkiye’de havaalanlarındaki slot sorunları belirlenerek çözüm önerileri geliştirilecektir.
2. SLOT KAVRAMI VE KAPSAMI
Slot kavramını açıklayabilmek ve bu kavramın kapsamını belirleyebilmek için
öncelikle hava trafik akış yönetimi kavramı üzerinde durmak yararlı olacaktır.
2.1. Hava Trafik Akış Yönetimi
Hava trafik akış yönetimi, akış paternindeki uçakların düzenli, hızlı ve verimli hareket
etmelerini sağlayabilmek için gerekli düzenlemeleri yapmaktır (Sridhar ve diğerleri, 1998: 1).
Hava trafik akış yönetimi, trafik talebini tahmin edip bunu mevcut hava trafik
sisteminin kapasitesiyle karşılaştırarak, ortaya çıkabilecek problemleri önleme işidir (Matos,
1997: 3/2).
Hava trafik sisteminin ürünü, sunulan hizmetlerdir. Üretilen hizmetler “hava trafik
hizmetleri” olarak adlandırılır. Hizmet üreten sistemler, talebin düşük olduğu dönemde
ürünlerini stoklayarak talep arttığı zaman kullanamazlar (Öztürk, 1998: 116). Bu açıdan hava
trafik sisteminde talep ve kapasite yönetimi oldukça önemlidir.
Talep, belirli bir zaman diliminde belirli bir hava sahasını kullanmak isteyen ya da bir
havaalanına iniş, kalkış yapmak isteyen hava aracı sayısını ifade eder.
Genel anlamda kapasite, bir üretim oranı ya da belirli bir zaman içindeki üretim
miktarı olarak tanımlanır (Kobu, 1999: 233). Hava trafik sisteminde kapasite ise, belirli bir
zaman diliminde belirli bir hava sahasında veya havaalanında hava trafik hizmeti verilebilen
hava aracı sayısıdır.
Talebin kapasiteyi aştığı zamanlarda hava trafik sisteminin aşırı yüklenmesi nedeniyle
uçaklar arasında güvenli ayırmaları (yatay ve dikey mesafeleri) sağlamak zorlaşır ve uçakların
çarpışma riski artar (Haraldsdottir ve diğerleri, 1998: 3). Bu durum, “birbirini izleyen cisimler
arasındaki mesafe 10 cm. olması gerekiyorsa, 1 m. içine 12 cisim sığdırılamaz” şeklinde basit
bir matematiksel örnekle açıklanabilir (Özkul ve diğerleri, 1998: 2). Dünyanın birçok
bölgesinde artan talep karşısında hava trafik sistemlerinin kapasiteleri yetersiz kalmaktadır.
Özellikle 1980 yılından sonra uçakların birbirlerine tehlikeli şekilde yakın geçme olayları
hızla artış göstermiş ve kazaların sayısı yılda yaklaşık 20'ye ulaşmıştır (Airport Support,
1991: 9).
Kapasite yetersizliği veya tıkanıklık sonucunda ortaya çıkan problemler ise şunlardır
(ICAO-Doc. 9426, 1984: II-1-1-2);
1. Uçuştan önce kalkışta gecikmeler,
2. Uçuşta beklemeler (bekleme paterninde),
3. Ekonomik olmayan uçuş seviyelerinin kullanımı,
4. Uçuş yolu değişiklikleri ve uçuş yolundan sapmalar,
5. Uçuş tarifelerindeki ve filo planlamasındaki aksamalar,
6. Fazla yakıt kullanımı ve maliyet artışları,
7. Havaalanlarında, terminal binalarında yığılma ve tıkanıklıklar,
8. Yolcu hoşnutsuzlukları.
Hava trafik talebinin düzenlenmesi çok önemlidir. Otomasyon derecesi yüksek hava trafik
sistemlerinde talep daha iyi düzenlenebilmektedir (Cavcar, 1998: 99).
2.2. Hava Trafik Akış Yönetiminde Çözüm Uygulamaları
Hava trafik talebinin yoğun olduğu ve hava trafik sistem kapasitesinin bu talebi
karşılayamadığı durumlarda hava trafik akış yönetimi çözümleri uygulanır. Bu çözümler iki
başlık altında toplanabilir (EUROCONTROL, 1995: ATFM-ORG 5/1-3);
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1) Yolun yenilenmesi
2) Slot tahsisi
2.2.1. Yolun Yenilenmesi
Uçuş yolunun yenilenmesi, uçağa uçuş planında belirttiği yolun dışında başka uygun
bir yolun verilmesidir.
Belirli planlamalar sonucunda beklenen bir gecikmeyi ortadan kaldırmak ya da
azaltmak için hava trafik akış yönetimi tarafından ilgili havayolu işletmelerine yeni yol teklifi
yapılır.
Bu çözümü uygulamak mümkün olmuyorsa ya da havayolu işletmesi kendisine
yapılan yeni yol teklifini kabul etmiyorsa, diğer bir çözüm olan slot tahsisi uygulanır.
2.2.2. Slot Tahsisi
Slot tahsisi, belirli bir hava sahası ya da havaalanı için mevcut trafik talebini sistem
kapasitesine indirerek düzgün bir hava trafik akışı sağlamak ve sistem kapasitesinin
tamamının kullanımını sağlamak amacıyla başvurulan bir çözümdür.
Slot tahsisi, havayolu işletmeleri açısından uçuşlara ve dolayısıyla uçuş planlamalarına
konulan sınırlamaları ifade etmektedir. Slot, uçuşu planlanmış bir uçağa, belirli bir hava
sahasını belirli bir zaman diliminde geçmesi ve dolayısıyla iniş kalkış için belirli
havaalanlarını belirli zaman dilimlerinde kullanabilmesi şeklinde konulan bir sınırlamadır.
Böylece, bu zaman dilimlerinde ilgili hava sahasındaki ve havaalanlarındaki trafik sayısı
istenilen düzeyde tutulabilmektedir.
Slottan muaf olan uçuşlar hariç, tüm uçuşlar slot tahsisine tabi tutulabilirler. Slot
tahsisi, genellikle ileriye dönük saatler için uygulanan bir çözümdür. Başka bir ifadeyle, slot
tahsisi genellikle havadaki uçaklar için değil, uçuşuna başlamamış uçaklar için uygulanır.
Bir uçak, bir hava sahasını belirli bir zaman diliminde geçebilmek için, kalkışını da
belirli bir zaman diliminde gerçekleştirmek zorundadır. Bu zaman dilimi, genellikle uçağa
bildirilen kalkış saatinin 5 dakika öncesi ile 10 dakika sonrası arasındaki 15 dakikalık bir
süreçtir. Örneğin kalkış saati 10:20 olan bir uçak, saat 10:15 ile 10:30 arasında kalkışını
yapmalıdır. Bir uçak, kalkışı için belirlenmiş zaman diliminden daha erken bir saatte kalkarsa,
bu uçak havada belirli noktalarda beklemeye alınarak geciktirilir. Uçağın kalkış için geç
kalması durumunda ise, verilen slotu kaybetmesi ve yeni bir slot tahsisi söz konusu olur ki bu
da kalkışın daha ileri bir saate alınmasına ve dolayısıyla uçuşun gecikmesine neden olur.
(EUROCONTROL, 1995: ATFM-ORG 5/7-9).
3. SLOTUN HAVAYOLU ĐŞLETMELERĐ AÇISINDAN ÖNEMĐ
Slotların önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bunun nedeni; havaalanlarının
kapasitelerinin sınırlı olması ve pazara yeni giren havayollarının slot taleplerinin her zaman,
hele hele sıkışık havaalanlarında ve işlek (peak) saatlerde karşılanmasının güç olmasıdır.
Havaalanlarında gerekli kapasite bulunmadıkça, özellikle pazara yeni girecek havayolu
işletmeleri, pazarda önceden yer alan ve mevcut slotlara sahip olan işletmelere karşı gerekli
rekabet gücünü sağlayacak olanaklardan yoksun kalmaktadırlar.
Slotların giderek yetersiz kalmasında temel etken olarak görülen havaalanlarının
kalabalıklaşmasının başlıca nedenleri ise; havacılık sektöründeki talep artışı, havayolu
işletmelerinin verimlilik amaçlı geliştirdikleri hub and spoke sisteminin (topla-dağıt sistemi)
merkezi olan havaalanlarında yoğunluğa neden olması ve havayolu işletmeleri arasında
gelişen ittifaklardır. Aralarında gerçekleştirdikleri ittifaklar ile yeni noktalara hizmet sunmaya
başlayan taşıyıcılar, yeni slotlara ihtiyaç duymaktadırlar.
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IATA (International Air Transportation Association) kuralları içinde yer alan
grandfather rights’a (büyükbaba haklarına) göre havayollarına, bir dönemde kullandıkları
slotlara sonraki dönemde devam etme hakkı verilerek öncelik tanınmaktadır. Bu uygulamanın
sonucunda ise, pazara yeni gireceklerin bu slotlarda rekabet etme şansı kalmamaktadır.
Bununla birlikte, slot tahsisi ve havaalanı programlarıyla ilgili havayollarının aralarında
yapmış oldukları anlaşmalar, havaalanı olanaklarından başkalarının yararlanmasını
sınırladığından, rekabeti kısıtlayıcı bir etki doğurmaktadır. Buna rağmen grandfather rights
kuralı Avrupa Birliği (AB)’nin 95/93 sayılı “Havaalanlarında Slotların Dağılımı için Genel
Kurallar” isimli Konsey Tüzüğü’nde de yer almaktadır.
Havayolu işletmeleri, kurmuş oldukları ağ sistemleri ile yolcularını hub olarak
adlandırılan merkezlerinde toplayarak, buradan gidecekleri yere taşımaktadırlar. Bu sistemde
belirli seferlerin kârlılığı azalsa bile bağlantılı yolcular sayesinde uçuş ağının toplam kârı
artabilmektedir. Havayolları bu yüzden uçuş ağlarındaki sefer sayısının azalmaması, slot
bırakmanın daha sonra benzer slotları bulamama ve bu slotları rakiplere kaptırma riskini
getirmesi düşüncesinden hareket ederek, slotlarını ellerinde tutmayı tercih etmektedirler.
Grandfather rights prensibi, yeni girecekler için giriş engeli oluştururken, eskiden beri
faaliyette olan taşıyıcılara tekelleşme fırsatı vermektedir (Hassu, 2004: 27-29).
4. TÜRKĐYE’DE SLOT UYGULAMALARI
4.1. Tarihsel Gelişim
1990 yılında eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasını
takiben, bu ülkelerden başta Đstanbul-Atatürk Havalimanı olmak üzere Türkiye’ye yönelik
olarak yoğun hava taşımacılığı başlamıştır. Bu duruma Türk sivil havacılığı hazırlıksız
yakalanmış ve dolayısıyla yetersiz kalmıştır. Bu yetersizlik özellikle havaalanı alt ve üst
yapısı konusunda kendini göstermiştir.
Kısa vadede hava meydanlarının kapasitesini arttırmak mümkün olmadığından çeşitli
çözüm önerileri geliştirilmiştir. Örneğin Đstanbul-Atatürk Havalimanına yapılan geçici
Charter (tarifesiz taşımacılık) terminali ile terminal sorunu çözülmeye çalışılmıştır. Ayrıca
Tekirdağ-Çorlu, Bursa-Yenişehir ve Đzmit-Cengiz Topel Havaalanları sivil trafiğe açılıp bu
havaalanlarına önemli yatırımlar yapılarak, trafiğin bir kısmı bu havaalanlarına kaydırılmaya
çalışılmış, ancak bu uygulamada da başarılı olunamamıştır.
O günlerde Đstanbul-Atatürk Havalimanına yönelik uçak ve yolcu trafiği haftanın
belirli günlerine ve bu günlerin de belirli saatlerine yoğunlaştığı için, havalimanı verimli
kullanılamadığı gibi gereksiz sıkışıklıklar ve emniyetsizlikler de yaşanmıştır.
Bu nedenle, can ve mal emniyeti ile yer ve uçuş emniyetinin en üst seviyede
sağlanması için 1992 yılında başta Atatürk Havalimanı olmak üzere, hava trafiğinin yoğun
olduğu havaalanlarındaki trafiği, günün her saatine ve haftanın her gününe mümkün olduğu
kadar dengeli bir şekilde yayarak, havaalanının optimum kullanılmasını sağlamak ve bir diğer
ifade ile uçaklara tahsis edilebilen iniş kalkış saat dilimlerinde meydan imkanlarının en üst
seviyede kullanılmasını sağlamak amacıyla “slot” uygulaması başlatılmıştır.
Slot uygulanmakta olan havaalanlarının saatlik kapasiteleri tespit edilirken
havaalanındaki pist, apron ve terminal ile diğer kolaylıkların kapasiteleri dikkate alınmıştır.
Bu nedenle, başlangıçta yalnızca Đstanbul-Atatürk Havalimanında uygulanan slot, daha sonra
Antalya, Ankara-Esenboğa, Đzmir-Adnan Menderes, Muğla-Dalaman, Kayseri-Erkilet ve
Bodrum-Milas Havalimanlarında da uygulanmaya başlamıştır.
1992 yılında hazırlanan ve Türkiye’de slot uygulama prensiplerini içeren Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) talimatı ile günün koşulları da dikkate alınarak AB
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üyesi birçok ülkede de uygulandığı gibi “Slot Koordinatörlüğü” oluşturulmuştur. O günkü
Devlet Hava Meydanları Đşletmesi’nin (DHMĐ) bu göreve talip olmaması nedeniyle,
havacılığın geliştiği diğer ülkelerdeki koordinatörlükler de dikkate alınarak, koordinatörlük
görevi Türk Hava Yolları’na (THY) verilmiştir.
Ancak, AB Mevzuatındaki gelişmeler ve 2003 yılında iç hatlarda başlatılan
serbestleşme ile oluşan uçak ve yolcu trafiğindeki artışlar sonucunda, havaalanlarının
kapasitelerinin yeniden düzenlenmesi ve ayrıca slot koordinasyonunun, daha bağımsız bir
yapıya kavuşturulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Bu kapsamda; Ağustos 2005’te yürürlüğe konulan “Slot Uygulama Prensipleri
Talimatı” gereğince, Đstanbul-Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde kurulması
planlanan SHGM Slot Koordinasyon Merkezi Şubat 2006 itibariyle faal hale getirilmiştir
(Erdağı, 2009).
Bu uygulama ile; Ulaştırma Bakanlığı koordinesinde, SHGM Başkanlığında
Operasyonel Slot Ünitesi; Slot Koordinatörlüğü, TÖSHĐD (Türkiye Özel Sektör Havacılık
Đşletmeleri Derneği), Đlgili Terminal Đşleticisi, Yer Hizmet Kuruluşu temsilcilerinden oluşan
bağımsız bir Slot Talep Değerlendirme Komisyonu (STDK) oluşturulmuştur. Ayrıca,
havaalanlarının saatlik kapasitelerinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için SHGM, DHMĐ
ve STDK’den oluşan ve slot koordinasyonu uygulamasının teknik çalışmalarını yürüten Slot
Teknik Komitesi (STK) kurulmuştur (http://www.shgm.gov.tr, 03.10.2011).
Bu düzenlemenin temel amacı; slot uygulamalarının AB’nin 95/93 sayılı Konsey
Tüzüğüne ve revizesi olan 793/2004’e uygun olarak objektif kıstaslara dayandırılması ve slot
tahsislerinin tarafsız, şeffaf ve ayırımcılık yapmayan kurallara dayanarak yapılmasını
sağlamaktı (Erdağı, 2009).
Ağustos 2005’te yürürlüğe konulan ilk Slot Uygulama Prensipleri Talimatı gereğince,
slotsuz gelen ya da slotuna uygun gelmeyen yabancı uyruklu uçaklar için “zamlı konaklama
ücreti” uygulanmaya başlandı. Zamlı konaklama ücreti uygulaması havayolu işletmelerini slot
almaya veya alınan slota uymaya zorlayan caydırıcı bir önlem niteliğindeydi. Zamlı
konaklama ücretinin hesaplanmasında şu formül kullanılmaktaydı:
Zamlı Konaklama Ücreti = Birim Ücret × Uçak Ağırlığı (ton) × Zaman
Ancak yerli ve yabancı havayolu işletmeleri arasında adaletsizliğe ve haksız rekabete
neden olmasının anlaşılması üzerine Slot Uygulama Prensipleri Talimatı (Rev-1)
yayınlanarak 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yerli havayolu işletmelerine de zamlı
konaklama ücreti uygulaması başlatıldı. Böylece yabancı havayolu işletmeleriyle yerli
havayolu işletmeleri arasında eşitlik sağlanmaya çalışıldı.
Ancak slot ihlallerinin kaynaklandığı nedenler, slot aşım sürelerindeki anlaşmazlıklar
ve uygulanan ücretler nedeniyle yerli ve yabancı havayolu işletmeleri ve DHMĐ arasında
önemli ihtilaflar yaşanmış ve hatta pek çok havayolu işletmesi ilgili yıllarda konuyu yargıya
taşımıştır.
Bunun üzerine; Slot Uygulama Prensipleri Talimatı (Rev-1)’in 33. maddesi olan
“Tarifeli, tarifesiz iç ve dış hatlarda sefer yapan yerli ve yabancı tüm havayolu işletmelerinin,
slot almadan veya aldıkları slot zamanına uymayan uçakların tüm kalış süresine, DHMĐ Genel
Müdürlüğü ücret tarifelerinde belirlenen Đç Hat Konma ve Konaklama Tarifesi ile Uluslararası
Konma, Konaklama ve Yaklaşma Tarifesi’nin ilgili maddeleri üzerinden DHMĐ Hâsılat
Yönergesi esaslarına göre tahakkuk ve tahsilât yapılır” hükmü Slot Uygulama Prensipleri
Talimatı (Rev-2) ile 01.07.2009 tarihinde ortadan kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra havayolu
işletmelerine DHMĐ tarafından zamlı konaklama faturası düzenlenmemiştir.
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Zamlı konaklama ücreti yaptırımından vazgeçilip “uluslararası IATA kuralları ve AB
Konsey Tüzüğü gereğince, almış oldukları slot saat dilimine uygun sefer düzenlemeyen
havayolu işletmelerinin kazanılmış haklarının iptali” şeklinde yaptırım uygulamasına
geçilmiştir. Nitekim AB’nin 95/93 Sayılı Konsey Tüzüğünün 14. maddesi slotuna uygun
davranmayan havayolu işletmelerine uygulanacak yaptırımları düzenlemektedir. Buna göre,
örneğin; slotlarına birden fazla kasıtlı biçimde uymayan havayolu işletmelerine gelecek
dönem slot tahsis edilmeyebileceği gibi, tahsis edilmiş slotları da iptal edilebilir.
4.2. Mevcut Durum ve Uygulamalar
Günümüzde Türkiye’de Đstanbul-Atatürk, Antalya, Ankara-Esenboğa, Đzmir-Adnan
Menderes, Muğla-Dalaman, Muğla-Milas Bodrum ve Kayseri-Erkilet olmak üzere 7 hava
meydanında slot uygulamasına devam edilmektedir (DHMĐ-AIC-B-06/11, 2011).
2010 yılında bir değişiklik yapılarak SHGM başkanlığındaki Slot Koordinasyon
Merkezi, DHMĐ’ne devredilmiştir (http://www.siwep.net, 03.11.2011).
Bunun üzerine DHMĐ 17.06.2010 tarihli “DHMĐ Genel Müdürlüğü Slot Uygulama
Talimatı” yayınlamış, 06/11 sayılı ve 10.03.2011 tarihli B serisi AIC ile de genel esasları ilan
etmiştir.
Bu talimat, AB’nin 95/93 ve revize 793/2004 sayılı “Havaalanlarında Slotların
Dağılımı için Genel Kurallar Mevzuatı” ile IATA kural ve standartları referans alınarak
hazırlanmıştır.
Talimatta; devlet hava aracı, acil inişler, ambulans, insani yardım ve muafiyete tabi
diğer uçuşlar dışında, hava taşıyıcıları veya diğer tüm hava aracı işleticilerinin, iniş veya
kalkış için slot koordinatörlüğünden kendilerine slot tahsis edilmesinin zorunlu olduğu
havaalanı “koordine edilen havaalanı” olarak adlandırılmaktadır.
Talimatta, Slot Koordinasyon Merkezi (SKM); DHMĐ yetki ve sorumluluğunda
hizmet vermek üzere tesis edilmiş, koordine edilen havaalanları için slot taleplerini
değerlendiren ve tahsis eden, tarifesi düzenlenenler için tarife düzenleme görevini yürüten
merkez şeklinde tanımlanmaktadır.
Yine DHMĐ talimatına göre “yeni giren (havayolu işletmesi)”;
i) Bir havaalanında, herhangi bir günde, bir slot serisinin parçası olarak bir hava
taşıyıcısına talep ettiği bir slotun tahsisi durumunda, o gün içerisinde tahsis edilen slotlar
toplamının beş slottan daha az olması gereken hava taşıyıcısı veya
ii) Tarifeli (non-stop) direk yolcu taşımak üzere talep edilen bir slot serisi
değerlendirilirken, uçuşun yapılacağı havaalanları veya havaalanı sistemleri arasında, kendisi
dışında en fazla iki taşıyıcı daha varsa, söz konusu havaalanı veya sistemi için talep gününde
kendisine tahsis edilmiş slot toplamının beşten az olması gereken hava taşıyıcısı veya
iii) Tarifeli direk yolcu taşımak üzere başkaca bir hava taşıyıcısının o gün için direk
tarifeli seferi yoksa, talep gününde söz konusu havaalanı için kendisine tahsis edilmiş slot
toplamının beşten az olması gereken hava taşıyıcısıdır.
Ancak; bir havaalanı için, talep gününde toplam slotların %5’inden fazlasına sahip
olan bir hava taşıyıcısı veya söz konusu havaalanın içinde bulunduğu bir havaalanı sisteminde
talep gününde toplam slotların %4’ünden fazlasına sahip olan bir hava taşıyıcısı o havaalanı
için yeni giren olarak değerlendirilmez.
DHMĐ Genel Müdürlük Merkezinde; slot koordinasyon, tahsis, kontrol ve monitör
(izleme) genel esaslarını belirlemek, sistemin etkinliği ve hizmetin bir bütün olarak bu
talimatta belirlenmiş kriterlere uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla “DHMĐ
Merkez Koordinasyon Komitesi” oluşturulmuştur. Komite Genel Müdür veya
görevlendireceği Yardımcısının başkanlığında; Seyrüsefer Daire Başkanı, Đşletme Daire
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Başkanı, Merkez Hava Trafik Şube Müdürü, Koordinatörlük, Mahalli Komitelerin Başkanları
veya bu birimlerin diğer temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu komite; Koordinatörlük ve
Mahalli Komitelerden gelecek raporlar ile hava yolu işletmeleri ve sektörün diğer hizmet
paydaşlarından gelecek teklif ve talepleri değerlendirerek, sistemin bir bütün olarak etkin,
şeffaf, adil ve uyumlu hizmet yürütmesini sağlamaktan sorumludur.
Slot tahsisi işlemlerinde; her tarife döneminin başlangıcında bir önceki yılın aynı tarife
döneminin slot serileri havayolu işletmeleri arasında paylaştırılmak üzere slot havuzuna
düşer. Ancak, bir slot serisi bir hava taşıyıcısı tarafından tarifeli ve düzenli charter seferler
düzenlemek için kullanıldığında ve söz konusu hava taşıyıcısı tarafından bahse konu slot
serisi o tarife dönemi içinde en az %80 oranında kullanıldığında slotlar havuza düşmez. Sözü
edilen koşulları karşılayan bir hava taşıyıcısı talep ederse, bir sonraki senenin aynı tarife
döneminde de bahse konu slot serisine sahip olur.
Slot taleplerinin tamamının hava taşıyıcılarını tatmin edecek şekilde karşılanamadığı
durumda tercih, ticari hava taşımacılığının tarifeli, takiben düzenli charter seferlerinden yana
kullanılır. Aynı tür hava taşımacılığı içerisinde, öncelik, yıl boyu süren faaliyetlere ve/veya
ana üs olarak koordine edilen havaalanını kullanma hakkı bulunan hava taşıyıcılarına verilir.
Yine yönetmeliğe göre; “slot hareketliliği” de söz konusu olabilir. Buna göre slotlar
aşağıdaki durumlarda transfer edilebilir;
a) Bir hava taşıyıcısı tarafından, bir hattan veya servis tipinden, aynı hava taşıyıcının
diğer bir hat veya servis tipine transfer edilebilir,
b) i) Ana işletme ve bağlı işletmeler arasında ve aynı ana işletmenin bağlı işletmeleri
arasında transfer edilebilir,
ii) Bir hava taşıyıcısının sermayesi üzerinde kontrol elde edilmesinin bir sonucu
olarak transfer edilebilir,
iii) Bir hava taşıyıcısının kısmen veya tamamen devralınması durumunda, slotlar
devralınan hava taşıyıcısıyla doğrudan ilgili ise, transfer edilebilir,
c) Bire bir prensibine uygun olarak, hava taşıyıcıları arasında takas edilebilir.
Bir hava taşıyıcısı, kendisine tahsis edilen bir slot serisini en az %80 oranında
kullanmaz ise, bir sonraki senenin aynı tarife döneminde bahse konu slot serisine sahip
olamaz.
Yeni giren taleplerinin oranı toplam taleplerin %50'sine ulaşmış ise, bu slotların
%50'si öncelikli olarak yeni girenlere tahsis edilir.
Talep edilen zamanın bir saat öncesi veya bir saat sonrasını kapsayan bir zaman dilimi
içerisinde teklif edilen bir slot serisinin kabul edilmemesi durumunda; bir yeni giren, o tarife
dönemi için yeni giriş statüsünü kaybeder.
Koordine edilen statüsüne haiz havaalanı söz konusu taşıyıcının operasyonları için ana
üs olarak kullanılıyor ve taşıyıcı kullanamadığı slotu bildirmeye özen gösteriyorsa,
Koordinatörlük, Merkez Komitenin de onayını alarak kullanım oranı kriterini %70 olarak
uygulayabilir.
Koordinatörlük, charter sefer yoğunluğunu dikkate alarak Antalya Havalimanı için,
Merkezi Komitenin de onayını almak şartıyla slot kullanılmama oranı kriterini hava
taşıyıcıları için %30 olarak uygulayabilir.
Münferit slot taleplerinin uçuştan en geç 48 saat önce yapılmış olması esas olup, bu
husus slot tahsisinde, daha geç yapılan münferit taleplere göre tercih önceliği sağlar.
Devlet hava aracı, ambulans, insani yardım, zorunlu iniş gerektiren bir problemi
bulunan hava araçları, arama kurtarma ve uçuş kontrol uçuşları slota tabi değildir.
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Slotların izlenmesinde (monitoring); Slot Koordinasyon Merkezi, tahsis edilen
slotlarla gerçekleşen operasyonlarının birbirine uyumunu belirlemek amacıyla slot saatiyle
operasyonun gerçekleşme saatini karşılaştırır. Slot izleme çalışması sonucunda slotuna uygun
operasyon düzenlemeyen taşıyıcılar tespit edilir.
Slot için talep edilen operasyon saati; tarife ve/veya uçuş planında belirtilen
zamanlarla uyumlu olmak zorundadır. Koordinatörlük tarafından; hava taşıyıcısına kalkış
trafiklerinde + 30/-10 dakikalık, iniş trafiklerinde ise +/- 20 dakikalık veya 6 saat ve daha
uzun uçuşlarda +/- 30 dakikalık operasyonel esneklik sağlanabilir. Ancak bu esneklik tarife
açıklanırken veya uçuş planı doldururken bir hak olarak kullanılamaz.
Kamu hizmeti zorunluluğu nedeniyle koordine edilen bir havaalanında belirli bir
rotada düzenlenecek seferler için yeterli sayı ve seride slotlar bloke edilebilir (DHMĐ-AIC-B06/11, 2011).
4.3. Problem Alanları
Türkiye’de slot uygulamaları IATA kural ve standartlarına göre yürütüldüğü için, bir
önceki senenin aynı döneminde yapılan seferler sebebiyle aynı dönem için yapılan taleplerde
öncelik alma hakkı bulunmaktadır. Bu durum “DHMĐ Genel Müdürlüğü Slot Uygulama
Talimatı”nın “Slot Tahsisi” bölümünde yer almaktadır. Bu haklar dünyanın pek çok ülkesinde
de uygulanmakta ve “büyükbaba hakları (grandfather rights)”, “historik haklar”, “tarihsel
haklar” ya da “doğuştan kazanılan ulusal haklar (birth rights)” şeklinde adlandırılmaktadır.
Grandfather rights, genellikle ülkelerin ulusal bayrak taşıyıcı havayolu işletmelerine
verilmektedir (Abeyratne, 2000: 30). Böylece yolcu trafiğinin ve dolayısıyla uçak trafiğinin
yoğun olduğu gün ve saatlerde havaalanlarını kullanma hakkı bu havayolu işletmelerine
verilmektedir. Bu durum haksız rekabete neden olmakta ve diğer havayolu işletmeleri
açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
IATA kuralları arasında yer alan grandfather rights esasına Avrupa Konseyi’nin 95/93
Sayılı Tüzüğünün 8(1). maddesinde de yer verilmektedir. Tüzüğün 8(4). maddesinde ise,
slotların havayolları arasında serbestçe değiştirilebileceği ya da bir hattan diğerine karşılıklı
veya tek taraflı olarak transfer yapılabileceği belirtilmektedir (Hassu, 2004: 32).
Şikago Konvansiyonu (Chicago Convention) ile ortaya konulan en önemli
prensiplerden biri anlaşmanın 15. Maddesinde yer almaktadır. Bu madde; hava meydanı,
meteorolojik hizmetler ve radyo hizmeti gibi seyrüsefer kolaylıklarından milli ve diğer akit
(anlaşmaya taraf olan) devletlere ait hava araçlarının aynı şekilde yararlandırılmasını, meydan
harçları ve hava seyrüsefer ücretleri gibi ücretlerin de aynı uygulanmasını düzenlemektedir
(ICAO-Doc.7300, 2006: 8).
Özellikle Türkiye’de özel havayolu işletmelerinin iç hatlarda uçmaya başlamasıyla,
slot planlamasının önemi büyük ölçüde artmıştır. Havaalanlarındaki alt yapı yetersizliği başta
olmak üzere çeşitli nedenlerle uçuşlarda slotlara uyulmamaktadır. Bu nedenle uçuş rötarları
(gecikmeleri) yaşanmakta ve yolcu memnuniyetsizlikleri ortaya çıkmaktadır. Örneğin,
Đstanbul-Atatürk Havalimanı’nda 2011 yılının yaz aylarında yaşanan rötarların %20’si
havayollarının işletme hatalarından kaynaklanmaktadır ki bu oran oldukça yüksektir
(EUROCONTROL, 2011: 11).
Slot uygulamasındaki temel sorunlardan biri de; Slot Koordinasyon Merkezi
tarafından havayolu işletmelerinin sundukları tarifelere havaalanının belirlenmiş kapasitesi de
dikkate alınarak tahsis edilen tarife slotlarına, havaalanı işleticisinin, ilan edilen havaalanı
kapasitesine uygun olarak yeterli ve sürekli trafik slot kapasitesi yaratamamasıdır.
Uygulamada tarife slotu ile trafik slotu sürekli olarak karıştırıldığı için önemli sorunlar
yaşanmaktadır. Havaalanı işleticisinin temel görevi, tahsis edilen slotlara uygun kapasiteyi
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sürekli sağlamaktır. Bu kapasiteyi sağlayamaması halinde havayolu işletmelerinin tarifeleri
aksamakta yolcu konforları düşmekte ve mağdur olmaktadırlar.
Slot uygulanmasına rağmen, özellikle Đstanbul-Atatürk Havalimanı çok verimli
kullanılamamaktadır. Saatlik uçak kapasitesi 40 olan bu havalimanı, Avrupa’daki
benzerleriyle karşılaştırıldığında, ürettiği yolcu ve uçak trafiğinin çok düşük olduğu
görülmektedir. Đngiltere’deki Londra-Heathrow Havalimanının tek pistle saatte 40 uçak olan
kapasitesinin Đstanbul-Atatürk Havalimanında neden üç pistle üretilemediği önemli bir
sorundur.
Havaalanlarında durumlarını sağlamlaştırmış olan ve bunu daha da güçlendirmek
isteyen mevcut havayolları ile havaalanında henüz faaliyete başlamamış ya da göreceli olarak
daha küçük çapta çalışan havayolu işletmelerinin hizmetlerini artırabilme ve rekabetçi bir
uçuş ağı kurabilme ihtiyaçlarını hesaba katarak, yeni giren havayollarının ve mevcut
taşıyıcıların çıkarları arasında doğru dengenin bulunması mevcut slot tahsisi sisteminin
önemli sorunlarından birisidir.
Ağırlıklı olarak “grandfather rights” prensibine dayanan mevcut kurallar, çok sıkışık
havaalanlarında slotların kullanılabilirliğini ve yetersiz havaalanı kapasitesinin verimli
kullanımını artıracak esneklikte değildir.
Mevcut kurallar, açık tanımlamalar ve uygun yaptırım mekanizmaları sağlanması
açısından yetersizliklerini göstermiştir. Bu nedenle, slotların yasal durumlarının açıklığa
kavuşturulmasına, şeffaf, tarafsız ve ayrımcı olmayan bir şekilde havaalanı kapasitesi
belirlenmesine, yasal ve gerçekte bağımsız koordinatörlerce slot tahsisi yöntemlerinin ortaya
konulmasına ihtiyaç vardır.
Daha iyi bir havaalanı kapasite değerlendirmesi için daha açık ve verimli tahsis
kıstaslarına ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak IATA gibi güçlü bir kuruluşun sektörde oturmuş
uygulamalarından sapmaya yol açacak herhangi bir pazara giriş önlemine şiddetle karşı
çıkıldığı görülmektedir (Hassu, 2004: 32-33).
5. SONUÇ VE ÖNERĐLER
Türkiye’de slot tahsisinde oldukça önemli sorunların yaşandığı bilinmektedir.
Kullanılan yöntemlerin rekabet hukukuna uygunluğu son derece tartışmalıdır. Slotlar
havayolu işletmeleri arasında adil, şeffaf ve açık bir şekilde dağıtılamamakta ve bundan en
fazla havayolu sektörüne ya da ilgili uçuş hattına yeni giren havayolu işletmeleri olumsuz
yönde etkilenmektedir. Bu sorun büyük ölçüde, pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de
uygulanan IATA’nın “grandfather rights (büyükbaba hakları)” prensibinden
kaynaklanmaktadır. Grandsfather rights’a
göre, havayolu işletmelerine bir dönemde
kullandıkları slotlara sonraki dönemde devam etme hakkı verilerek öncelik tanınmaktadır. Bu
uygulamanın sonucunda ise, pazara yeni gireceklerin bu slotlarda rekabet etme şansı
kalmamaktadır.
Uygulamanın daha şeffaf olabilmesi ve kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgilere
kolaylıkla ulaşabilmeleri için bir web sayfası oluşturulması gereksinimi vardır. Bu sayfada
gerekli bilgiler güncellenerek verilmelidir. Böylece, tüm havacılık sektörü tahsis edilen
slotlarla ilgili bilgilere internet kanalıyla online (çevrimiçi) ulaşabilme olanağına
kavuşacaktır.
DHMĐ’nin şu anda geçerli olan 17.06.2010 tarihli “DHMĐ Genel Müdürlüğü Slot
Uygulama Talimatı”, slot tahsisi ile ilgili görevlerin gerekli kıldığı çeşitli hizmetlerin
yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan yeterlilikte değildir. Slotla ilgili sorumluluklar, düzen ve
ilkeler yeterli açıklıkta değildir. Bu talimat, AB’nin 95/93 ve revize 793/2004 sayılı
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“Havaalanlarında Slotların Dağılımı için Genel Kurallar Mevzuatı” ile IATA kural ve
standartları referans alınarak hazırlandığından, özünde Đngilizce’den yapılan tercümelerden
oluşmaktadır. Ancak yapılan tercümelerin Türkçe’deki ifade edilişlerinin yeteri kadar akıcı ve
başarılı olmadığı görülmektedir. Bu nedenle söz konusu talimat özellikle lisan açısından
tekrar gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.
Söz konusu talimatta slot tahsisini gerçekleştiren kişi, kurum ve kuruluşların
denetlenmesi konusunda da boşluk bulunmaktadır. Denetleme mekanizmasının nasıl ve kim
tarafından gerçekleştirileceği belirsizdir. Bu konuda denetleyici olarak SHGM’nin yetkileri ve
yaptırımları talimat maddelerinde açıklanmalıdır.
Yukarıda anlatılan öneriler kısa vadeli çözümlere yöneliktir. Uzun vadede ise,
Türkiye’de havaalanlarında yaşanan slot sorunlarının çözülebilmesi için ticari yaklaşıma
dayanan çözümlerin uygulamaya konması gerekmektedir. Slotların tahsisinde “ihale”
yönteminin kullanılmasının yaşanan sorunları ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. Đhale
yönteminde, DHMĐ tarafından havayolu işletmelerine yapılacak slot satışları tek tek ya da
blok satışlar (5 slot gibi) şeklinde gerçekleştirilebilir. Đhale yönteminin doğal sonucu olarak,
satışa konu olan slotlara en yüksek değeri teklif eden havayolu işletmeleri slotları kullanma
hakkına sahip olabilecektir. Böylece havayolu işletmeleri ilgili uçuş hatlarında fayda-maliyet
analizi yaparak slotlara talepte bulunacaklardır. Dolayısıyla havayolu işletmelerinin mevcut
slotlarını kullanmaması durumu söz konusu olmayacaktır.
Đhaleler belirli dönemlerde yapılacak “açık arttırma” ya da “kapalı zarf” usulüne göre
gerçekleştirilebilir. Đhale dönemleri için IATA planlama takvimi kullanılabilir. IATA
planlama takvimine göre 1 yıl “yaz” ve “kış” dönemi olarak iki dönemden oluşur. Yaz tarife
dönemi Mart ayının son Pazar günü başlayıp Ekim ayının son haftası Cumartesi gününe kadar
devam eden dönemdir. Kış tarife dönemi ise, Ekim ayının son Pazar günü başlayıp bir sonraki
yılın Mart ayının son haftası Cumartesi gününe kadar olan dönemdir. Bu dönemler
başlamadan önce, ilan edilen bir tarihte slotların dönemlik satışı gerçekleştirilebilir.
Bu uygulama havayolu işletmelerinin düzenli planlamalar yaparak gerçekçi slot
taleplerinde bulunmasını sağlayacak ve havaalanlarının kapasitelerine uygun slot tahsisi
yapılarak uçuşlarda yaşanan gecikmeler ve belirli saatlerdeki yığılmalar önlenebilecektir.
Bu uygulamayla slotların izlenmesine (monitoring) ve bunun için oluşturulan izleme
ünitelerine de gerek kalmayacaktır.
Slotların ihale yöntemiyle satışı DHMĐ için bir finansman kaynağı olacaktır. Buradan
elde dilecek gelirler slot tahsisi alt yapısının geliştirilmesinde ve uzun vade de havaalanı
kapasitelerinin artırılmasında (ilave pist yapılması gibi) kullanılabilecektir.
Đhale yöntemi, ilgili uçuş hatlarına ve dolayısıyla havaalanlarına yeni girişlerin
engellenmemesi için önemli bir tedbir olacaktır. Böylece rekabet hukukuna aykırı
uygulamalar ortadan kalkmış olacaktır.
Bu şekilde yapılacak slot tahsisleriyle havaalanı kapasitesinin ve hava sahasının
kullanılmasında önemli iyileşmeler sağlanabilecektir.
Slot tahsisi sürecinin söz konusu slotlarla ilgilendiğini açıklayan tüm havayolu
işletmelerine açık olması sağlanacaktır.
Öncelik kurallarının (grandfather rules) uygulamadan kaldırılmasıyla, slot tahsisleri
ayrımcılık yapılmaksızın tespit edilerek uygulanabilecektir. Yani slot tahsisi ne doğrudan ne
de dolaylı olarak havayolu işletmesinin kimliği, milliyeti veya hizmet tipiyle ilgili
olmayacaktır.
AB’nin 95/93 sayılı “Havaalanlarında Slotların Dağılımı için Genel Kurallar” isimli
Konsey Tüzüğü’nde, IATA kural ve standartlarında ve dolayısıyla Türkiye’de de DHMĐ’nin
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“DHMĐ Genel Müdürlüğü Slot Uygulama Talimatı”nda yer alan “yeni giren taleplerinin oranı
toplam taleplerin %50'sine ulaşmış ise, bu slotların %50'si öncelikli olarak yeni girenlere
tahsis edilir” şeklinde şeffaf olmayan bir yürütmenin uygulanmasına gerek kalmayacaktır.
Havayolu işletmeleri serbest rekabet ortamında, istedikleri havaalanlarında istedikleri saatler
için slot talep edebileceklerdir.
Đhale yöntemiyle slot dağıtımının gerçekleştirilmesiyle havayolu işletmelerinin aşağıda
belirtilen konularda bilgi edinebilmeleri daha kolay, doğru ve şeffaf olabilecektir;
a) Havaalanındaki tüm hava taşıyıcıları için geçerli olan slotlar,
b) Havayolu işletmeleri tarafından ortaya konan beklemedeki slot talepleri,
c) Talep edilmeyerek ya da kullanılmayarak boşta kalan slotlar,
d) Slot tahsis işlemlerinin tüm ayrıntıları.
Özetle; önerilen “slot ihalesi” yöntemiyle slot tahsisinde şeffaflık ön plana
çıkarılabilecek, ayrımcılık yapılmasının ve haksız rekabetin önüne geçilebilecektir. Havayolu
işletmelerinin mevcut slotlar ve bunların tahsisine ilişkin konular hakkında bilgi sahibi olması
sağlanabilecektir. Özellikle yoğun havaalanlarında neredeyse imkânsız olan slot bulma
olanağı, pazara yeni girecek havayolu işletmeleri için daha kolay hale gelecektir. Adil, şeffaf
ve bağımsız bir şekilde slotların tahsisi gerçekleşebilecektir.
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FĐLMSEL SESTE ASAL UNSUR OLAN ‘KONUŞMALAR’IN DRAMATĐK ĐNŞASI ve
ÖRNEK FĐLMLER
Mustafa SÖZEN∗
Öz
Sesli sinemaya geçildikten sonra filmlerde konuşmanın kullanılmaya başlaması, başta gelenlerinin kurgu
estetiğindeki değişim ve dönüşümler olduğu birtakım estetik sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Filmsel
sesin üç temel ontolojik bileşeni vardır: konuşma, müzik ve ses efektleri. Bu üçü arasında konuşma, görsel-işitsel
bir sanat olan sinemada önemli bir anlatım aracıdır. Çünkü konuşmalar yalnızca karakterler arasında ya da
izleyiciyle ilişki kurmakla kalmaz, fakat aynı zamanda anlatımda dramatik işlevler de yüklenir. Konuşma,
özellikle edebi ve teatral uyarlamalarda kendine özgü nitelikler taşır. Örneğin, konuşma tiyatro oyunlarında olay
örgüsünün gelişimine yön verici bir yapıdayken, sinemada imgelerle etkileşime girerek öyküyü oluşturmaya
yönelik çeşitli işlevler üstlenir. Bu işlevlere ifade, efekt yoluyla sessel biçim, özdüşünümsel iç konuşmalar, dışses/üst-ses ve monologlar yoluyla anlam yaratımı ve anlatının devamlılığını sağlama örnek verilebilir. Bu
çalışmada, filmsel sesin asal unsuru olan konuşmaların türleri, fonksiyonları ve yüklendikleri roller ele alınarak,
bunlara ilişkin kavram ve tanımlamaların açınımı yapılmış ve bunlara ilişkin film örnekleri verilmiştir. Örnek
filmlerin seçiminde, sinema kitaplarında ses (konuşmalar) uygulaması öne çıkan ve bu anlamda özellik taşıyan
filmlere öncelikli olarak yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Konuşmalar, sinemasal anlatı, dramatik yapılanma, estetik fonksiyonlar, konuşmaların
duygu yaratımı.

AN ANALYSIS OF THE EXAMPLES OF DRAMATICAL CONSTRUCTION OF
DIALOGUE IN CINEMA
Abstract
After transition to sound cinema, the use of dialogue in films brought about certain aesthetical problems, changes
and transitions in editing aesthetics being the primary ones. Sound in cinema has three ontological facets:
Dialogue, music and sound effects. Among these three, dialogue is an important narrative tool in cinema. For
dialogues do not only form a relationship between the characters or with the audience, they also have dramatic
narrative roles. In terms of literary or the theatrical adaptations, dialogues have particular characteristics. For
example, while dialogues dominate the development of storyline in theatre plays, in cinema they perform certain
functions in an interaction with images to create a story. Creating expressions, effects through sound modalities,
self-reflective, inner dialogues, voice-overs and contents through monologues, and ensuring the continuity of the
narrative can be counted among such functions. This article explains and discusses the types, functions and roles
undertaken by dialogues in cinema through particular examples. The example films were selected regarding their
particular employment of sound and dialogues in the history of cinema.
Keywords: Dialogues, cinematic narrative, dramatic structure, aesthetic functions, creation of affection.

1. GĐRĐŞ
Sinema asal olarak görsellik üzerine kurulan bir anlatım yapısına sahip olsa da, ses olgusu,
sinemasal anlatılarda görüntüler kadar önemli roller üstlenen bir olgu olarak öne
çıkmaktadır. Sesler aracılığıyla, öncelikle gerçeklik duygu yaratımı elde edilirken, ikincil ve
daha da önemli olarak da görüntüler aracılığıyla yansıtılanlara farklı ve yeni 'anlam'
katmanları eklemlenebilmektedir. Örneğin, soyut kavramların söz konusu olduğu durumlarda
görüntülerle anlatım çok da mümkün olamamakta, yapılanlar ise çoğu kez yetersiz
kalmaktadır. Görüntüden bağımsız olarak kullanılan konuşmalarla, bazen öykü dünyasının
zamansal ve mekânsal sınırları genişletilebilmekte, bazen de bu asenkron durumla farklı bir
anlam yaratılabilmektedir (1).
∗
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Sinema, bir anlatı aracı olduğu ilk günlerde dahi gerçek anlamda hiçbir zaman sessiz
olmamıştır, çünkü filmlerin gösterimi anında her zaman için müzik, bir ses ortamı
yaratmaktaydı. Bu, ister, sinemanın ilk başlangıç dönemindeki gibi, gerçek kişi veya
kişilerin, perdede gösterilenlere müzikle eşlik etmesi ya da daha sonraki yıllarda olduğu gibi
filmlerin ses kuşağına müziklerin eklenmesi biçiminde olsun, filmler, müziksel seslerle
beraber var hep olagelmiştir. Bu perspektiften ele alındığında, sessiz sinema kavramının
aslında ‘konuşmaların’ olmadığı filmleri tanımladığı kolayca anlaşılabilir. Burada hemen
belirtmek gerekir ki, sessiz sinema dönemine ait filmlerde bile konuşmalar ve zaman zaman
da efekt sesler ara yazı ile verilerek, ifade eksikliği bir ölçüde giderilme yoluna gidilmiştir.
Bir filmde, kişilerin düşünce, istek ve duygularını belirtmek için çıkardıkları ses'lerin hepsi
sözü oluşturur. Sözler, bir konuşmadan, bir söylevden, bir monologdan, bir okumadan
başlayıp, acı ya da sevinç belirten ünlemlere dek bir dizi değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla
sinemasal anlatımda sözlerin
(konuşmaların) kullanımı; kişilerin yaradılışlarını,
karakterlerini, özelliklerini ve ilişkilerini aktarmada ve yansıtmada çok büyük bir öneme
sahiptir.
Bugün gelinen noktada ise, -deneysel filmler hariç- konuşmaların olmadığı bir filmi
düşünmek bile neredeyse imkansız gibidir. Bu, salt seyircilerde yaratılan bir alışkanlığın
sonucunda değil, konuşmaların sinemasal anlatımda yüklendiği görevlerle doğrudan bağıntılı
bir süreç ve zorunluluğun getirdiği nedenselliktir. Örneğin Andrej Wajda (2006:91),
günümüzde filme yönünü veren gücün esas olarak konuşmalar olduğunu belirterek, onların
olay örgüsünün anlaşılması için gerekli bilgileri içermesinin yanında, görüntülere anlamsal
katkılarda bulunduğunu belirtir: "Konuşmalar yalnızca sözcüklerden oluşmaz, bu sözcüklerin
yarattığı sessiz tepkileri de kapsar. Örneğin konuşan kişinin yakın plan çekimi söylenilenin
anlamını vurgular. Doğru ya da yalanla parlayan gözleri, karşındakinin gözlerine bakar veya
gözlerini onunkilerden kaçırır.
Sinemanın öncü kuramcılarından biri olan Rudolf Arnheim (2010:188), diyalogların
sinemasal anlatımdaki rolü hakkında şunları söylemektedir: "Aslında diyaloglar, dış
aksiyonun gelişimini yansıtma kadar, özellikle iç aksiyonun gelişimini olanaklı kılar; çünkü
karmaşık bir olay ya da zihin durumu yalnızca görüntülerle aktarılamaz. Bu nedenle
diyalogun eklenmesi hikaye anlatımını daha bir kolaylaştırır. Bu bakımdan, filmlerde
diyalog kullanımı bazı eleştirmenler tarafından zaman, uzam ve yaratıcılık tasarrufu olarak
tanımlanmıştır; yine de geriye romanda ve oyunda rastladığımız türden bir oluşumun
filmlerde kullanılmasının doğru olup olmadığını görmek kalır".
Konuşmaların bu denli önemli olmasına karşın, ilk dönem sinemacılardan günümüze,
konuşmaların sinemada olabildiğince az kullanılmasını düşünen, öneren kuramcılar ve bunu
uygulayan yönetmenler vardır. Sözgelimi konuşmaların filmlerde gerçek zamanlı olarak
duyulması, ilk dönem (sessiz sinema dönemi) sinema kuramcıları ve sanatsal yetkinliği olan
yönetmenler tarafından hoş karşılanmaz. Bunların başında Eisenstein gelir. O, konuşmaların
sinemaya girmesiyle sinemanın artık bir sanat olmaktan çıktığını düşünür. Fransız yönetmen
Renoir da, sesli sinema için 'konserve haline getirilmiş tiyatro' deyimini kullanır ve bu
konuda şunları söyler: "Şimdiki kuşakların görevi, sinemayı köklerine yaklaştırmak ve bunun
için de onu boğan her türlü yapaylıktan ve diğer sanatların etkilerinden kurtarmaktır". O
günlerde birçok sinemacı tarafından paylaşılan bu düşünceler, 18.7.1932 tarihli ‘Le Temps'de
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şöyle dile getirilmektedir: "Tiyatroda eylem söz tarafından yönetilmekte, işitilenler yanında
görülenler ikinci derecede kalmaktadır. Sinemada önde gelen anlatım aracı görüntüdür. Sözlü
ya da müzikli bölüm üstün durumda olmamalıdır... Denilebilir ki, gerçek bir sahne yapıtı önün
deki bir kör veya gerçek bir film karşısındaki bir sağır kişi, ortaya konan yapıtın şu ya da bu
önemli bölümünün anlamını bir ölçüde yitirse de özünü anlayabilmelidir' (akt,
Şener,1976:33). Bu görüş günümüzde de kendine yer bulmaktadır. Örneğin ünlü yönetmen
Emir Kusturitca da benzer görüşleri paylaşarak şöyle demektedir: "Duyguları hareketler
yerine, kelimelerle anlatma eğilimi, sinemada son yıllarda gittikçe artan bir tür kolaya kaçış
olarak görüyorum. Bu bir hastalık gibi. Ben aktörleri mümkün olduğu kadar az
konuşturuyorum ve eğer konuşmaları gerekiyorsa, ya onların ya da kameranın hareket halinde
olmasına çalışıyorum" (akt, Gürmen,2007:86).
Bütün bunların toplamı olarak denilebilir ki, sinemasal anlatılarda konuşma olgusu, sesin
diğer bileşenlerine (müzik ve efektler) göre dramatik inşanın en zor olan alanıdır.
1.1.Çalışmanın Kapsamı ve Sınırları
Bu çalışmada, konuşmaların, form olarak yapıları, dramatik görevleri ve sessel boyutlarının
yarattığı duygusal etkimeler ele alınmış; sessiz film estetiği, konuşmaların edebi niteliği,
konuşmaların semiyolojik yapılanmaları, konuşma seslerinin fiziksel özellikleri (ses
perspektifi, yankı çınlama vb.) ve teknik boyut (mikrofon seçimi, kayıt, miksaj vb.) gibi
unsurlar çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Bu sınırlamanın nedeni, sinemasal anlatıda yer
alan konuşmalar, birçok bağlamda ele alınıp incelenebilir olmasıdır. Örneğin konuşmaların,
senaryonun doğal parçası olarak edebi yönleri ya da kayıt esnasında bilinmesi ve uygulanması
gereken teknik/fiziksel özellikler, birbirlerinden oldukça farklı ve her biri başlı başına birer
uygulama alanıdır.
Çalışmanın amacı, sinemasal anlatılarda konuşma olgusunun, dramatik inşa bağlamında hangi
formlar içinde nasıl kullanıldığını, tanımlar ve örnekler üzerinden somut bir biçimde
yansıtmaktır. Bu yansıtım için, ifade (expressive) yaratımı, anlatımda devamlılığı sağlamaya
yönelik kullanım, konuşma sesinin tonalitesinin yarattığı duyumsamalar, monologlar ve
etkimeleri, içsel sesler, dış-sesler/üst-sesler olarak altı ayrı parametre kullanılmıştır. Bunların
dışında, dramatik anlam yaratımında sıra dışı bir kullanıma sahip olarak, deneysel özelliği
taşıyan birkaç film de çalışmaya eklenmiştir.
Çalışmanın beşinci bölümünde, belirli filmler örnek olarak ele alınmış, anlatımlarında
konuşma olgusunu dramatik bağlamda nasıl inşa ettikleri irdelenmiştir. Kuşkusuz ki
çalışmanın odaklandığı evren büyük olduğundan, binlerce sayıya erişen örneklemleri
içermekte ve dolayısıyla da eş değer olan çok sayıda örnek öne çıkabilmektedir. Bu anlamda,
örnek olarak ele alınan filmlerin seçilme nedeni, -sistematik bir yaklaşımdan öte- kuramsal
kitaplarda bu konuda verilen örnekler ya da konuşma olgusunu özel bir anlam içinde
kullanan ve kült niteliğini taşıyan filmler olmalarıdır. Böylece (kuramsal kitaplar ve kült
olmuş filmler üzerinden) belirlenmiş bir nesnelliğe erişmek amaçlanmıştır.
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2.SĐNEMASAL ANLATI VE KONUŞMALAR
Konuşmalar, sinemasal anlatılarda, asal olarak, öykü dünyasındaki karakterlerin birbirleriyle
olan iletişim fonksiyonunu yerine getiren bir unsur olmasın ötesinde hem filmin dramatik
akışını değiştirme ve/veya dönüştürme hem de seyirciye belirli bilgilerin aktarılması
fonksiyonları içinde de kullanılabilmektedir. Bir başka deyişle olay örgüsünün gidişatı ve
kişilerin bilgisi konuşmalar aracılığıyla seyirciye verilir.
Bir anlatımda yer alan konuşmalar, -çoğu kez- açık anlamlar taşır, ama aynı anda konuşmayı
yapan kişi hakkında örtük bilgileri de içerir. Kişilerin yaradılışları, özellikleri, ilişkilerine
bakış açıları, tepkileri, yaptığı konuşmalarının niteliğinde yansır. Bir kişinin söylediği söz ile
bu sözü söyleyiş tarzı, kişinin kendine özgü sözcük dağarcığı; kişinin bilgisini, deneyimini,
yaradılışını, toplumsal durumunu açığa vurur (Özön, 2008:146).
Burada hemen belirtmek gerekir ki, sinemasal anlatılarda, anlatım, öncelikle görsel olan
unsurlar üzerine kurulur. Görsellik, çoğu kez anlatımın, davranışlar aracılığıyla yapılması
demektir. Karakterlerin bir olaya verdiği tepkileri, jestleri, mimikleri bakışları çok şey
anlatsa da özellikle soyut kavramların söz konusu olduğu durumlarda yetersiz kalabilir. Bu
sorunun üstesinden gelmenin en iyi yolu ise, görsel aksiyon ile diyalogun tıpkı bir füzyon
şeklinde kaynaştırma başarısından geçmektedir. Dış olaylar göze somut olarak gösterilirken,
aynı zamanda karakterlerin düşünceleri, niyetleri ve duyguları sözcükler sayesinde en
doğrudan ve doğal yoldan aktarılır. Dahası konuşmalarla ve diğer seslerle olayların görülen
varlığı zenginleştirilir. Eğer diyaloglar, aksiyonu açıklamayacak kadar kısa tutulursa ya da
tam aksine dış aksiyonun çok çok ama bu karşın konuşmalar uzun tutulursa, bu, seyircileri
pek de hoşnut etmez (Arnheim, 2010:188).
2.1. Sinemasal Anlatılarda Konuşmaların Türleri ve Yüklemleri
Sinemasal anlatıda yer alan konuşmalar, yüklendikleri fonksiyonlara, dramatik niteliklere ya
da öznel veya nesnel oluşlarına göre farklı farklı ayrımlaşmaya uğrayabilirler.
a) Yapısal oluşlarına göre: Monologlar ve diyaloglar,
b) Öykü evrenine (diegesis) ait olup olmamalarına göre: Öykü karakterlerine ait konuşmalar
veya öykü karakterlerine ait olmayan konuşmalar,
c) Dramatik yüklemler içindeki konuşmalara göre: Đçsel konuşmalar (inner-monologue) ya da
üst ses (voice-over) konuşmalar,
d) Öznel ya da nesnel oluşuna göre: Kişisel (öznel nitelikte) konuşmalar ya da görünmeyen
veya bilinmeyen anlatıcının (nesnel nitelikte) konuşmaları,
e) Duyumsal yönelimlerine göre: Normal, abartılı (theatrical) veya duygunun öne çıkıp,
anlamın ikincil plana düştüğü (emanation) konuşmalardır.
Bu beşli ayrım perspektifinden ele alındığında ilk ayrım diyalog ve monolog farklılığıdır.
Kuşkusuz ki gerçek dünyada olduğu gibi öykü dünyasında da en çok kullanılan konuşma
biçimi diyalog yapısında olanlardır. Monologlar, sinemada çok az kullanım örnekleri olan
konuşma yapılanmasıdır. Daha çok tiyatroya ait bir kullanım alanı olan monologlara
sinemasal anlatılarda az da olsa rastlanılmaktadır.
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Konuşmaların ikinci ayrım düzlemi öykü evrenine ait olup olmamalarıdır. Doğal olarak
konuşmalar öykü evreninde yer alan karakterlere aittir ama bazı filmlerde konu evreninde yer
almayan kişilerin sesi duyulabilir. Örneğin belgesel filmlerde, konu hakkında didaktik
bilgiler veren anlatıcının konuşmaları bu gruba girer. Birçok kaynakta bu ayrımlama farklı
terimlerle ve birbirinin içine geçmiş şekilde tanımlanmaktadır. Bunun nedeni, uygulaması az
olan kullanımların göz ardı edilerek genel bir tanımlama yoluna gidilmiş olmasıdır.
Konuşmalar daha sistematik bir yapı içinde ele alınacak olunursa şöyle bir alt ayrımlamaya
gidilebilir;
A) Đç ses konuşmalar (inner-voice): Öykü dünyasının karakter(ler)ine ait;
a1) Sesin kaynağı görüntülerde vardır (örneğin içsel konuşmalar),
a2) Sesin kaynağı görüntülerde yoktur (örneğin, ölmüş bir kişinin oğluna yazdığı mektubun,
kendi sesinden duyulması).
B)Dış-ses/üst ses konuşmalar (voice-over): Öykü dünyasına ait olmayan karakter(ler)e ait;
b1)Öyküleyici anlatıcı (kurmaca filmlerde belli bir olayı öyküleyen kişinin konuşmaları),
b2)Bilgi verici anlatıcı (belgesel filmlerde konu hakkında bilgi veren kişinin konuşmaları).
C ) Ekran dışı konuşmalar (offscreen-voice): Konuşan kişi(ler) görüntülerde yer almadığı;
c1) Öykü dünyasına ait bir karakterin duyulan konuşmaları,
c2) Öykü dünyasının dışında olan kişi(ler)in konuşmaları.
Üçüncü ayrım düzlemi içsel konuşmalar ve üst-ses konuşmaları içerir. Đçsel konuşmalar,
kişinin doğrudan konuştukları değil de, aklından geçirdikleri, duygu ve düşüncelerinin
aktarılmasını tanımlar. Görüntüde konuşmayan dudakları kıpırdamayan ama sözleri işitilen
bir kimsenin yer aldığı durumdur. Dış ses/üst-ses konuşmalar ise sinemaya özgü bir
kullanımdır. Perdede yer almayan bir kaynaktan yapılan bu uygulama biçimi kaynağın
gösterilmek istenmediği bir konuşmayla seyircide bir bekleyiş, bir gerilim havası yaratılmak
istenildiği anlarda daha çok yer verilmektedir.
Bu ayrımlama düzlemi kendi içinde de 'öyküleme' ve 'açıklama' olarak ikiye ayrılır.
Öyküleme dıştan ses olarak, filmin konusu ya da olup bitenler hakkında anlatılanları tanımlar.
Buna öyküleme denilmesinin nedeni; bütün bu durumlarda duyulan sesin, hep filmin
konusunu, filmde olup bitenleri anlatmasından veya kimi bölümleri özetlemesinden ileri
gelmesidir. Açıklama ise daha çok belgesel filmlerde, konu hakkında açıklayıcı (didaktik)
bilgi veren konuşmaları tanımlamaktadır (Özön, 2008: 147).
Konuşmalarda dördüncü ayrım düzlemi kişisel (öznel) konuşmalar ya da anlatıcının (nesnel)
konuşmaları üzerine göredir. Kişisel konuşmalar, bir karakterin zihninden gelen belirlenmiş
bir sestir veya o anda orada olan karakterlerin normalde duyamayacağı seslerdir. Örneğin:
Đçsel konuşmalar, hatırlanan konuşmalar, yazılmış olanı okuyan konuşmalar, hayal edilen
konuşmalar vb. Nesnel nitelikte olan ve anlatıcının sesi olarak tanımlanan konuşmalar ise,
kişisel olmayan (seyircinin görmediği, tanımadığı kişi veya kişilere ait) konuşmalar içerir.
Beşinci ayrım ise konuşmalardaki duyumsal yönelimlerine göre olandır. Sinemada görülme
sıklığı çok az da olsa, bu yönelime sahip olan konuşmalara rastlanılabilmektedir. Bunlardan
en çok rastlanılanı abartılı şekildeki bir konuşma biçimidir. Burada, konuşmalar olağanın
dışına çıkarak, daha süslü ve parlatılmış bir şekilde söylenmektedir. Daha çok tiyatroya ait
olan bu konuşma şeklinin, sinema da zaman zaman dramatik bir öğe olarak kullanıldığı
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görülebilir. Daha az olanı ise duygunun öne çıkıp, anlamın ikincil plana düştüğü
konuşmalardır. Bu tarz konuşmalarda içeriğin anlamı kolayca anlaşılmaz ama duygusal yönü
genellikle çok belirgin olarak duyumsanır. Sözcüklerin söylenişi normalin dışına taşıp,
anlamın kaybedilmesi veya arka-plan ortam seslerinin o andaki duygusal konuşmaları
anlamsızlaştırması gibi kullanımlar buna örnek olarak verilebilir.
Bu konuşma şeklini Michel Chion (1994:177-183), 'emanation' konuşmalar olarak
tanımlamaktadır. Chion'un metinsel
konuşmadan ayırmak için kullandığı bu terim,
konuşma sesindeki duyusal boyutun, metinsel (yani dilsel veya içeriksel) mesajdan daha
önemli hale geldiği yerlerde kullanılır. Diğer bir deyişle, konuşmaların, bir ifade olarak işlev
görmesi yerine, esas olarak, metin için salt dramatik bir araç olması üzerinden
biçimlendirilmesidir. Bu teknik (yani konuşmanın ‘göreli’ hale gelmesi), sinema tarihi
boyunca yapılan çeşitli çalışmaların bir ürünü ve sonucu olarak görülmelidir.
Bazı, yönetmenler, özel bir amaç güdülmedikçe, diyalogların hiç yer almadığı sahnelerin,
seyircilere garip geleceğini düşünerek, emanation konuşma yaratımı yoluna gitmişler çoğu
kez de anlaşılır olanın etkisini azaltarak bu etkiyi yaratmışlardır Chion (1994:177-183) bu
kullanım tekniğinin açınımını şöyle yapmaktadır:
a) Konuşmaların sınırlı veya anlaşılmanın az olması gereken sekanslarda çoğunlukla bu
tekniğe yer verilir (rarefication),
b) Sözel yoğunluklu bir ses ortamı yaratılarak, bireysel konuşmalardaki anlamın tümüyle
etkisinin yitirilmesi sağlanabilir (proliferation),
c)Seyircilerin büyük olasılıkla yabancı olduğu bir veya daha fazla dil kullanılarak, anlaşılma
en aza indirilebilir,
d) Bir üst-ses anlatıcının konuşmaları verilerek, karakterlerin diyalogları etkisiz hale
getirilebilir,
e) Konuşmalar, kasten teknolojik olarak manipüle edilerek, diyaloglar anlaşılmaz hale
dönüştürülebilir,
f) Görüntüler ile diyalog karşıtlık oluşturularak, (örneğin sesin non-diegetik olmasıyla) veya
mizansen özellikleriyle (oyunculuk, kamera, kurgu vb.) oluşturulan sessel düzenlemelerle
bu anlaşırlık azaltılabilir,
Bütün bunların sonucunda da seyircilerin bu farklılığı görmezden gelmesi (decentering)
kabul ettirilebilir.
2.2. Sinemasal Anlatılarda Konuşmaların Fonksiyonları
Konuşmalar, öykü dünyasındaki genel iletişimi sağlamanın yanında, olay örgüsünün
gelişmesi ve ilerlemesi, karakterlerin seyirciye yansıtılması, içeriğe özgü atmosfer oluşturma
ve ses köprüsü olarak kullanılabilmektedir.
Chion (1994:171-173), sinemasal olarak, anlamsal bilgi taşıma yolu olarak üç türlü konuşma
şekli tanımlamaktadır. Bunlardan ilki tiyatromsu (teatral) konuşmadır. Bu kolayca tanınır,
karakterler tarafından konuşulan monolog ve diyaloglardır. Bu konuşmalar, olay örgüsüne
dair bilgi aktarmanın birincil yoludur ve büyük ölçüde bir bütün olarak anlatı etrafında
yapılandırılmıştır. Tiyatromsu konuşmaların, yaygın olarak dramatik, psikolojik, bilgilendirici
ve duygusal işlevleri vardır.
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Đkinci kategori metinsel konuşma olarak adlandırılmıştır: Burada sanki bir yazılı metinden
okunuyormuş gibi bir duyumsama vardır. Konuşmalar sahnede görülenlerle ilgilidir ama
anlatılanlar eylem dışında olanları da içerebilir. Metinsel konuşmalar çoğunlukla yorumlayıcı
üst seslerdir. Örneğin üst-ses anlatıcı, ikinci karakterlerden biri ya da bir tanık olabilir.
Filmlerde metinsel konuşmalar nadirdir ve yer verildiğinde de çok az sürelerde kullanılır. Bir
istisna olarak kara film (film-noir) tarzında sıkça kullanıldığı görülebilir. Bu tarz filmlerde
bazen kahraman bir anlatıcı olabilmektedir.
Sarah Kozloff (2000:33-34), filmde konuşmaların rolünü dokuz fonksiyonel yapı içinde
tanımlamaktadır. Altı madden oluşan ilk gruplandırma (1 ila 6 maddeler) anlatım ve diyalog
fonksiyonlarıyla ilişkili yapıları içerir. Üç madden oluşan ikinci grup ise (7-8-9 maddeler)
anlatıya ait iletişim boyutunun ötesine geçerek, estetik, ideolojik, inançsal ya da ticari
boyutlara sahip olan fonksiyonları içermektedir. Đlk altı madde;
1.Öykü dünyası, olay örgüsü ve karakterlerin birbiriyle ilişkilendirilmesi,
2.Anlatıdaki nedenselliklerin iletişimi,
3.Anlatıdaki olayların canlandırılması,
4.Karakterleri tanıtma ve kişisel özelliklerinin açığa çıkarılması
5.Gerçeklik kodunun yeniden üretilmesi,
6. Seyircilerinin değerlendirmelerini ve duygularını kontrol edilmesi;
Đkinci gruplandırma ise,
7) Sözel yapılanma ve dilin kaynakların sömürülmesi,
8) Tematik mesajların/yönetmenin yorumunun/alegori yaratımı,
9) 'Yıldız dönüşler' için fırsatlar yaratımı(yıldız dönüşü, konuşmanın getirdiği imkanla,
kameranın o anda, o kişiye özel vurgu yapması durumudur).
2.3.Konuşmaların Sinemasal Dile Etkimeleri
Buradaki temel sorunsal görüntülerle konuşmalar arasındaki ilişkinin nasıl düzenleneceğine
ilişkindir. Kozloff (2000:15-16), kurmaca anlatılarda, diyalogun doğası hakkında şunları
söyler: Film diyalogları sanki seyircilerin kulak misafiri olmuş gibi bilinçli bir tasarım içinde
olmalıdır. Böylece seyirciler durum hakkında daha iyi hipotezler geliştirebilir. Fakat bazen
diyaloglar gerçek anlamı gizleyen şekilde oluşturulur. Bu kurgusal yapı, gerilim oluşumu
içindir.
Konuşmalar, sinemasal anlatımda, özellikle de kurguda, akış zamanı yönünden belirli sorunlar
yaratır. Bunun başlıca nedeni, konuşmaların gerçek zamanda olması ve bunu kısaltmanın
mümkün olmayışıdır. Bir başka deyişle yönetmenin, zamanlama açısından konuşmalar
üzerinde oynama imkânı hemen hemen hiç yok gibidir. Bunun sonucu olarak da, çekimlerin
uzunluğunu belirleyen olgu, sessiz sinema döneminde olduğu gibi kurgu değil de,
konuşmaların zamansal uzunluğu olmaktadır. Dolayısıyla, filmlerde akıcılık, canlılık
yaratımı adına, sözel zamanın elden geldiğince filmsel zamanla bağdaştırma yollarının
bulunması sinema estetiğinin asal sorunlarından biri olarak bugün dahi önemini korumaktadır.
Hollywood filmlerinde karakterlerin konuşmaları çoğunlukla dikkatli bir biçimde inşa
edilmişlerdir. Örneğin karakterler birbirlerinin konuşmalarını kesmezler ve hemen hemen
eşit bir yükseklikte ve tonalitelerini muhafaza ederek konuşurlar. Buna karşın belgesel
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filmlerde yer alan insanlar, konuşmalarında birbirlerinin sözünü kesebilmekte, bazen de aynı
anda konuşmaktadırlar. Ayrıca, belgesel filmlerde karakterlerin, kurmaca filmlerindekilere
göre konuşma kalıpları genellikle daha geniş olarak daha aksanlı veya kendi lehçeleri içinde
olabilmektedir. Belirtmek gerekir ki otantik olmayı sağlama adına özellikle bölgesel aksan,
argo veya kendine has sözdizimi kullanmanın, genel olarak konunun veya temanın
anlaşılmasını daha zor hale getirdiği görülmektedir (Altman, 1992:222-223).
2.4. Sessel Bir Enstrüman Olarak Konuşmalar
Sinemasal anlatımda vokal yapılanmalar; işitsel, akustik ve müzikal tematiğin düzenleme
araçları olarak kullanılmaktadır. Konuşurken söylenen sözcükler, insana özgü vokal
filtrelerden geçerek kulağa gelir. Konuşmanın prozodik yapısı, (vurgulamalar, değişik
tonlamalar) söylenenlerin içeriğine farklı katmanlar eklemekte ve/veya duygusal (emotional)
anlamlar oluşturabilmektedir. Günlük hayatta olduğu gibi sinemada da konuşmaları anlamlı
kılan şey, söylenirken, sese yüklenen tonlamaların değişimleridir. Buna ek olarak yaratılmak
istenen duygusal anlam, sesin şiddeti, tınısı, perde (pitch) değişimleri, temposu ve
duraklamalarla üretilmekte ve bunlar aracılığıyla da bazen, bilinen anlamlar tersine bile
çevrilebilmektedir.
Bu anlamdan bakıldığında, sözel performanslardaki niteliksel yapılanmaların, sahnenin
enerjisine dış merkezden taşımalar yaptığı söylenebilir. Konuşmaların yarattığı işitsel ritimler,
görsel ritimlere ek katacak düzenlemelerle oluşturulduğunda, seslerin tınısı, yüksekliği ve
modülasyonları, -belirgin biçimde- anlatının farklı bir düzlemde okunmasını getirmektedir.
Eş deyişle, sinemasal anlatılarda yer alan konuşmaların melodik çizgileri, görüntülere gizil
olarak eklemlenmiş semantik nitelikler olarak ele alınmaktadır.
Bir öyküde yer alan karakterleri canlandıran oyuncular, karakterlere uygun yapıda konuşma
biçemleri oluşturmakta yükümlüdürler, çünkü bir karakterin kimliği sesinde gömülüdür ve bu
nedenle de karakterlerin yüzleri kadar, işitsel kimlikleri, onların psikolojisini ifade ederek,
onların varlığını yansıtmaktadır.
Bazen vokal performanslar dinamik aralıklar varyansı (variance) taşır. Kaba gevezeliklerle,
dalgın/dalmış bir insanın fısıltılar arasındaki kayganlıklarda/kaymalarda, duyarlılığı yansıtan
performanslar da kullanılabilir. Bu tür zıtlıklar, (vokal seslerin yoğunlukları renkleri gibi)
karakterlerin psikolojik durumunu, kendi sesleri aracılığıyla, kendi değişim kapasiteleri ve
duygusal enerji aralıkları üzerinden seyirciye bilgiler aktarır. Örneğin, bazen bir sahne daha
sessiz olan bir ortamı içerebilir, vokal sesler de, detaylara dikkat çekmeyecek şekilde
(buradaki anlam, içeriğin önemsiz oluşu değildir) oluşturulur; karakterin sesi olabildiğince
düz ve boyutsuz şekle dönüştürülerek, sesin duygusal anlamlılığını azaltılır (Brophy,2008:5).
Değinilmesi gereken önemli bir nokta da sinemasal anlatılarda bir karakterin konuşma
sesindeki sessel nitelikler sabit kalsa da, karakterin yaşadığı 'şeyler', sesinin karakteristiğinde
değişim olmuş gibi yansıtılabilir; örneğin yaşlanmanın veya zihinsel değişimlerin getireceği
farklılıklar, vokal olarak bu şekilde ifade edilebilir.

238

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 50
Temmuz – Ağustos 2015
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org

3.ĐÇSEL KONUŞMALAR (INNER-MONOLOGUE)
Konuşmaların günlük yaşamdaki kullanımların yanı sıra, belirli bir dramatik etki yaratımı
amacıyla sinemaya özgü kullanılış biçimleri de vardır. Bunlardan biri üst ses (over-voice)
konuşmalar, diğeri ise içsel konuşmalardır. Üst-ses konuşmalarda sesin kaynağı görüntüler
içinde yer almayıp, konuşmalar çerçeve dışındaki bir kaynaktan gelmektedir. Kimi zaman da
sesin kaynağı olan kişinin kendisi ve hareketleri görünür ve konuşması duyulur, fakat
sözleri, bir kişinin doğal konuşmaları şeklinde olmayıp aklından geçirdiği şekildedir.
Genelliklede karakterin öznelliğini yansıtmaya yönelik olarak uygulanan bu kullanım biçimi,
içsel konuşmalar olarak tanımlanır. Birçok kaynakta bu kavramın, iç monolog, (internalmonologue), iç ses (inner-voice), iç konuşma (internal-speech), bilinç akışı (verbal stream
of consciousness) gibi farklı farklı terimlerle adlandırıldığı da görülmektedir.
Đçsel konuşma ya da iç monolog, sinemanın ilk yıllarında, taşıdığı estetik güç bakımından
kuramcılar tarafından ele alınan unsurlardan biridir. Sözgelimi yönetmen ve kuramcı
kimliğiyle Eisenstein'ın, konuşmaların sinemaya girmesiyle, içsel konuşmaların anlatı
estetiğindeki yerine özel bir önem vermiş; içsel konuşmanın, dışa vurulan konuşmadan apayrı
bir özelliği, kendine özgü sözdizimi (syntaxe) bulunduğunu belirtmiştir. Đçsel konuşmaların
bir yapı olarak edebiyattaki gibi bilinç akışı şeklinde kullanım şekli, 1920'lerin başından
itibaren 'entelektüel montaj' olarak söz edilen fikrin bir sonucu olarak uygulama alanına
girmiştir.
Đçsel konuşmalar ile üst ses arasındaki fark, içsel konuşmaların görüntüler aracılığıyla
mümkün olmayanı, erişilemez olanı gösteren, karakterin iç dünyasına ait olanı yansıtma
boyutuyla görselliği aşma niteliğine sahip olmasıdır. Buna karşın dış-ses/üst-ses görselliği
aşma boyutuna sahip değildir, sadece bir tercih uygulamasıdır.
Karakterin iç dünyasına ait sesin, sanki beyinde yankılanıyormuş gibi ekolu olarak verildiği
bu uygulamada, düşünceleri duyulan karakter çoğunlukla flash-back olarak geçmişe ait
şeyleri söylemektedir. Bu kullanımın daha çok film-noir gibi türlerde kullanılan bir
yöntemdir. Dramatik işlev olarak protagonist'in içinin karanlığını seyirciyle buluşturur,
flash-back'ler ve halüsinasyonlarla anti-kahramanın öznel dünyasını yansıtır.
Filmlerde içsel monologu kullanmak teknik olarak yeterince kolaydır; gereken tek şey,
duyulan sesin dudakları kımıldamayan karaktere ait olduğunun anlaşılmasını sağlamaktır.
Ancak bu kombinasyon başka anlamları da çağrıştırabilir. Böyle bir durumun iç monolog
mu, kendi kendine konuşma mı, yoksa eylem üzerine geriye dönük olarak yapılan bir yorum
mu olduğunu seyirci sadece bağlamdan çıkartabilmektedir. Đçsel konuşmalar başka özellik
içinde de kullanılabilir; örneğin fısıldayan bir iç monolog, mahremiyet anlamına gelebilir.
Ayrıca sözel anlatılarının metni, -sözdiziminin parçalara ayrılmasıyla- psikolojik
çağrışımları serbest bırakabilir (Chatman, 2008:182).
Đçsel konuşmalar şu şekillerin birisinde olabilir:
a) Karakter aslında konuşmaz, dudakları kapalı kalmaya devam eder, fakat sesi duyulur,
b) Karakter sahnede ya yalnızdır ya diğerleri tavır ve eylemleriyle onu duymaz haldedirler,
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c) Karakter geleneksel olarak yüzünü seyirciye döner, ama mutlaka seyirciye hitap
etmeyebilir, ikinci kişi zamirini veya emir kipini, ya kendisine ya da orada olmayan birine
yöneltir,
d) Karakter, seyirciye doğrudan hitap etmez, ancak seyirci, karakterin kendisine ya da
olmayan birsine itap edişine kulak misafiri olur,
e) Genellikle içsel konuşmanın biçem ve söyleyiş şekli, karakterin sıradan diyaloglarının bir
parçasına çok benzer,
f) Konuşmanın içeriği genellikle karakterin durumuna ilişkin bir açıklama ya da yorum inşa
eder,
Burada ‘a’ ve ‘b’ başlıkları zorunlu niteliklerdir, geri kalanlar isteğe bağlı olarak
kullanılabilirler ve oldukça da yaygın bir alana sahiptirler (Chatman, 2008:167).
Sinema iç monologa ve bilinç akışına nadiren başvurur; yine de bütün bunların sonucunda
denilebilir ki, filmler her şeyi görsel olarak yansıttığı ve dış ses olgusu da göze fazla battığı
için pek sanatsal bir uygulama olarak kabul edilmezler.
4.ÜST SES/DIŞ SES (VOICE-OVER)
Sinematografik anlatıyı diğer anlatılardan ayıran bir diğer faktör de filmde dış ses/üst ses
kullanımın anlatıya getirdiği boyuttur. Dış-ses/üst ses sinemada, diğer hiçbir anlatı türünde
olmayan şekilde hem anlatıcı (narrator) işlevi yüklenebilmekte hem de anlatıma dramatik
nitelikler eklemleyebilmektedir.
Dış ses/üst ses, öykü dünyasının içinde olmayan birisinin konuşmasıdır. Örneğin, öyküyü
yorumlayan veya anlatan bir karakter olabilir. Özellikle bazı romanların filme uyarlanmasında
anlatıcı olarak bu kullanıma çokça yer verilmekte; dış-ses anlatıcı, ya zamansal geçişleri ya da
olayları birbirine bağlama işlevi içinde kullanılmaktadır.
Önceleri daha sığ şekilde kullanılan bu tekniğin daha incelikli olarak kullanılmasına yönelik
anlayışlar 1960 yıllardan sonra belirgin biçimde görülmeye başlanmıştır; fakat bugün dahi
Hollywood sinemasının anlayışında üst-ses kullanımı, ya son çare ya da beceriksizce
yapılmış bir şey olarak kabul edildiğini belirtmek gerekir. Hollywood sinemasında, üst-ses
anlatım kullanılması, kurmaca filmin o sekansı için bir 'belgesel gerçekçilik belirteci' olarak
hizmet vermesi içindir. Orson Welles'in 'Yurttaş Kane (1941)' filmindeki 'Mart haberleri'
sekansı, bu kullanıma örnek verilebilir (Altman, 1992: 222).
Dış-ses/üst-ses konuşmaların temel fonksiyonları şunlardır:
a) Görünürde mantıksal bağı olmayan plan ve sahneleri birbirine bağlama gücü vardır,
b) Açıklaması kolay olmayan önemli bilgileri aktarır,
c) Ana karakterin bakış açısını güçlendirebilir, böylece seyirciyle ana karakter arasında daha
kuvvetli bir duygusal bağ oluşturur (Wrea ve Irving, 2004:111).
Dış ses/üst-ses tekniği kendi içinde ikiye ayrılır: Đlki ve daha az kullanım örnekleri görüleni
öykü dünyasına ait olan ama fiziksel olarak var olmayan karakterlerden birine ait
konuşmalardır. Örneğin Ferzan Özpetek'in 'Hamam (1997)' filminde, öykünün
karakterlerinden biri de ölmüş olan teyzedir. Öykünün kahramanı teyzenin anılarının
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okunduğu sahnede, üst ses olarak teyzenin yazdıkları, kendi sesinden duyulur. Đkincisi ise
öykü dünyasına (diegesis) ait olmayan birinin konuşmalarıdır. Bu kullanım biçim daha çok
belgesel filmlerde anlatıcı sesi ve animasyon filmlerde öykünün gidişatına yön veren birinin
sesi olarak duyulan uygulamalarda görülür.
Mary Ann Doane'e(1985:168-171)göre, bir dış-ses/üst-ses, bulunduğu yer belli olmayan,
bedensiz bir sesi içerir ve bu, hem mekan hem de zaman belirsizliğini beraberinde taşır.
Bundan olayı da, açık olmayan yapısıyla, aktif olarak yer aldığı anlatı içindeki karakter
bağlantıları veya amaca yönelik sorgulamaların -seyirci bağlamında- önüne geçer. Doane,
dış-ses/üst-ses kullanımının her zaman için sinemanın heterojenliğini teşhir edecek bir risk
taşıdığını belirterek; kadrajın dışında kalan bir kaynaktan gelen seste her zaman için
esrarengiz bir şeyler olduğunu söyler. Bu ses her zaman görüntüyü güçlendirip
desteklemeyebilir, bazen de perdedekiler ile çelişip olağan dışı anlam ve duygular
oluşturabilir. Bu ses genellikle abartılı bir tonda bazen de yankılı olarak duyulur, bu belki de
dramatik etkiyi güçlendirmek için bilerek yapılır.
Ses, görüntünün sunduğu uzamla iletişimi olmayan bir yerden geliyorsa farklı bir anlam
yüklenir. Bu gerçekçi olmayan durum kurmaca filmlerde son derece az iken belgesel
filmlerde boldur ve doğal görünür (Bonitzer, 1995:27). Bu durumdaki dış ses, filmin kendi
söyleyicisinin, yerinin ve zamanın sorunlarını yasaklar; yorum, görüntüyü bilgiyle
donatarak, görüntü de kendini yorum tarafından kuşatılmaya bırakır. Bunun ideolojik
sonuçları vardır. Dış-sesin bir iktidarı, mutlak olarak başka (görüntülerin gösterdiğinden
başka) bir yerden gelip, görüntüye ve onun yansıttığına sahip olma iktidarını temsil ettiğidir.
Dış sesin geldiği yer, mutlak olarak başka ve mutlak olarak belirsizdir; tartışılmaz olan
'sözde-bilgi' de buradan kaynaklanır; ötekinin (görüntünün) alanında ortaya çıkan bir şey
olarak, dış ses bilgi kabul edilir. Đktidarının özü budur (Bonitzer, 1995: 28).
4.1.Belgesel Sinemada Dış ses/Üst-ses
Dış-ses/üst-ses uygulaması, belgesel filmlerde neredeyse kaçınılmaz bir öğesi olarak ortaya
çıkmaktadır. Çoğu kez, anlatılmak istenen konu, görsel olarak
yansıtılanların, dış-ses
aracılığıyla açıklanması sayesinde seyirciye aktarılmaktadır. Belgesel sinemanın belgelere
dayanıyor olmasından ve bu belgelerin tek başlarına görsel olarak yansıttıklarını anlamlı
kılmaya yeterli olmamasından ötürü, belgesel sinemada üst anlatıcı kimliğindeki dış-ses bir
zorunluluk olarak kendisini var etmektedir.
Belgesel filmlerde, üst-ses anlatım, sesin kalitesi üzerinde maksimum kontrol yaratılabildiği
için çokça yer verilir. Belgesel sinemada üst-ses uygulaması bu nedenle çok uzun zaman
kullanılmaktadır. Eş deyişle dış-ses/üst-ses, belgesel sinema kavramını belirleyen
karakteristik özelliklerden biri olagelmiştir. Öyle ki günümüzde belgesel sinemada dışses/üst-ses uygulamasının olanakları yeniden keşfedilmekte, ses-görüntü senkronu yerine, bu
sesleri kontrpuantal biçimde veya kişisel ironik ifadeler içinde de kullanılmaktadır. Eş
deyişle bu belgesellerde üst-ses anlatım, öyküyü anlatmak için gerekli olandan daha fazla
şeyleri ifade etmede kullanılmaktadır (Altman, 1992: 222).
Seçil Büker (1996:178), belgesellerdeki dış-ses/üst-ses kullanımı için şöyle demektedir:
Belgesel filmler nesnel gerçeklikle, kurmaca filmler ise yapıntısal (fictional) gerçeklikle
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ilgilidir. Belgesel, izleyicinin nesnel gerçeklikle ilişki kurmasını büyük oranda dış-sesten
yararlanarak gerçekleştirir. Dış-ses görüntüye katılmaz, gözlemci gibi davranır. Kurmaca
filmlerdeki dış ses/üst-ses, görüntüleri bastırmaz, onları destekler. Belgesellerde ise
görüntüyü bastırır, izleyici görüntüyle ilgilenmek yerine sorunla ilgilenir, çünkü dış-ses,
kendisini dinleyen olduğunu varsayar ve konuşur. Dolayısıyla seyirci edilgin konumdadır,
tepki gösteremez, karşıt düşünce geliştiremez.
Bu arada, belgesel ya da yarı belgesel filmlerin dışında dış-ses kullanımı bir filmin tümüne
egemen olamadığını belirtmekte yarar var. Değinilmesi gereken bir başka yönü de, bu sesin
her zaman görüntüyü güçlendirip desteklemeyebilmesi ve hatta bazen yansıtılanlar ile çelişip
olağandışı anlam ve duygular oluşturabilmesidir.
5.KONUŞMALARI ESTETĐK BĐRER ÖĞE OLARAK KULLANAN FĐLMLER
Sinemasal anlatılarda konuşmaların günlük hayatın bir parçası olan 'iletişim' işlevi dışında,
farklı kullanım alanları olduğuna daha önce değinilmişti. Anlatılarda yüklendikleri dramatik
görevlere ilişkin olarak, kuşkusuz ki sinema tarihinden, bu kullanımları örnekleyen sayısız
filmin ismi verilebilir. Bu bölümde çok spesifik olan uygulamalar dışında, konuşmaların
dramatik yüklem olarak; ifade boyutu yaratımı, anlatının devamlılığını sağlama, ses
tonalitesinin yarattığı etkimeler, monologların anlam üretimi, içsel konuşmalar ve etkimeleri,
dış-ses/üst-ses konuşmalar ve etkimeleri, konuşmaların deneysel nitelikte kullanımı gibi
unsurlar, örnek filmler üzerinden açıklanmaya çalışılacaktır.
5.1. Đfade (expressive) Yaratımı Đçinde Kullanım
Sinemasal anlatıma ses tasarımları yönünden farklı boyutlar kazandıran yönetmenlerden
sözü edilmeye değer olanlardan biri Alfred Hitchcock'tır. Onun filmlerinde konuşmalar eşsiz
nitelikler taşır. Çoğunlukla durum veya olay bağıntılarının arkasında olanları konuşmalar
üzerinden inşa etmekte, söylenenleri daha önemli konuma getirmektedir. Onun filmlerinde
diyaloglar her zaman için, sadece karakterlerin ağzından çıkan şeyler olarak değil, öykünün
başka görsel yollarla oluşturulmasıyla birlikte (bir bakış, bir nesneye yakın çekim veya bir
tepki vb.) yeni anlamlar üretmede kullanılır. Hitchcock, konuşmalara sık sık karakterin zihin
perspektifinden tasvir eden uygulamalar içinde yer verir. Karakterlerin duyduklarını, 'seçici
algı' kuralı içinde ele alarak uygular veya içsel monolog tekniği üzerinden karakterlerin iç
düşüncelerini yansıtır. Örneğin ‘Blackmail/Şantaj (1929)’ filminde bıçak kelimesini, bilinçli
bir şekilde, ritimsel bir tekrarla vurgulanmış şekilde karakterlerine söyletir. Öznellik sadece
bir kelimeye de bağlı değildir. Genellikle bir karakter ekran dışındayken konuşurken, kamera,
bir nesneye ya da oradakilerin birisinin yüzünde oluşan tepkiye pan yaparak seyirci-ilgi
dengesini yeniden kurar. Bazı sahnelerde ise, konuşmalar mırıltıyla, anlaşılmaz, soyutlanmış
hecelerle duyulur. Bu kullanım şekli, seyirciye açıkça kadının diyaloglarının, Alice
tarafından nasıl bir zihinsel duyarlılıkla algılandığını verir. Film diyaloglarının bir başka
özelliği, cevapsız bilgiler veya bir kriz anındaki yanlış anlaşılmanın yarattığı duygulardır.
Örneğin, kâhya çılgın gibi polisi çağırmak için telefon edip, adresi anlatırken, o polisin
adresi yanlış olarak duyduğunu düşünür. Seyirci her iki tarafın konuşmalarını duyar ve ortada
bir yanlışlığın olmadığını bilir, fakat kâhya adresi çılgın gibi tekrarlayıp durur (Bays, 2011).
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5.2. Anlatımda Devamlılığı Sağlamaya Yönelik Kullanım
Sinemasal anlatılarda devamlılık ilkesi asal kurallardan biridir. Kurgunun yarattığı görsel
boşlukları veya değişimleri pürüzsüz kılabilmek için sıklıkla, diyalog örtüşmesi tekniği
kullanır. Diyalog örtüşmesinde, yapılan kesmelere rağmen bir diyalogun (kesintisiz)
sürdürülmesi esastır. Örneğin John Mc Tiernan'ın 'Kızıl Ekim/The Hunt for Red October
(1990)' filminin konusu 1980'lerde, soğuk savaş döneminde geçmekte, Sovyetler Birliği'nin
en yeni nükleer deniz altısının kaptanı Marko Ramius'un hikâyesini anlatmaktadır. Kaptan
Ramius 'Kızıl Ekim' adlı denizaltıyı da alıp Amerika'ya iltica etmeye karar verir ve
gemideki KGB subayını öldürerek Amerika'ya yönelir. Onu durdurmak isteyen Ruslar,
Amerikalılara kaptanın füzelerini ateşlemek üzere oraya geldiğini söylerler. CIA ajanı Jack
onu durdurmak için gemiye biner ve olayların akışını değiştirir. Bu filmde, subayın, kaptan
Marko
Ramius'la
konuşması, işitsel devamlılık sağlayarak, seyircinin dikkatini
kesmelerden uzak tutar. Dahası, konuşanın gösterildiği çekimde, cümle henüz bitmeden
dinleyenin daha yakın çekimine geçilmesi, ses ve kurgu vasıtasıyla seyircinin dikkatini
Ramius'un vereceği tepkiye yoğunlaştırır (Bordwell ve Thompson, 2008:271).
Murat Saraçoğlu'nun ‘Deli Deli Olma (2009)’ filminin konusu ‘93 Harbi’ sonrasında Çar'ın
Rusya'da yaşamasını istemediği Malakan kavminin bir kısmı Kars'a göçe zorlanan kişilerden
birinin öyküsü üzerinedir. Göç edenler arasında Mişka'nın ailesi de vardır. Filmde Mişka 70'li
yaşlardadır. Bir zamanlar köyün değirmenini işleten Mişka, modern makineler çıktıktan sonra,
işini yapamamış ve maddi sıkıntıya düşmüştür. Köyün huysuz ihtiyarı Popuç, Mişka'dan
nefret eder ve köyde yaşamasını istemez. Köylüler bir zarar görmedikleri hatta sevdikleri
kendi halinde, barışçı, yardımsever Mişka ile Popuç arasında kalmışlardır. bu filmde
Diyaloglar üzerinden devamlılık tekniğine dair birçok örnek verilebilir: Örneğin, Pobuç ve ev
halkı odada akşam yemeği yemektedirler. Şemistan yan odada dudakdeğmez provası
yapmaktadır. Pobuç oğluna söylenir. Sözleri devam ederken, kamera onu göstermeksizin ev
halkının yakın çekim görüntülerini verir. Bir başka örnek, Mişka'nın bakkala gidip, un ve çay
almak istediğini ama peşin parası olmadığını söylediği sahnedir. Görüntüler kendisiyle
Şemistan arasında değişirken, ikisi arasındaki konuşmalar kesintisiz devam eder. Bir diğer
örnek ise kahvede köyün erkekleri Mişka'nın evine başsağlığına gitmekten söz ettikleri
sahnededir. Pobuç erkeklere ait bu alana girer, onları gitmemeleri konusunda uyaran
konuşmalar yapar; görüntüler erkeklerden Pobuç'a geçerken konuşmalar süregider.
5.3. Ses Tonalitesinin Yarattığı Duyumsamalar
Bir karakterin kimliğini oluşturan öğelerden biri de sesinin işitsel olarak yarattığı
duyumsamalardır. Bu anlamda işitsel kimlikler çok önemlidir, çünkü kişilerin psikolojisini
ifade ederek, onların varlığını bildiren bir öğe olarak, sinema aktörlerin yüzleri kadar,
yaratacakları karakter, kimlik ve performanslarını da belirlemektedir. Đşitsel kimlik tasarımı
bağlamında sözü edilmeye değer filmlerden birisi de Orson Welles'in 'Yurttaş
Kane/Citizen Kane (1941)' filmidir. Anlatıda işitsel ritimler, görsel ritimlerin lehine bir
düzenleme içinde oluşturulmuştur. Burada, seslerin tınısı, yüksekliği ve modülasyonları
öne çıkartılarak yaratılan duyumsamalarla, anlamlar daha derinlikli bir hale
dönüştürülmektedir. Bu seslerin melodik çizgileri, sessel güzellikleri görüntülerce gizil
olarak geliştirilmiş şekilde kurgulanmıştır. Filmde yer alan her vokal performans dinamik
aralıklar varyansı taşır. Sessel karşıtlıklarla yaratılan (vokal seslerin yoğunlukları renkleri
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gibi) karakterlerin psikolojik durumu, kendi sesleri aracılığıyla, kendi değişim kapasiteleri
ve duygusal enerji aralıklarıyla seyirciye örtük bilgiler vermektedir. Bunu tablo 1'de
görebilmek mümkündür. Örneğin, muhabirin sesi önemli bir vokal enstrüman olarak
kullanılmış, kasıtlı olarak düz, renksiz ve boyutsuz olarak yansıtılmıştır, çünkü onun
yaklaşım ve yaptığı soruşturma bağlamında bu doğru bir kullanımdır. Daha önemlisi,
filmdeki sesi 'renkli' olan diğer karakterler ile yan yana kullanıldığında, onlara karşı vokal
performans olarak standart bir sessel duygu yaratmaktadır. Sözgelimi, yaşlı Susan Alexander
ile yapılan mülakatta, Susan'ın bastırılmış öfkesini yansıtan sesindeki boğuk ton, alkolün
getirdiği kulak tırmalayıcı sesler ile muhabirin boyutsuz sesi karşıtlık içinde yeni anlam
kümeleri yaratmaktadır (Brophy,2008:4).
Tablo.1:YurttaşKane filminin öykü kişileri ve vokal nitelikleri (Brophy,2008, 2)
Karakter Aktör
Sesin Niteliksel/Duyumsal Yönü
Kane
Orson Welles
Tınısı: Pürüzsüz ve kadife gibi,
Ritmi: Hafif dalgalanmalar ile sürekli melodik akış
içinde,
Dağılımı: Duraksama olmaksızın, ölçülü ve kontrollü
biçimde,
J. Leland
Joseph Cotton
Tınısı: Sarp ve derin,
Ritmi: Monotonluk içinde,
Dağılımı: Yavaş ve henüz samimiyetini yitirmemiş,
Mr.
Everett Sloane Tınısı: Aşındırıcı ve kulak tırmalayıcı,
Bernstein
Ritmi: Bazı kelimeler tiz ama sonunda zayıflayan şekilde,
Dağılımı: Tereddütlü ve genellikle bitmemiş cümlelerle
kapalı şekilde
ChristopheNolan'ın 'Prestij/The Prestige (2006)' filmi, iki sahne sihirbazının, birbirlerinin
mesleki sırlarını ortaya çıkartmak için doymaz bir rekabet içindeki çatışmalarını anlatır.
Filmin hemen başındaki sekansta sihirbazlık hilelerinin oluştuğu bölümler, yaşlı bir sihirbaz
olan Cutter'ın sesinden duyulur. Bu konuşmalar seyirciyi filme hazırlamak içindir. Cutter
karakterinin sesi etkileyici bir tonaliteye sahiptir ve filmin hemen başında duyulan bu tok
sesin, anlatıcılığı üstlenmesi, seyircinin öyküyle kuracağı bağ açısından önemli bir rol oynar.
Sırp kökenli ünlü bilim adamı Nicola Tesla karakterini canlandıran oyuncunun ses tonu ve
Balkan/Sırp aksanını çok iyi şekilde yansıtması, konuşmalar boyutunda değinilmesi gereken
bir başka unsurdur. Bunun dışında Borden karakterini canlandıran aktörün ses tonalitesi onun
psikolojik kimliğini ele vermekte; vurgulu konuşma tonu kendisinin heyecanlı, korkusuz,
kaybedecek pek bir şeyi olmayan işçi sınıfı kökenli karakterine uymaktadır. Buna karşın
rakibi olan Angier'in ise daha elit bir tabakadan gelmiş ve genel olarak daha alaycı bir yapıya
sahip olması, ses tonunda belirgin biçimde hissedilmekte ve iki rakibi işitsel kimlik
boyutunda yeniden inşa etmektedir (Küçükali, 2104).
Stanley Kubrick"in 'Cinnet /The Shining (1980)' adlı filmi, ses tasarımı bakımından oldukça
başarılı olan örneklerden bir diğeridir. Gerilim türüne ait denilebilecek bu çalışma, hayal ve
gerçeğin iç içe geçtiği bir anlatıya sahiptir. Amatör bir yazar olan Jack Torrance roman
yazmak için sakin bir ortama ihtiyaç duyduğundan, karısı Wendy ve oğlu Danny ile birlikte
Colorado dağlarındaki 'Overlook Oteli'nin kış bekçiliğini üstlenir. Yeni görevin ilk
başlarındaki günler oldukça sıradan geçer; ancak bir kar fırtınası, aileyi dış dünyadan
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koparmaya başladığında, işler yavaş yavaş değişmeye başlar. Filmde, mekanın (otelin)
yarattığı gerilimi ve karakterlerin dönüşümünün duyumsanması için, görüntüler ile sessel
unsurlar bazen paralellik bazen de karşıtlık üzerine inşa edilir. Ses tasarımının asal ekseni,
ana karakterin (Jack) etkisini yükselten bir yönelime sahip olmasıdır. Jack ve karısı
Wendy'nin özellikle sessel nitelikleri arasındaki zıtlıklar, onların kişiliklerini yansıtmakta ve
anlatı boyunca yaşanan durum değişimlerinin getirdiği duygusal değişimlerde önemli roller
oynamaktadır. Örneğin öykünün başlarında, Jack'in sorumlu ve güvenilir karakter olduğu
duyumsaması yaratan konuşma tonalitesi, giderek niteliksel bir dönüşüme uğramakta,
seyircinin algısını değiştirmekte ve onlarda Jack hakkında manipülatif ve kararsız bir kişilik
duyumsaması yaratmaktadır. Jack ve Wendy arasındaki konuşmalardaki duygusal boyut
özellikle kontrastlık içerir. Jack'in eksantrik yüz ifadeleri ve vücut diliyle yer aldığı
sahnelerde (görsel olarak akli dengesi yerinde olmayan bir karakter yansıtılmaktadır) Jack'in
diksiyonu önemli bir unsur olarak kendini hemen belli eder. Bu sahnelerdeki diyaloglarda
Jack'in ritmi alışılmadık yavaş akan bir tonal dağılıma sahiptir; uğursuz hissi veren, korkutucu
bir sesle konuşmaktadır. Jack'ın konuşma tonundaki büyük dramatik etkinin aksine, Wendy'in
bunun karıştı olarak tiz bir sesle, histerik ve kırık bir ritimle konuşması, hem düşük profilli
hem de korkmakta oluşunun tonal dışavurumunu yansıtmaktadır. Kuşkusuz ki buzıtlıklar
bilinçli bir ses tasarımı uygulamasıdır, çünkü Wendy'in bu tonlamadaki konuşması duygusal
anlamda sahneyi yoğunlaştırmakta ve Jack'in kişilik performansını vurgulayan bir niteliğe
dönüşmektedir.
5.4. Monologlar ve Etkimeleri
Daha çok tiyatroya özgü bir konuşma şekli olan monologlara, sinemasal anlatılarda az da olsa
yer verilmektedir. Bunun nedenlerinin başında, bazı önemli repliklerin monolog şeklinde
verilmesinin daha etkili bir sonuç vermesi gelmektedir. Sözgelimi, Laurence Olivier'in
'Hamlet (1948)' adlı filmi, William Shakespeare'in aynı isimli oyunundan sinemaya
uyarlanmıştır. Film, anlatıcının "Bu kendi aklıyla barış sağlayamayan bir adamın trajedisidir"
cümlesiyle açılır. Filmde, monologlar içsel ses tekniği şeklinde kullanılmıştır. Örneğin deniz
kenarında, elinde bir bıçakla kayanın üzerinde oturduğu ve sorguladığı sahnede ana karakter
uzun bir monolog şeklinde içsel hesaplaşmasını yapmaktadır. Bu konuşmalar bir anlamda,
seyircinin söylenenlerin sorgulaması ve anlamlandırması içindir.
Türk sinemasında monolog kullanımının Zeki Demirkubuz'un filmlerinde özel bir yeri
vardır. Filmleri arasında ses kullanımı açısından ilginç olanlardan biri de, 'Üçüncü Sayfa
(1999)'da Meryem karakterinin monologudur. Sahne, Meryem'in yüzünde morluklarla
Đsa'nın dairesine gelmesi, Đsa'nın ne olduğunu sorması üzerine birden patlayıp kendini divanın
üzerine atarak bağıra bağıra ağlamaya, dövünmeye başlamasıyla açılır. Sevdiği kadının içler
acısı hale karşısında çaresiz kalan Đsa, onun için her şeyi yapacağını söyler. Bunun üzerine
Meryem, kocasını öldürmesini ister Đsa'dan. Genç adam bir an duraksaması üzerine Meryem,
öfke içinde gidip kendi dairesinden Đsa'nın ev sahibini öldürdüğü silahı getirir. Đsa'nın her şeyi
açıklamasını istemesi üzerine, Meryem divana oturup uzun zamandır ev sahibinin metresi
olduğunu, kocasının da muhtemelen bunu bildiğini, ev sahibinin öldürüldüğü akşam orada
olduğunu, delilleri kendisinin yok ettiğini anlattığı monologuna başlar. Neredeyse altı dakika
süren uzun sahne boyunca, Meryem'i adeta hipnotize olmuş gibi, başı hafifçe öne eğik.
Gözleri boşlukta bir noktaya takılı, arada eliyle gözlerini silerek, hızlı hızlı, mekanik bir sesle
konuşurken görülür. Meryem'i profilden gösteren orta plan çekimle başlayan sahne, hemen
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başlarda bir kesmeyle karşı açıda, biraz daha yakın bir çekime atlar ve monologun sonuna dek
o konumda sabitlenir. Uzun monolog sahnesin inen ilginç yanı, sahne boyunca ses-beden
senkronizasyonun düzenli olarak kesintiye uğratılmasıdır. Sahnenin hemen başında,
Meryem'in sesi duyulmaya başladığında, dudaklarının oynamadığı görülür. Bir süre sonra
sesle görüntü eşleşir, beden sesi eşlik eder, ardından eşleşme yine kesintiye uğrar, ses
anlatmaya devam ederken, beden susar; altı dakikalık sahne boyunca, ses beden eşleşmesi
beş kez kesintiye uğrar (Suner,2006:195).
5.5. Đçsel Sesler (inner-voice)
Sinemada içsel konuşmaların, ilk olarak, Luis Bunuel'in 'Altın Çağ/The Golden Age (1930)'
adlı filminde kullanıldığı kabul edilmektedir. Gerçeküstücü deneysel bir anlatıma sahip olan
bu filmde, diyaloglar oldukça azdır ve tıpkı sessiz filmlerde olduğu gibi çok sayıda ara yazı
kullanımı da görülmektedir.
Đçsel konuşmaların başarılı bir estetik uygulamasını Terrence Malick'in 'Đnce Kırmızı
Çizgi/The Thin Red Line (1998)' adlı filminde görmek mümkündür. Yönetmen, ikinci
Dünya Savaşı'ndan bir dönemi ele almakta ve ona farklı bir boyuttan yaklaşmaktadır. Filmde,
savaşan askerlerin umutları, duyguları, hırsları ve korkuları; arka planda verilen içsel sesler
aracılığıyla yansıtılır; bu monologlar, tek tek askerlerin sesi değil de herkesin ortak iç sesi
gibidir. Anlatıda bir savaş öyküsü vardır, fakat film doğrudan onu anlatmakla ilgilenmemekte;
seyirciyi, öykünün olayla dizinine değil de filmin merkezindeki temalara yöneltmeyi
amaçlamaktadır. Bu nedenle de film, görüntülerin ve içsel seslerin bileşimi içinde
oluşturulmuştur; yani film eylemlerden çok, 'izlenimler' üzerine kurulan bir anlatıya sahiptir.
Anlatı, seyircinin sadece savaş üzerine değil, yaşam, ölüm, etik, aşk hakkında
sorduğu
sorular ve çoğunlukla da bulmadığı cevapları; filmin dini/mitolojik yönüyle kurduğu
ilişkilerin bağıntısı içinde kurmakta; bunu gerçekleştirmek için de askerlerin sürekli soru
soran ve hayatı sorgulayan içsel konuşmaları üzerinden yaratmaktadır (Stroinski, 2014).
Terrence Malick'in içsel ses tasarımına yönelik bir başka filmi olan 'Aşkın Đzleri/To the
Wonder (2012)', aşk ve mistisizm düzlemi üzerine kurulu bir anlatıdır. Öykü, bu düzlemi
esas alarak, dört karakterin hikâyesi üzerinden bireyin duygusal iniş çıkışlarına, anılarına ve
insan doğasının kırılganlığına odaklanılmış bir görünüm sunar. Öykü inşası,
tektonik
yapıdaki bir kurulum yerine, belirli nedenselliklerle birbirine bağlanmayan, parçalı bir
anlatıma sahiptir. Bir başka deyişle, seslerle görüntülerin çizgisel bir şekilde birbirlerini
tamamlamayan bu yapılanmada, içsel konuşmalar ile görüntüler çağrışımlara dayalı bir
ilinti içinde anlamı (hem temayı, hem söylemi) oluşturmaktadır. Yaklaşık iki saat süren
anlatıda, karakterlerin, hayata, aşka, tanrıya olan düşünceleri, içsel sesler olarak duyulurken
(kişilerin birbiriyle iletişim işlevli konuşmaları son derece az, kısa ve fısıltı
şeklindedir),görüntülerde ise, baştan başa tablo gibi pastoral manzaralar, etkileyici doğa
çekimler baskın olarak yer alır. Karakterlerinin bilinç akışlarını ve iç dünyalarını, bu
biçemde yansıtmaya çalışan filmde, her karakterin, iç sesleri ana dillerinde (Đngilizce,
Fransızca, Đspanyolca ve Đtalyanca) yansıtılır ve bütün bunların bileşimiyle anlatı, kendine
özgü bir yapıya sahip olarak, güzel dizelerden oluşan şiirsel bir metin görünümüne bürünür.
Michael Haneke'nin 'Beyaz Bant/White Ribbon (2009)' filmin konusu, Birinci Dünya
Savaşı başlamadan az önce, bir Kuzey Almanya köyünde geçer. Film başlarken, (anlatıcı
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olarak) yaşlı bir erkek sesi sizlere bir şeyler anlatmak istiyorum" der. Anlatıcı,
anlatacaklarının ülkede ileriki yıllarda yaşanacak bazı olaylar ile bağlantısı olabileceğini
söyler, anlatacaklarının bazılarının da kulaktan dolma bilgiler olduğunu söyleyerek filmde
kendisinin bizzat bulunmadığı sahnelerin de böylece 'mantığa uygun' olmasını sağlar. Đlk
tuhaf olayı anlatmaya başladığında perde açılır ve doktorun atıyla giderken çitler arasına tel
gerilmesi sonucu düşerek yaralandığını görülür. Anlatıcı, onu ilk kızının gördüğünü sonra
komşularının geldiğini ve anlam veremediği şekilde "çocukların hep beraber hareket
ettiklerini anlatır" ve görüntülerde bu dış sese eşlik eder. Yaşanan olayların da Tanrının
arzusu olduğu şeklinde yorumlanması, öğretmenin yaşlanmış dış sesinden duyulur. Film,
karakterlerin çok fazla konuştuğu bir anlatı değildir;
bir anlatıcı ve karakterlerin içsel
konuşmaları, olayların bağıntısını kurmaktadır.
Đçsel konuşmaların ilginç örneklerinden bir diğeri de Billy Wilder'in 'Sunset Bulvarı/Sunset
Boulevard (1950)' adlı kara film (film noir) türüne ait çalışmadır. Filmin açılış sekansında,
yüzme havuzunun içinde ölmüş olarak bir kişi görülür ve ona ait içsel konuşmalar duyulur.
Öykünün ana karakteri olan bu kişi, kendini, yaşadıklarını ve olayların kendisini nasıl ölüme
götürdüğünü (flash-back üstünden) anlatır. Ölmüş kişinin içsel konuşma örneği olan bu
film, olayların ölmüş olanın ağzından anlatıldığı ilginç ve nispeten az rastlanan örneklerden
birdir.
Win Wenders'in 'Berlin Üzerindeki Gökyüzü/Wings of Desire (1987)' filmi, içsel ses
kullanımına ilişkin farklı bir örneğine sahiptir. Damiel ve Cassiel adlı karakterler, aslında
Berlin şehrinin üzerinde dolaşan iki melektir. Bugüne kadar tasvir edilegelen melek
görüntüsünde olmayıp, sıradan iki erişkin adam görüntüsündedirler, kanatları da her zaman
ortaya çıkmaz. Üzerlerinde birer pardösü olan bu melekleri diğer insanlar görememekte,
duyamamaktadır; sadece küçük çocuklar ve diğer melekler onları görebilmektedirler. Öykü,
Berlin'in bu melekler tarafından korunduğunu anlatır. Filmin bir sahnesinde onlarca insan
halk kütüphanesinde kitap okurken görülür. Kamera, kitap okuyanları kaydırma hareketiyle
gösterirken, onlara ait düşünceler pek çok farklı dilde titreşen mırıltılar olarak duyulur. Bunun
önemi, bir karakterin diğer bir karaktere ait içsel konuşmaların sesi duyamayacağı kuralının
yıkılmasıdır. Bu örnek, bir filmin türüne ait özelliklerin (burada fantezi film) ve filmin
kendisine özgü anlatısal içeriğinin, geleneksel bir tekniği değiştirip, anlam yaratımında
nasıl kullanılabileceğini göstermektedir (Bordwell ve Thompson, 2008: 285).
5.6. Dış-ses/Üst-ses (over-voice)
Dış-ses/üst-ses kullanımlarıyla, film noir, korku filmleri ve edebiyat uyarlamaları gibi bazı
filmsel anlatı türleri arasında doğal bir ilişki vardır. Dış-ses/üst ses uygulaması, bu filmlerin
üslup ve anlatım fonksiyonlarının önemli birer parçası gibidir. Pascal Bonitzer (1986:29),
anlatılarda yer verilen bedensiz seslerin, gerilimin marjinal olduğu anlardaki etkinin daha
güçlü olması için kullanıldığını söyler. Onun 'The Silences of the Voice' adlı çalışmasında
bedensiz sesin, genel olan ve bilgiyi aktaranla ilişkilendirildiğini, bu seste öznelliğin
olmamasının, yansıtılan durumun somutlaştırılmasıyla ilişkili olarak kullanıldığı belirtilir.
Dış-ses/üst-ses kullanımını ele alan Kaja Silverman (1988:46), seyircinin konumunu göz
önüne alarak, iç-monolog ile dış ses/üst-ses ilişkisi arasında önemli bir ayrım yapar. Ona göre,
dış ses/ üst-ses bilinçli bir hikaye anlatımına dayanmaktadır. Buna karşın 'antidemokratik' bir
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niteliğe sahiptir, çünkü hem seyircilere hem de öykü karakterlerinin üstünde bir
konumlanmaya sahiptir, oysa iç monologlar seyircinin eşdeğerinde bir konumlanmayla,
öznelliği yansıtırken, bu özel durumu 'işitsel ustalığa dayalı bir form içinde anlatmaktadır.
Kurmaca anlatılarda dış-ses/üst-ses kullanımının iyi örneklerinden biri de Robert Bresson'un
'Yankesici/Pickpocket (1959)' filmidir. Öykü, Michel adında entelektüel ve asi bir gencin
yankesicilik takıntısına kapılmasının hikâyesini anlatır. Michel başlangıçta, yankesiciliği basit
ve geçimini sağlayan bir iş olarak görür; ancak zamanla yankesicilik bir işten çok, bir amaca
ve yaratıcı bir edime dönüşür. Neredeyse yakalanacağı amatör bir hırsızlık denemesinden
sonra, kendisini eğitmesi için usta bir hırsızın yanına çırak olarak girer. Filmdeki yankesicilik
sahneleri, heyecanı ve sinema dilini kullanmadaki ustalığıyla nefes kesicidir. Michel, hasta
annesi ve kız arkadaşı Jeanne'la görüşüyorsa da yankesicilik ona en duygusal ve manevi
anlamda doyurucu insan ilişkilerini sunar. Bu durum Michel'in çalma sebebinin, sırf para
kazanmak olmadığı anlaşılmaya başladığında, daha da açık bir şekilde görülür. Filmin
sonunda, artık yakalanmak umurunda bile değilmiş gibidir. Filmde dış-ses anlatımının yoğun
kullanımı dikkat çekicidir. Michel'e ait dış-ses anlatımı onun duygu ve düşüncelerini ekranda
görülebilir olana eklerken, kimi zaman da ekranda görülenin sesli tekrarı niteliğindedir.
Örneğin; Michel'in günlüğüne "Bir hafta sonra çok tanınmış bir bankanın lobisinde
oturuyordum" cümlesini yazdığı görülür. Dış-ses anlatımında bu cümlenin tekrarı duyulur.
Hemen ardından gelen sahnede ise Michel bir bankanın lobisinde otururken görülür. Eylem
yazıyla, sesle ve görüntüyle tekrarlanır. Bu tekrar izleyicinin bilgisini ya da duygusunu ikiye
katlamaz, yalnızca olaya ilişkin algılamasını ikiye katlar. Susan Sontag, birinci kişinin
ağzından, dış-ses kullanımına ilişkin bu tür 'anlatım
fazlalığı'nın
etkisinin sahneler
arasındaki noktalama işaretlerinin işlevini gördüğünü öne sürer. Böyle bir uygulama,
seyircinin eyleme doğrudan, dolaysız hayal edişle katılımını durdurur. Görmeden önce ne
olacağı duyulan bu çiftleme tipinde, anlatıma katılımın geleneksel modlarından birine
-gerilme moduna- maksatlı bir karşı çıkış söz konusudur (Sivas, 2013:16).
Kurmaca filmlerde az rastlanan türden bir dış ses tekniği de Allen Baron'un 'Sessizliğin
Gürültüsü/Blast of Silence (1961)' adlı kara film (film noir) türünde olan anlatıda
kullanılmıştır. Filmin konusu Frank Bono adında bir kiralık katilin, Noel haftası sırasında
Cleveland'dan New York'a ikinci dereceden bir gangster olan Troiano'yu ortadan kaldırmak
üzere gönderilmesi üzerine kurulmuştur. Buradaki dış-ses/üst-ses kullanımın özgünlüğü
pek alışılmadık bir şekilde 'ikinci şahıs' bir dış sestir ve alaycı bir şekilde doğrudan filmin
kahramanına hitap eder, onun aklından geçenleri okur, ona takılır, dalgasını geçer. Örneğin:
"Acı içinde doğdun... yalnızsın, ama buna da aldırış etmiyorsun. Yapayalnızsın, öyle de
olması gerekiyor...," ...bak gene ellerin terliyor" ya da " ...sonunda tekrar evine döndün" vb.
sözler doğrudan öykü evreni içindeki karaktere söylenmektedir.
Lars Von Trier'in 'Dogville (2003)' filminde, dış-ses/üst-ses anlatıcı, öykünün inşasında
önemli bir rol yüklenir. Anlatı, yedi bölüm ve bir sonsöz (epilog)'den oluşmaktadır.
Bölümlerin başında, anlatıcının sesi, olayları anlatır; öykü boyunca gerektiği yerde konuşur.
Öykü evreni içinde yer almayan ve bu anlamda kimliği belli olmayan dış-ses/üst-ses
anlatıcının ironik ses tonu, bazen otoriteyi, yer yer vicdanı simgeler gibidir.
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5.6.1. Belgesel Filmlerde Dış-ses/Üst-ses
Belgesel filmlerde dış-ses/üst-ses kullanımı, anlatımın doğal bir parçası gibidir; didaktik
işlevinin yanı sıra estetik bir yüklemi de vardır: Ses alan dışından geldiğinde, görüntüyü ve
dolayısıyla görüntünün yansıttıklarını hegemonyası altına almaktadır.
Miguel Littin'in 'Vaad Edilmiş Toprak/The Promised Land (1973)' filminde anlatının
kurucu öğesi, kitlelerin sözcüsü konumundaki bir ihtiyarın dış sesidir ve görüntüsü onu genç
bir adam olarak sunar (çünkü öykü olaylardan sonra otuz kırk yıl sonra anlatılmaktadır).
Filmde dış sesin karmaşık, çok yönlü bir işlevi vardır: Olayları, tarihi olarak uzaklaştırır ve
böylece bunlarla
ilgili anlatı üzerine izleyicinin düşünmesini sağlar (bu, filmin epik
yanıdır). Đhtiyarın titrek sesi -anlatımının bedeninde, deyim yerindeyse sesinin grenindehem eski kahramanların ölümünü, eski mücadelelerin yenilgisini, hem de bunların yeni
biçimler altında yeniden ortaya çıkışını ifade eder. Bu ses baskıcı güçlere karşı silahlı
mücadelenin kılıcını genç köylüye (yani böylece aynı anda hem yaşlı hem de genç olan,
eskinin yeniyle ilintisini temsil eden anlatıcıya) uzatan ihtiyar subayın hafif parodik son
görüntüsüyle ve ona tüfeği uzatan kişinin görüntüsüyle rezonansa girer. Bu, halkın,
mücadeleyi yeniden doğuran belleğinin yansıması gibidir (Bonitzer, 1995:110).
Jacques Deschamps 'Dinle Neyden (2008)' filmi kurmaca ile belgesel arasında yer alan
docu-drama olarak kabul edilebilecek olan anlatıdır. Filmin konusu, 1798 Osmanlı-Fransız
savaşının yaklaştığı günlerde, Đstanbul'da barış arayan bir avuç insanın çabalarıyla, iki genç
saray mensubu arasında yaşanan duygusal ilişkinin tanığı olan genç bir Mevlevi Dervişinin
mistik dünyası üzerine kurulmuştur. Filmin bütününde anlatıcı ses kullanımı vardır ve bu ses
dramatik işlev olarak anlatıyla doğal bir bileşim yaratımı yerine, onu hegemonyası altına
almaktadır. Sesin niteliksel yönü, bir docu-drama için olmaması gereken masalsı bir duygu
yaratmaktadır. Değinilmesi gereken bir başka yön de konuşmaların tonalitesindeki yankı
(echo) olgusudur. Tarihe ait bir öykülemede dış-ses için bir ölçüde kabul edilebilir bir araç
olan yankının, belirli bir volümde de olsa diyaloglarda kullanılması anlatım-gerçeklikkurmaca ilişkisini sorunlu bir düzlemde kurmaktadır. Bu anlamda anlatıcı ses-dramatik
eylem bileşimi zedelenmekte, oyuncu performansları ve sinemasal aksiyonlar ikincil plana
düşerek anlatı estetiği zarar görmektedir.
5.7. Konuşmalar Yönünden Deneysel Filmler
Jaques Demy'nin 'Cherbourg Şemsiyeleri/The Umbrellas of Cherbourg (1964)' filmi on
yedi yaşındaki Genevieve ile yirmi yaşındaki oto tamircisi Guy Foucher'nin birbirlerine
aşık olmaları ile başlar. Çift evlilik planları yaparken Guy'ın annesi buna karşı gelir. Bir süre
sonra askere alınan Guy, Cezayir'e savaşa gönderilir. Guy uzakta iken hamile kaldığını
öğrenen Genevieve ise zengin bir kuyumcu olan Roland Cassard'ın evlilik teklifini kabul
etmek zorunda kalır. Yönetmenin kendi deyimi ile bir 'pop-art opera' olan bu filmi özgün
kılan yön ise, baştan sona bütün konuşmaların şarkı şeklinde verilmesidir. Sinemada alışık
olunmayan bu opera benzeri diyalog kullanım şekli, anlatının akıcılığını zedelemeyerek, farklı
bir anlatımın mümkün olabileceğini göstermektedir.
Ettore Scola’nın ‘Balo/Le Bal (1983)’ filmi tümüyle bir balo salonunda geçer. Müzik ve
danslar aracılığıyla yakın Avrupa tarihini anlatan bir çalışmadır. Karakterlerin aynı kaldığı,
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müzik, dans ve giysilerin değişimi üzerinden olay örgüsünün kurulduğu bu filmin anlatısını
özgün kılan şey ise, filmde konuşmaların hiç olmayışıdır.
Gyorgy Palfi'nin 'Sır/Hukkle (2001)' adlı filminde hiç konuşma yoktur. Konusunun içinde
cinayetler zinciri ve kadınlarla-erkekler arası ilişkiler gibi unsurlar olmasına rağmen filmde,
herhangi bir diyaloga ya da monologa yer verilmez. Oyunculardan bir tanesinin bile ağzından
tek bir kelime çıkmayan filmde, konuşmalar dışında bolca ses efekti kullanılmıştır. Filmi
ilginç kılan şey ise, filmin başında bir hıçkırık sesinin olması ve filmin sonuna kadar ara ara
bu ses eşliğinde olayların yansıtılmasıdır.
SONUÇ YERĐNE
Yaşamda insanları yalnızca söyledikleri aracılığıyla değerlendirebilmek çok güçtür. Onların
her zaman için gerçek kişilikleriyle söyledikten arasında bir marj vardır. Bu nedenle,
konuşmalar, günümüzde anlatı inşası bağlamında, bir filmin şekillenmesinde büyük önem
taşımakta ve bunun için de bilinçli bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Diyaloglar,
öyküde yer alan karakterlerin doğal iletişimi dışında seyirciye belirli bilgilerin aktarılması ya
da etkimelerin oluşması için de kullanılabilir.
Bu çalışmada konuşmaların sinemasal anlatıdaki yeri için altı parametre ele alındı. Đlk
parametre 'ifade yaratımı içinde kullanım'dır. Doğal iletişime ek katmanlar getirmeye yönelik
görüntü-konuşma ilintisinde farklılaşma yaratımının esas olarak öne çıktığı görülmektedir.
Alfred Hitchcock sinemasının bu anlamdaki özel kullanım uygulamaları iyi birer örnek
olarak öne çıkmaktadır. Türk sinemasının kült olmuş filmlerinden biri olan 'Selvi Boylum
Al Yazmalım (1977)' filminin son sahnesinde görüntüler donar ve üst ses olarak
karakterlerin konuşmaları duyulur. Donmuş görüntüler üzerine konuşmaların akması ifade
yaratımı açısından iyi bir örnek olarak öne çıkmaktadır. Đfade yaratımı açısından sıra dışı
kullanımlar da söz konusu olabilmektedir. Sözgelimi, ana-akım sinemanın dışında yer alan ve
deneysel kabul edilebilecek uzun metrajlı filmlere örnek olarak bu çalışmada sözü edilen,
Cherbourg Şemsiyeleri, Mavi veya Sır adlı filmler sinema tarihinde özel yerler edinmiş
filmlerdir
Đkinci parametre olan 'anlatımda devamlılığı sağlamaya yönelik kullanım, iki farklı şekilde
uygulanabilmektedir. Đlki, seyircinin ilgisini diri tutmak için yapılan kullanımdır. Örneğin bir
karakter sevgilisine, ondan ayrılacağını söylediği sahnede, terk ediş konuşması kesintisiz
devam ederken, terk edilen sevgilinin verdiği/vermediği tepki farkı çekimlerle yansıtıldığında,
'işitsel devamlılık-farklı görüntüler' bağıntısı sahneye ek anlamlar kazandırmaktadır. Tekniğin
ikinci şekli ise, sinema dilinin önemli öğelerinden biri olan 'ses köprüsü' uygulamasının
konuşmalar yoluyla yapılmasıdır. Bilindiği gibi ses köprüsü, sahne değişimlerinde bunları
anlamsal olarak birbirine bağlayan bir uygulamadır. Farklı zaman veya mekânları yansıtan
sahneler ardı ardına gelip, anlamlı bir bağ içindeki konuşmalarla kurgulandığında, sinemasal
dile özgü bir anlam üretimi yaratılmış olmaktadır.
Üçüncü parametre olan 'konuşma seslerinin tonalitesinin yarattığı duyumsamalar' günlük
hayatta da belirli etkileri olan bir şeyin, sinemasal anlatılarda çok da bilinçli bir tasarım içine
ele alınıp uygulanmasını içermektedir. Öykü evreni içinde yer alan karakterlerin kişisel
özellikleri, konuşmalarının sessel tonu içinde -örtük bir şekilde- seyirciye iletilir. Dolayısıyla
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sinemasal anlatımda konuşmaların kullanımı; kişilerin karakterlerini, özelliklerini ve
ilişkilerini aktarmada ve yansıtmada özel bir öneme sahiptir. Bu çalışmada yer verilen
'Yurttaş Kane' filmindeki karakterlerin, senaryo tasarımı olarak kişilik özellikleriyle, onları
yansıtan oyuncuların (aktör/aktrist) nesnel bir öğe olan ses tonaliteleri bağıntısının, anlam
üretmede ne denli bağımlı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Bu o kadar önemlidir ki,
yine bu çalışmada örnek olarak verilen 'Cinnet' filmindeki karakterin, filmin başında,
ortasında ve sonunda duyulan ses tonalitesinin, öykünün gidişatı içinde o karakterin,
kişiliğinin adım adım ortaya çıkmasına paralel olarak kullanılması, anlam yaratımında bilinçli
tasarımın nasıl olması gerektiğini göstermektedir.
Dördüncü parametre monologların etkimeleridir. Bilindiği gibi monologlar daha çok tiyatroya
ait bir alandır, sinemadaki kullanım daha çok uyarlamaya dayanan filmlerde görülmektedir.
Sinemasal anlatımın, görüntü-konuşma ilişkini belirleyen kurgu estetiği, monologların uzun
süren zamansal gerekliliğine pek de yakın düşmemektedir. Buna karşın bazı filmlerde çok
etkili olarak monolog kullanımını da görülebilmek mümkündür. Örneğin Zeki
'Masumiyet (1997)' filminde, Bekir karakterini canlandıran Haluk
Demirkubuz'un
Bilginer'in yaklaşık yedi dakikalık tiradı oldukça başarılıdır ama hemen belirtmek gerekir
ki, sinemasal anlatının doğasına da aykırıdır.
Beşinci parametre sinemasal dilin çok özel bir alanını oluşturan içsel konuşmalardır. Nesnel
dünyada asla bilinemeyecek olan, bir kişinin düşünceleri, onun iç dünyası veya psikolojik
duyguları içsel konuşmalar vasıtasıyla seyirciye yansıtılır. Bu, olay örgüsünün inşasında bir
başka deyişle aksiyonun gelişiminde özel öneme sahip bir uygulamadır. Farklı bir kullanım
şekli ise, dramatik inşa bakımından içsel seslerin nasıl tasarlandığına ilişkin açıklayıcı bir
örnek olabilir: Terence Malik'in 'Hayat Ağacı' filminde, anlatı ağırlıklı olarak anne ve
çocuk karakterlerinin içsel konuşmaları üzerine kurulmuştur. Bu filmi içsel konuşmalar adına
ilginç kılan şey ise, içsel seslerin anne veya çocuğa ait olmasına karşın, düşünce içeriklerinin,
-ağırlıklı olarak- yönetmenin hayata veya günümüz toplumuna ilişkin görüşlerinin bir aracı
olarak kullanılmasıdır. Đçsel konuşmaların bu şekildeki yapılanması, filmin 'söylemine'
hizmet etmesi içindir ve anlam üretimi bu kez farklı bir düzlemde oluşturulmuştur.
Son parametre ise dış-sesler/üst-sesleri içeren konuşmalardır. Sinemasal anlatıyı, diğer anlatı
formlarından ayıran bir başka uygulama da, dış-ses kullanımın anlatıya getirdiği boyuttur.
Dış-ses/üst-ses, sinemada, diğer hiçbir anlatı türünde olmayan şekilde anlatıcı işlevi
yüklenebilmektedir. Örneğin François Truffaut`un 'Jules ve Jim (1962)' filminde, bir
haber bülteni gibi olay anlatan dış-ses`in, serbest anlatımıyla diegetik olan ile non-diegetik
olan iç içe geçmekte, anlam üretimi, sinemasal dile özgü olan bir teknikle yeniden
üretilmektedir.
Son olarak Konuşmaların, sinemasal anlatıma getirdikleri içinde çok az değinilen ama en az
diğerleri kadar önemli olan yönlerden birine de değinmek gerekmektedir: Bu da, sesin fiziksel
boyutunun belirli düzenlemeler aracılığıyla yaratılabilen anlam duyumsamalarıdır. Örneğin,
karakter(ler)in konuşmaları, içinde bulundukları mekanın akustik yapısına göre gerçeklik
duygusu içinde verilebilirken, bazen de dramatik etki yaratımı adına sesin yankısı ya da
şiddetiyle oynanarak çeşitli manipülasyonlar yapılabilmektedir.
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Dipnotlar
(1) Sinema literatüründe her türlü konuşma, ‘diyalog’ terimiyle kapsayıcı bir niteleme
üzerinden tanımlanmaktadır. Bu çalışma özel olarak konuşmalar üzerine odaklandığı
için, ‘kapsayıcı/tümeli’ içeren nitelikteki diyalog terimi tercih edilmemiş, sadece
Đngilizce özette kullanılmıştır.
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DEĞĐŞEN DÜNYANIN YENĐ YÜZÜ: SOSYAL MEDYA
Mustafa ÇALIŞKAN∗

Yunus MENCĐK∗∗

Öz
Hiç kuşkusuz dünya var olduğunda beri sürekli değişim ve dönüşüm içerisinde olmuştur. Ancak son
yıllarda iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle dünyanın köy haline geldiği bilinmektedir. Özellikle 21. yüzyılda
geliştirilen teknolojik aletler ve en önemlisi akıllı cep telefonlarıyla kullanılan internet, dünyayı avucunun içine
kadar sığdırabilmeyi başardığı söylenebilir. Artık hayatın her alanında kullanılan internet akıllı cep telefonların
içine girip insanların vazgeçemediği bir alan olup bütünleşmiştir. Đnternet temelli kullanılan sosyal medya
araçlarıyla sosyalleşen insanlar artık birey olmaktan ziyade sanal alemde toplumsal bir güç olmaktadırlar.
Đnsanların hayatlarında çok önemli yere sahip olan sosyal medya organları internet aracılığıyla tüm
dünya ile iletişime geçerek, iş, eğitim, sağlık, ticaret, ziyaret, ulaşım gibi hemen hemen hayatın her alanına nüfuz
etmiştir. 21. yüzyılın devrimi olarak görülen sosyal medya hiç kuşkusuz çok geniş kapsamlı bir konudur. Ancak
bu çalışmayla sosyal medyanın dünyanın küreselleşmesine nasıl katkı sağladığı, istenildiği takdirde dünyanın tek
çatı altına birleştirilebileceği gibi özelliklerine vurgu yapılarak sosyal ağların detaylarına girilmeden aktarılmak
istenmektedir. Ayrıca sosyal medyanın insanlar için faydalı ve zararlı yönleri de çalışmamız da anlatılmak
istenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Medya, Facebook, Đnternet, Sosyal Ağ, Küreselleşme

THE NEW FACE OF A CHANGING WORLD: SOCIAL MEDIA
Abstract
Without a doubt the world has been always in evolution and transformation. However with the
communication technologies improving the world have turned into a village. Especially the technologies
produced in the 21st century and most importantly the internets used with the smart phones have been able to fit
the world inside one’s palm. The everyday usage of internet has integrated with the smart phones making it an
indispensable need for people. People who use the social communication media to socialize become no longer
individuals but a social power in the virtual world.
Having a great importance in the human life, with the help of internet, social media tools have
penetrated by communicating with the world in almost sorts of fields such as education, health, work, trade,
visitation and transportation. Having thought as the revolution of 21st century, social media is certainly a wideranging subject. However with this research it is aimed to transfer on how social media has contributed in the
world globalization. Also in this research the advantages and the disadvantages of social media are stated.
Keywords: Social Media, Media, Facebook, Internet, Social Network, Globalization

1.Giriş
Đletişimin maksimum seviyede yaşandığı bu yüzyılda dünyada toplumsal ilişkiler ve
insan ilişkileri sınır tanımaz boyutlara ulaşmıştır. Yaşanan teknolojik gelişmeler dünyanın her
hangi bir yerinde olan bir olayın sadece orayla sınırlı kalma ihtimalini ortadan kaldırmıştır.
Gelişen iletişim teknolojileri, ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlarda sınırları da ortadan
kaldırmıştır. Değişen dünyayı anlamak için en kilit ve dinamik kavramlardan biri olan
küreselleşme kavramı farklı bölgelerde yaşayan insanların, toplumların ve devletlerarası
∗
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ilişkilerin karşılıklı olarak daha çok iletişim ve etkileşim içinde olması şeklinde açıklanabilir.
Đletişim ağının en yaygın dönemini yaşadığımız bu zaman diliminde internetin sağlamış
olduğu sosyal medya ağı neredeyse tüm insanları kendine çekerek sanal bir dünya kurmuştur.
Sanal bir iletişim ortamı olan sosyal medya, günümüzde bir iletişim ortamından çok
gündelik hayatın ta kendisi olmuş durumdadır. Birçok kullanıcı tarafından kullanımı nerdeyse
yeme içme gibi bir alışkanlık halini alan sosyal medyanın kullanımı her toplumdan, kültürden,
hemen her kesimden kalabalık kitleleri geniş bir sosyalleşme paydasında buluşturmaktadır.
Gerek medya gerekse iletişim teknolojileri yaşamımızda çok büyük bir hızla yer
edinmektedir. Đletişim teknolojileri bireylere, kendi düşünce ve eserlerini paylaşacakları
imkânlar sunmakta, paylaşımların ve tartışmaların temel olduğu bir medya alanı
oluşturmaktadır. Sosyal medya alanları geleneksel kitle iletişim araçlarından farklı olarak
büyük bir hızla etki alanını genişletmektedir. Sosyal medya kavramı, kullanıcıların
birbirleriyle bilgi, görüş ve ilgi alanlarını paylaşarak etkileşim kurmaları için imkan sağlayan
çevrimiçi araçlardan oluşmaktadır. Sosyal medyanın getirdiği iletişim olanakları sivil toplum
kuruluşlarının ve diğer örgütlerin ulaşmakta zorlandıkları hedef kitlelere ulaşmalarını, kolay
eyleme geçebilmelerini ve mesajlarını rahat ve hızlıca yayabilmelerini sağlamaktadır. Sosyal
medyanın araçlarından olan sosyal paylaşım ağları, kişisel iletişimleri devam ettirmenin alanı
olmaktan ziyade, internetin yeni bir kamusal alanı olma özelliğini de taşımaktadır (Sarı,
2014:13; Çildan ve dğr.,2012:1).
Đnsanlar zamanlarının çoğunu sosyal ağlar üzerinde geçirdiği sosyal medya aynı
zaman da insanlar üzerinde kontrol mekanizması görevi üstlenmektedir. Toplumlar üzerinde
kontrol mekanizması olarak görev yapan; aile, din, okul, mahalle, arkadaş gibi sosyal kontrol
mekanizmalarını geride bırakan sosyal medya araçları insanları etkisi altına almıştır.
Teknoloji çağını yaşadığımız bu yüzyılda teknolojik araçların hızla değiştiğine şahit
olmaktayız. Bu değişime hazırlıksız yakalanan toplumlar için alışmak hiçte kolay
olmamaktadır. Gerek teknolojik üretim gerekse teknolojiyi kullanım olarak yeteri kadar bilgi
donanımına sahip olmayan ülkemizde sosyal medyanın oluşma evresine hazırlıksız
yakalanmıştır. Ülkemiz açısından bunun en büyük örneği gezi olaylarındaki sosyal medyanın
sorgulanmadan kullanılmasıdır. Bu doğrultuda siber âlemde grupların çok kolay organize
olduğundan toplumsal hareketleri ateşleyen ve gruplar oluşturularak çok kısa sürede istenilen
yerde harekete geçilmektedir. Bu bakımdan da özellikle ülkemizde toplumsal eylem sayısı
teknolojik gelişmelere paralel olarak artış olduğu gözlenmektedir. Üye olduğu sanal âlemdeki
gruplarla seslerini duyurmaya çalışan gruplar çoğu zaman grubun etkisinde kalıp hipnotize
olmaktadır. Birçok insan için kimlik oluşumu, aidiyet duygularının oluşması, düşüncenin
temelleri atılması gibi farklı ve yeni oluşumlara girmektedir. Bu değişim ve oluşumlar
insanlar tarafından iyi anlaşılmalıdır.
Sosyal medya araçlarıyla insanlar farklı kimliklere, inançlara, sahip olarak
gelenekselliğin dışına çıkıp dünyanın küreselleşmesine katkı sağlamaktadır. Đnsanların bu
yeni oluşumları ya da farklılaşmayla bir toplumsal hareket niteliğinde olduğundan olaylar
sosyolojik açıdan detaylarıyla öğrenilmelidir. Söz konusu sosyal medyanın insanlar
üzerindeki etkilerinin toplumsal değişimlerin ve sosyal medya ile gelecekte oluşabilecekler
sosyolojik analiz sonuçları ile bu çalışmayla aktarılmaya çalışılmıştır.
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1.1. Sosyal Medyanın Tarihçesi
Sosyal bir varlık olan insan sürekli bir başkasına ihtiyaç duymakta ve toplu olarak
yaşamak zorundadır. Dolayısıyla insanların bu birlik ve beraberlik içinde yaşamalarını
iletişimle mümkün olmaktadır. Đletişim ağının doğru kodlanıp bireye tam olarak
aktarılmasında aralarındaki bağı kuvvetli kılmaktadır. Bu bağlamda sosyal medya iletişim
ağının bir parçası olduğundan bulunduğumuz yüzyılda en modern haliyle karşımıza
çıkmaktadır. Sosyal medyadan önce duygu düşünce, haber gibi bilgi yüklü mesajlar kitle
iletişim araçlarıyla tek yönlü insanlara sunulmaktaydı.
Đletişimle ilgili çalışmalar batı dünyasında 1950 ve 1960’lı yıllara kadar oldukça
dağınık bir biçimde yapılmıştır. Đletişim alanındaki çalışmaların birleşip, bir disiplin olma
yoluna girmesiyle beraber bu çalışmalar özellikle kitle iletişim araçları üzerinde
yoğunlaşmaya başlamış ve kitle iletişim araştırmalarıyla daha genel bir anlama sahip iletişim
çalışmaları birbirleriyle özdeşleşmiştir. Günümüze kadar süren dönemde de iletişim
alanındaki çalışmalar daha çok “kitle iletişim araçları”nın etkinlikleri üzerinde yoğunlaşmıştır
(Mutlu, 1992:119-120).
1970’li yıllara gelindiğinde yapılan çalışmalar ise daha çok medyanın gündem
belirlemedeki etkisi üzerinde olmuştur. 1972’de Profesör Maxwell McCombs ve Profesör
Donald Shaw, kitle iletişim araçlarının gündem yaratma işlevini agenda-setting olarak
tanımlamışlar ve kitle iletişim araçlarının bireylere ne düşünmeleri gerektiğini değil de hangi
konular üzerinde düşünmeleri gerektiğini söylediğini belirtmişlerdir (Vivian 1999:388).
1979 yılında Duke Üniversitesinden Tom Truscott ve Jim Ellis‟in oluşturmuş
oldukları dünya çapındaki tartışma sistemi “Usenet” kullanıcılara sosyal mesajlar
yayınlamaları konusunda izin vermiştir. Bugünkü anlamıyla sosyal medya ise 23 yıl kadar
öncesinde Bruce ve Susan Abelson tarafından kurulan ve online günlük yazarları bir araya
getiren eski bir sosyal paylaşım sitesi olan “Open Dairy” ile başlamıştır (Aktaş ve Ulutaş,
2010: 136).
Şimşek’in (2012:33) iletişim araçlarını gelişim kronolojisi olarak aktardığı liste ise
mağara resimleri ile başlamıştır. Burada Arpanet’in ortaya çıktığı noktadan itibaren dikkate
alınarak alıntılanmıştır: 1969 yılında oluşturulan Arpanet’i takiben, 1971’de mikro işlemci,
1976’da VHS videokaset kaydı, Teletext, 1978’de Telefax, 1979 Walkman 1980’de
CNN(cable news Networks), 1981’de MTV(müzik televizyonu) ve IBM(kişisel bilgisayar),
1982’de aodio compact disk, 1984’de Apple Macintosh bilgisayar, 1991’de World Wide Web
(internet), 2004’de facebook, 2005’de Youtube ve 2006’da Twitter oluşturularak sosyal
medyanın temelleri oluşturulmuştur.
Bir başka anlatımla uzunca bir süre yazı ve resimden oluşan iletişim süreci, daha sonra
ses ve görüntünün eklenmesiyle zamanı ve uzamı yapısal dönüşüme uğratmıştır. Bilgisayar ve
internetin gelişmesiyle söz konusu iletişim süreci bir kez daha yapısal bir dönüşüme
uğrayarak, yazının, resmin, sesin ve görüntünün aynı anda karşılıklı akışı sağlanarak interaktif
bir iletişim süreci başlamıştır. Bu süreci başlatan ve anlamamızı olanaklı kılan salt iletişim
araçlarındaki ve süreçlerindeki gelişmeler değil, küreselleşme sürecini var eden siyasi,
ekonomik ve kültürel bütün unsurların bir bütün olarak görülmesiyle mümkündür. Aynı
biçimde küreselleşme olgusunun iletişim araçları ve süreçleriyle nasıl bir ilişki içerisinde
olduğuna dikkat etmek gerekmektedir (Bauman, 2006: 70). Bu kapsamda sosyal medya,
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zaman ve yer sınırlaması olmadan her yerde paylaşımın, tartışmanın ve diyalogların olduğu
bir iletişim şeklidir. Bu anlamda sosyal medyanın tabanında ‘iletişim’ ve ‘paylaşım’ yatar.
1997 yılında kullanıcılara profil yaratma ve arkadaş listeleme imkanı tanıyan, 1998
yılının başında ise arkadaşlarının listelerini inceleme fırsatı sunan arkadaş odaklı
sixdegrees.com sitesi ise sosyal ağların ilk örneği olarak ortaya çıkmıştır (Gönenli ve
Hürmeriç, 2012: 218-219). Uygulama kısa sürede popülerleşmiş ve 2000 yılında 125 milyon
dolara satılmıştır. Ancak kendi gibi sitelerin artması üzerine rekabete girememiş ve 2001
yılında kapanmıştır. Zamanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olan Facebook,
2004 yılında Mark Zuckerberg ve oda arkadaşları tarafından Harvard Üniversitesi içinde
kurulmuştur. Uygulama 2005 yılında daha çok akademik camia içinde kalmış ancak 2006
yılıyla birlikte şimdiki niteliklerine kavuşarak genel kitleye ulaşmıştır (Hazar, 2011: 155156).
1.2. Sosyal Medya Kavramı ve Özellikleri
Teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesi ve internetin hem kullanım hızının hem de
kullanım alanının genişlemesi ile birlikte gerek sosyal alanlarda gerekse iş hayatında eski
alışkanlıkların ve iş görme şekillerinin birçoğu değişikliğe uğramış, bu değişiklikler
hayatımıza birçok yeni kavramın girmesini de sağlamıştır. Bu kavramlardan biri de sosyal
medyadır (Bulunmaz, 2011: 29). Đnternetin temelli kullanım olan sosyal medyanın
özelliklerinin değişip gelişmesi sosyal medyayı, insanlar için neredeyse vazgeçilmez kılmıştır.
Đnternet süreciyle başlayan küresel ölçekte enformasyon akışının son noktalarından
biri olan sosyal medya, zaman ve mekân kavramlarını ortadan kaldırarak bireysel ve
toplumsal hayatın yeniden yorumlanmasını sağlamışlardır. Bu nedenle küresel bir ağ döngüsü
içerisinde gerçekleşen bu yeni sürecin tanımlanması ve anlaşılmasına denk düşen en anlamlı
toplum tanımlaması “ağ toplumu”dur. Manuel Castells’in deyişi ile, “bireyler artık küresel ve
yerel olarak örülmüş, birbiriyle bağ(ıntı)lı ağ toplumu içinde yaşamaktadır” (Toprak ve diğ.,
2009: 25).
Sosyal medya kavramının gelişmesi ve Web 2.0’ın ortaya çıkmasıyla bu iki kavram
birbirlerinin yerlerine kullanılabilmektedir. Genellikle çevrimiçi uygulamaları Web 2.0, bu
uygulamaların sosyal yönlerini de sosyal medya kavramı ifade etmektedir (Constantinides ve
Fountain, 2008: 232). Yani Web 2.0 işin teknolojik boyutunu, sosyal medya ise toplumsal
boyutunu ifade etmektedir. Web 2.0 teknolojik temeli nedeniyle sosyal medya için bir
platform olarak düşünülebilir. Sosyal medya, Web 2.0’ın teknolojik temeli üzerine kurulu,
içeriği kullanıcı tarafından oluşturulan ve her türlü değişime imkan veren internete dayalı
uygulama olarak ifade edilmektedir (Kaplan ve Haenlein, 2010: 61).
Biraz daha geniş anlamda sosyal medyayı, Web 2.0 teknolojileri üzerine kurulan, daha
derin sosyal etkileşime, topluluk oluşumuna ve işbirliği projelerini başarmaya imkan sağlayan
web siteleri olarak tanımlamak mümkündür (Akar, 2010: 17). Sosyal medya kelimeler,
görüntüler (durağan ve hareketli) ve seslerin yapımına, ortak inşasına ve yayılmasına olanak
sağlayarak teknolojiyi, telekomünikasyonu ve sosyal etkileşimi entegre eden internet ve mobil
temelli araçlar ve aletler olarak da tanımlanabilmektedir (Dabner, 2012: 69).
Sosyal medya ile ilgili birçok çalışması bulunan Michael Frunchter, sosyal medyayı 5
C ile açıklamaktadır. Frunchter’e (2009) göre sosyal medyayı oluşturan bu 5 C; conversation
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(sohbet), commenting (yorumlamak), contribution (katkı), community (topluluk) ve
collaboration (işbirliğidir)’dir. Conversation, sosyal medyanın esasını karşılıklı iletişimin
oluşturduğunu göstermektedir. Commenting, sosyal medya da paylaşılanların her türlü eleştiri
ve yorumlara açık olduğunu ifade etmektedir. Contribution, yapılan yorumların yanında yeni
fikirlerle katkı sağlamaktır. Community, normal yaşantımızda meydana getirdiğimiz
topluluklara ihtiyaç duyduğumuz gibi sosyal medyadaki sosyal kısmı içinde topluluğa ihtiyaç
vardır. Collaboration ise, sosyal medyanın varlığını devam ettirebilmesi için olması gereken
işbirliğini ifade etmektedir.
Lietsala ve Sirkkunen de sosyal medya sitelerinin beş temel özelliğinin olduğunu
belirtmektedirler. Bunlardan ilki, içerik paylaşımı için uygun alanın olması. Đkincisi, sosyal
medya platformlarının sosyal etkileşime dayalı olması. Üçüncüsü, sosyal medyadaki
katılımcıların tüm içeriği oluşturabilmesi, paylaşabilmesi ve tartışabilmesi. Dördüncüsü, tüm
içeriklerin diğer harici ağlara da bağlantı olarak verilebilmesi. Beşincisi ve sonuncu özellik
ise, siteye aktif olarak katılımda bulunan üyelerin kendilerine ait hesaplarının olmasıdır
(Lietsala ve Sirkkunen, 2008: 25). Bu açıklamalarla sosyal medya yoğun ve zengin içeriğe
sahip bir alem olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu sanal âlemde insanlar sosyalleşme evresine girerek kendilerine yeni yaşam alanı
oluşturmaktadırlar. Dahil olduğu gruplarda kişisel görüşleri tüketimleri, giyim, yaşam alanı,
kullandığı cep telefonu, araba gibi bir çok tüketim ve zevk kültürü bu gruplarda olur ve
değişir.
Sosyal medya kimileri için sosyalleşmeden kaçtığı, kendi kendine yalnız kaldığı, daha
çok izleyici olduğu bir ortam iken kimileri için ise sosyalleşmek, topluluklar içinde takdir
edilmek, takip edilmek isteğinin tezahürü şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Đnsanların,
gündelik yaşamdan kaçış, bilgilenme, eğlenme, iletişim, vakit geçirme gibi isteklerine
etkileşim boyutuyla cevap veren sosyal medya, günümüzde insanları en hızlı ve en fazla
kuşatan, kişiselleşebildiği oranda da gelecek vadeden bir araç haline gelmiştir (Hazar, 2011:
153-154).
En yalın anlatımla sosyal medya, bireylerin internet üzerinden yer ve zaman
sınırlaması olmaksızın fikirlerini ve görüşlerini belirtmelerine olanak sağlayan, internetin
sunduğu multimedya özelliklerini sınırsız bir şekilde kullanım imkanı tanıyan, aynı zamanda
başka bireyler ile karşılıklı görüş alışverişine ve paylaşıma dayalı bir interaktif ortamın
varlığını hayata geçiren bir geniş tabanlı platform olarak tanımlanabilir (Bulunmaz,2011: 29).
Sosyal medya, karşılıklı etkileşim medyasını kullanarak bilgi, birikim ve düşünceleri
paylaşmak için çevirim içi olarak bir araya gelen insan toplulukları arasındaki aktiviteler,
pratikler ve davranışları kapsamaktadır (Safko ve Brake, 2009: 6).
Sosyal medya sadece bireysel kullanım için değil şirketler tarafından da kullanılan
etkileşimli halkla ilişkiler aracı konumundadır. Bu doğrultuda şirketler için her zaman olumlu
dönüş alınmaz bireylerin negatif düşüncelerine de maruz kalınmaktadır. (Yavuz ve Haseki,
2012:127). Bu bağlamda internet kullanıcıları, sosyal medya üzerinden pozitif düşüncelerini
ve deneyimlerini paylaşabildiği gibi negatif yorumlarını da iletebilmektedirler. Bu nedenle
sosyal medyada varlık gösteren işletmelerin söz konusu fırsat ve tehditleri doğru algılaması ve
faaliyetlerini bu doğrultuda sürdürmesi gerekmektedir.
Sosyal medya kullanımı ile ilgili istatistikler incelendiğinde sosyal medya kullanım
oranının gün geçtikçe arttığı ve insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğu göze
çarpmaktadır. ComScore’un Avrupa’nın 18 ülkesinden verilere yer verdiği “2013 Europe
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Digital Future in Focus” isimli raporuna göre, Türkiye’de internet kullanıcılarının yaklaşık
%70’i 35 yaşın altında olup, %37.3’ü 15-24 yaş arası, %31.3’ü 25-34 yaş arası, %19.3’ü 3544 yaş arası, %8.6’sı 45-54 yaş arası ve %3.6’sı 55 yaş üstündedir. Aynı araştırma sonuçlarına
göre ülke bazında Kasım 2012 itibariyle sosyal ağlarda ortalama ne kadar zaman geçirildiğine
ilişkin yapılan araştırmada ise Türkiye ülke sıralamasında 5. sırada yer almıştır
(www.slideshare.net, 25 Mayıs 2015).
Đnternet kullanıcılarının sayısının artmasına paralel olarak sosyal medya siteleri de
yaklaşık olarak son 10 yılda hızla gelişmeye başladı ve kullanıcı sayıları da her geçen gün
artmaya devam ediyor. Türkiye Đstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’ de internete erişim
imkânı olan hane oranı 2010’dan 2011’e %41,6 dan %42,9 a yükseldi. 2011 yılında, 16-74
yaş arasındaki bireylerin bilgisayar kullanım oranı %46,4 ve internet kullanım oranı ise
%45’tir. Bu oranlar 2010 yılında sırasıyla %43,2 ve %41,6 idiler. 16 ile 74 yaş arasındaki
bütün bireylerin %36,2’si ve 16-74 yaş arasındaki internet kullanıcılarının %89’ i Đnterneti
düzenli olarak kullanıyorlar (http://www.tuik.gov.tr/Start.do , 01 Haziran 2015).
Emarketer son yayınladığı raporda, 2013 sonunda dünyadaki her dört kişiden birinin,
2017’de ise tüm dünyada 2.55 milyar insanın sosyal ağ kullanıcısı olacağını vurgulamaktadır
(www.emarketer.com , 25 Nisan 2015).
Ipsos KMG Dijital Araştırmalar Birimi tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen Sosyal
Medya ve Markalar Araştırması ise tüketicilerin sosyal medya davranışlarını ve markalarla
ilişkisini detaylı bir şekilde ortaya koymuştur. Araştırma sonuçları Türkiye’de sosyal medya
kullanımının dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu göstermektedir. Dünyada online
nüfusun %62’si sosyal medyaya bağlanıyorken bu oran Türkiye’de %79 civarındadır ve
kullanıcıların neredeyse yarısı sosyal medya hesabını her gün kontrol etmezse rahatsız
olmaktadır. Araştırmada, buluşmalarını sosyal ağlardan düzenleyenlerin oranının bile %15
olduğu belirtilmiştir (www.marka-marka.org, 02 Haziran 2015). Đnsan hayatını bu denli
etkileyen internet evlerin büyük çoğunluğuna girmiş ve kullanıcı sayısı hızla devam etmekte
olup telefonu aracılığıyla ise neredeyse kullanmayan yok denecek kadar azdır.
Sonuç olarak, internet teknolojisinin ulaştığı bu olanakların bir sonucu olan sosyal
medya, bireylerin kitlelere yayınladıkları monologları sosyal medya diyaloglarına çevirerek,
insanların sosyalleşme ihtiyaçlarının giderilmesine destek veren bir etkileşimli kitle iletişim
aracı olarak öne çıkmıştır. Sosyal medya, haber ve bilginin demokratikleşmesini
desteklemekte, insanları içerik tüketicileri olmaktan çıkarıp içerik üreticilerine
dönüştürmektedir (Yavuz ve Haseki, 2012: 127).
1.3. Sosyal Medyanın Önemi
Sosyal medya günümüzde en önemli iletişim araçlarından birisi olma yolunda hızla
ilerleyen internetin en gözde uygulamaları arasında yer almaktadır. Đnternetin kullanılma
sıklığı artarken, bu sıklık içinde de sosyal medyaya girilme oranı yükselmektedir. Yakın bir
gelecekte neredeyse internet kullanımının çok önemli bir kısmının sosyal medya tarafından
sağlanacağı düşünülmektedir. Sosyal medya uygulamaları artık sadece iletişimi
sağlamamakta, oyun, bilgi edinme, arama yapma gibi birçok konuyu da kullanarak, bireylerin
hemen her ihtiyacını karşılamaktadır (Hazar, 2011: 153). Bu kapsam da insanların birçoğu
ihtiyacını karşıladığı internet ortamı, azımsanmayacak sayıda insanı da kendine bağımlı
yaparak birçok insanda patolojik vakalara yol açmaktadır.
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Đnternetle bilginin, diğer medya araçlarına oranla, çok daha büyük bir erişilebilirlik ve
esneklikle yayılmasına olanak sunmaktadır (Lester, 2012: 118). Bilgi teknolojilerinin
gelişimiyle ve internetin insanların yaşantılarına girmesiyle tüm dünyada alış veriş
sektöründe büyük bir değişim yaşanmaya başlamış ve bu değişim, internete ulaşabilen
herkesin, şirket veya organizasyonun, bu yolla herhangi bir coğrafi engele takılmaksızın siber
ortamda tüm dünyadan insanlarla iletişime geçmesini kolaylaştırarak elektronik ticaret
yapabilmesine olanak sağlamıştır (Sin ve diğ., 2012: 326; Sevinç, 2012: 27-40). Buna ek
olarak internet ortamı alış veriş alanında görüldüğü gibi en büyük pazar ve mübadele yeri
olduğu söylenebilir.
Sosyal medyaya bir başka açıdan yani işletmeler açısından ele alındığında, Facebook,
Twitter, Friendfeed, Flickr, bloglar gibi birçok sosyal paylaşım ağının bir bütünü olarak
adlandırılabilecek sosyal medya alt dallarıyla işletmelerin son yıllarda oldukça önem verdiği
alanlardan biridir. Đşletmelerin kendi organizasyon yapıları içerisinde sadece bu işle ilgilenen
departmanlar kurmaları ve kendileri dışında gelişen olayların kontrol edilebilirliği noktasında
etkin bir konum yaratma çabaları da bunun en somut örneklerinden biridir. Sosyal paylaşım
ağlarının büyük ilgi görmesi ve yüksek sayılarda kullanıcıya hitap etmesi sonucunda kurumsal
anlamda şirketler için de sosyal medya, kendi ürün ve hizmetleri açısından bir pazarlama alanı
olarak görülmeye başlanmıştır (Bulunmaz, 2011: 19-50).
Sosyal medya devrimi tüm dünyadaki tüketicilere şimdiye dek sahip oldukları en
büyük gücü vermiş, bu da şirketleri nasıl daha açık ve esnek olabilecekleri konusunda
düşünmeye zorlamıştır. Küresel krizle birlikte sosyal medya, şirket, organizasyon ve
hükümetleri, bu ortamda konuşulmaları ve mesajlarını televizyon veya radyo gibi yayın
organlarını kullanmak zorunda kalmaksızın ve çok para harcamadan nasıl daha ucuza
iletebilecekleri konusunda düşünmeye yöneltmiştir (Kerpen, 2011: 4).
Sosyal medyanın ilgi çekmesinde büyük bir öneme sahip olan sosyal ağların, kitlelerle
bağlantı kurmak için sistemde zorunlu bulunan profilin paylaşılmasına olanak tanıyan, bir
bağlantıyı paylaşanlarla diğer kullanıcıların listesinin birbirine eklenmesi ve aynı zamanda
sistemde bulunan her bir kişinin birbirilerini görmesini sağlayan web tabanlı servis olarak
tanımlanmaktadır (Akıncı ve Bat, 2010: 3355).
Ayrıca sosyal medya en yüksek derecede paylaşımın gerçekleştiği, online medyanın
yeni bir türü olarak fırsatlar sunmaktadır (Akıncı ve Bat, 2010: 3352) ve aşağıdaki özellikleri
içerir:
Katılım: Sosyal medya, iletişim kurulan kişilerin geribildirimde bulunmasını ve gerekli
katkılar göstermesini kolaylaştırmakta, medya ile izleyicisi arasındaki çizgiyi silikleştirerek,
patronajı kullananın hizmetine verir (Hazar, 2011:157).
Açıklık: Çoğu sosyal medya hizmetleri katılım ve geribildirime açıktır. Bilgi paylaşımını,
oylamayı ve yorum yapmayı desteklemektedir. Đçerikten faydalanma ve giriş için nadiren
engeller vardır. Sadece şifre korumalı içerikler beğenilmez (Akar, 2010: 18).
Karşılıklı Konuşma: Geleneksel medya daha çok tek yönlü bir iletişim içermektedir. Klasik
kitle iletişim araçlarında geribildirim zordur ve zaman almaktadır, buna karşılık sosyal medya
bireylere, çift yönlü iletişim, rahat ve zamanında geribildirim sunmaktadır (Hazar, 2011: 157).
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Toplum: Sosyal medya topluluklara çabuk ve etkili bir oluşum için izin vermekte, topluluklar
da böylece sevdikleri fotoğraf, politik değerler, favori TV şovları gibi ilgili oldukları şeyleri
paylaşmaktadır (Akıncı ve Bat, 2010: 3352).
Bağlantısallık: Birçok sosyal medya bağlantısaldır. Kullanıcı kolaylığı, reklam veya herhangi
bir gerekçeden dolayı diğer sitelere, kaynaklara ve kişilere link vermektedir (Hazar, 2011:
157).
Sosyal medya önemli olduğunun anlaşılması birçok siyasi devlet adamlarının
kullanmasıyla da ispatlanmaktadır. Son dönemlerde gerek ülkemizde, gerekse dünyanın
birçok yerinde siyasetçilerin ve bazı devlet adamlarının sosyal paylaşım ağlarını etkin
kullanmaları, ağların başka bir bağlamda gündeme gelmelerine neden olmaktadır. Bu anlamda
“Facebook ortamının siyasal iletişim kampanyalarında kullanılma olgusu, ABD Başkanı
Barack Obama’nın Facebook ortamında başarılı bir destek hayran kitlesi kampanyası
yürütmesi ile gündeme gelmiştir” (Binark ve dğr., 2009: 73). Đnsanların devlet adamlarıyla
görüşme imkânı çok zor olduğundan başta Facebook ve Twitter olmak üzere liderlerle karşılık
iletişime geçme olanağını sosyal medya ile sunulmaktadır.
Sosyal medya işlevsel açıdan yalnızca bir iletişim aracı olarak kalmaz. Bunun
yanı sıra çok önemli bir eğitim aracıdır. Özellikle de geniş halk kitlelerinin eğitimi açısından
çok önemli hizmetler yerine getirebilir (Arslan, 2006:6).
Bütün bu anlatılanlardan da rahatlıkla çıkarılabileceği gibi sosyal medyanın
sosyalizasyon süreci üzerinde yadsınamaz bir etkisi vardır. Sosyal medyanın özellikle de,
bireylere yönelik erken yaşlardaki toplumsallaştırma sürecinde çok büyük bir etkisinin olduğu
da herkesçe kabul gören bir gerçekliktir. Kuşkusuz bu etki yalnızca erken yaşlardaki
bireylerle sınırlı kalmamaktadır. Sosyal medya organlarının, çocukların yaşantısında ve
kişiliklerinin gelişiminde derin izler bırakan bir etkisinin olduğu asla yadsınamaz. Ancak
bununla birlikte, çocukların yanı sıra genç-yetişkin bütün insanların yaşamları boyunca süren
uzun dönem sosyalizasyonu üzerinde de sürekli bir etkiye sahiptir.
1.4. Sosyal Medyanın Geleneksel Medyadan Farkı
Yeni çağın ve dijital ekonominin yapıtaşlarından biri olan sosyal medyanın
özelliklerinden biri de çok hızlı ve ucuz olmasıdır. Sosyal medya alanları genel olarak herkes
tarafından az veya sıfır maliyetle kullanılmaktadır. Bir diğer özelliği ise, internette içerik
oluşturma ve bu içeriği paylaşmada oldukça aktif ve katılımcı kullanıcı kitleleri bulunmasıdır.
Geleneksel medya üretiminde çoğunlukla uzmanlaşmış yetenekler ve belli bir eğitim
sürecinden geçmiş olanlar faaliyet gösterirken, sosyal medyada herkes üretimde
bulunabilmekte ve üretici kullanıcıların yetenekleri çeşitli, farklı ve yeni bakış açılarına sahip
olabilmektedir (Asan, 2012: 127; www.tureka.com, 02 Haziran 2015).
Sosyal medya doğrudan e-mail veya TV reklamı gibi bir “şey” değildir, bunun aksine,
bilginin yaratıldığı, paylaşıldığı, değiştirildiği ve yok edildiği işbirlikçi bir süreçtir (Evans,
2012: 33).
Geleneksel medya ile sosyal medya arasındaki farklardan biri, geleneksel medyanın
sınırlı olmasıdır. Fakat sosyal medya için duyulan, okunan, güncellenen her mesaj bir süreç
işidir ve genellikle alıcı tarafından düzeltilmekte veya yorumlanmaktadır (Lester, 2012:118).
Sosyal medyada düzeltilen, yorumlanan, okunan ya da duyulan her ileti, alıcı ve göndericinin
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iletişimi ile birlikte diğer kullanıcıların ya da alıcıların katkısı ile türetilebilmekte veya çok
ilgi görmüş olmasına rağmen saniyeler içerisinde çoğunluk tarafından terk edilebilmektedir.
Sosyal medya ile geleneksel medya arasındaki bir diğer fark, sosyal medya da
kullanıcıların kendi ürettikleri ya da başka sitelerden kopyaladıklarını paylaşmalarından zevk
almalarıdır. Sosyal medya da içerik ya kullanıcılar tarafından oluşturulmakta ya da başka
sitelerden kopyalanabilmektedir. Buna karşılık geleneksel medyada böyle imkânlar yoktur
(Lietsala ve Sirkkunen, 2008: 14-20).
Sosyal medyanın her geçen gün artan gücü online nüfusun artmasıyla doğru orantılı
olmakla birlikte buna karşın geleneksel medyanın gücü giderek azalmakta, kontrol merkezden
tabana, tekilden çoğula geçmektedir. Sosyal medya aynı zamanda "hazır içeriği tüketen"
değil, "kendi içeriğini üreten" bir platform ve daha demokratik bir sürecin de yaşanmasına
olanak veren bir mecradır. Kullanıcının oluşturduğu içeriği tüketen sosyal medya, demokratik
ortamı sayesinde, geleneksel medyadaki gibi belli bir zümre tarafından, belli amaçlar için
oluşturulup toplumsal algıyı değiştirmek için üretilen içeriklerin dönemini de kapatmaya
başlamıştır. Sosyal medya ve geleneksel medya arasındaki fark, yön ve içerik bakımından
devrim niteliği taşımaktadır (www.blog.milliyet.com.tr, 03 Haziran 2015).
Sosyal Medya geleneksel medyadan farklı olarak yaşayan bir platformdur. Gazete, TV
ve diğer basılı araçlardan en büyük farkı eş zamanlı bilgi paylaşımıdır. Çift yönlü iletişimin
getirdiği etkileşim seviyesi geleneksel medyanın çok ilerisindedir. Sosyal medyaya ise birçok
şirket tarafından çok büyük rakamlarda bütçe ayrılmaktadır.
Sosyal medyanın bu açıklamalar çerçevesinde geleneksel medyadan farkları şöyle
özetlenebilmektedir (Akıncı ve Bat, 2010: 3348‐3382):
Erişim: Hem geleneksel medya hem de sosyal medya teknolojileri herkesin genel bir kitleye
erişebilmesine olanak tanır.
Erişilebilirlik: Geleneksel medya için üretim yapmak genellikle özel şirketlerin ve
hükümetlerin sahipliğinde iken sosyal medya araçları genel olarak herkes tarafından az veya
sıfır maliyetle kullanılabilmektedir.
Kullanılabilirlik: Geleneksel medya üretimi, çoğunlukla uzmanlaşmış yetenekler ve eğitim
gerektirmektedir. Çoğu sosyal medya için ise bu geçerli değildir, yani herkes üretimde
bulunabilmektedir.
Yenilik: Geleneksel medya iletişimlerinde meydana gelen zaman farkı (günler, haftalar, hatta
aylar) anında etki ve tepkisi olan sosyal medya ile kıyaslandığında uzun olabilmektedir.
Sosyal medyada ise tepkilerin zaman aralığına katılımcılar karar verir.
Kalıcılık: Geleneksel medya yaratıldıktan sonra değiştirilemez. Örneğin bir dergi makalesi
basıldıktan ve dağıtıldıktan sonra aynı makale üzerinde değişiklik yapılamazken sosyal medya
yorumlar veya yeniden düzenlemeyle anında değiştirilebilmektedir.
Yapılan açıklamalardan sosyal medyanın tüm özellikleriyle geleneksel medyayı
kapsadığı görülmektedir. Zaten kullanıcı oranlarının yüksek olması da bunu ispatlar
niteliktedir.
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1.5. Sosyal Medyanın Avantaj ve Dezavantajları
Sürekli değişim halinde olan iletişim ve teknoloji hayatı çok kolaylaştırmanın yanında
bazı bazı zararlı etkenlere de kapı aralamaktadır. Đnsan hayatına fayda sağlamak için
oluşturulan bu sosyal ağlar kullanılması bilinmezse en tehlikeli silah hükmünde
olabilmektedir. Hayatımızın her anına hükmeden internet âlemi doğru kullanıldığı takdirde
olumlu özellikle saymakla bitmeyecek kadar çok fazladır.
Đnternetin kullanılmaya başlandığı ilk dönemlerde bilgisayar üzerinde giriş yapılan
internet günde belli saatler kullanılmasına karşın günümüzde akıllı cep telefonlarının
gelişmesiyle yirmi dört saat çevrimiçi bağlanılan sosyal medya insanların yaşam merkezi
haline gelmiştir.
Ticaret, eğitim, turizm, ulaşım, spor, sağlık, gibi birçok kamusal alanın yanında
sosyalleşme, yeni insanlar tanıma, farklı coğrafyalar, kültürler keşfetme, hatta tanışma ve
evliliklere kadar sayamayacağımız çok sayıda yeniliklerden oluşan sanal ortam insanların
hizmetindedir.
Đnternet kullanıcılarını dünya üzerinde istedikleri yere anında götürebilmektedir.
Kaynakların bu şekilde paylaşımı pek çok avantaj ve dezavantajı gündeme getirmektedir.
Öncelikle avantajları belirtilerse; Örneğin, kitap okumak için bir kitaba, video seyretmek için
bir televizyon, bir video ve video filme ve haberleşmek için bir telefona ihtiyacımız vardır.
Đnternet tüm bu servisleri tek bir serviste birleştirerek sunmaktadır. Bu nedenle bir bilgisayar
ve internete erişim olması tüm bu işlemleri gerçekleştirmemizi sağlamaktadır. Đnternet'e
erişilerek diğer kullanıcılarla haberleşilebilir, kaynaklar paylaşılabilir ve bilgiye ulaşılabilir.
Sosyal medya takipçiler için bilgiye daha kolay, ucuz ve hızlı ulaşmanın yoludur. Bu
tür bir yöntem ile tüketiciler, takipçisi oldukları marka ya da işletmelerin yeni çıkan ürün,
promosyon ve indirimlerinden daha kısa zamanda bilgi sahibi olabilmektedir. Sosyal medya
sayesinde tüketiciler ve markalar birbirine daha önce hiç olmadığı kadar yakınlaşmaya
başlamıştır (Demir ve Kozak, 2013: 127).
Sosyal medya en azından kısmen, birçok insanın makinelerle artan miktarlarda vakit
geçirdiği bir toplumda “iletişim konforu” sağlamak amacıyla gelişmiştir. Sosyal medya
yoluyla, aynı zamanda bir yandan eğlence ihtiyacı giderilirken (oyun oynama, alışveriş yapma
gibi) ve kaynak elde ederken (bilgi paylaşımı gibi), diğer yandan da konforlu iletişim ihtiyacı
giderilebilmektedir (Tuten, 2008: 20-21).
Özellikle çocukların ve gençlerin cinsiyet, meslek ve siyasetle ilgili eğilim, tutum,
duygu, değer, beklenti ve davranışlarında yoğun bir şekillendirici ve belirleyici etkiye sahiptir
(Barrett ve Braham, 1995: 96-97). Bu özelliğiyle bireyler kontrollü olarak interneti kullanırsa
oldukça fayda sağlayacaktır.
Enformasyon çağını yaşadığımız bu yüzyılda ticari faaliyetlerin bir kısmı iş yeri
açmadan evden alış veriş yapma imkânı sunmaktadır. Bu bağlamda işçi ve diğer tüketim
giderleri olmadan ürünler daha ucuza elde edilip dolayısıyla müşteriye daha ucuza
satılmaktadır.
Toplum kendine yer bulamayan aidiyet duygusunu yaşayamayan kişilerin kendilerine
mesken olarak sanal alemde kendilerini ispatlamaktadırlar. Bu şekilde sosyalleşme yeri olan
sosyal medya birçok insanı karşı cinsiyetle tanıştırıp evlilikler gerçekleşmektedir.
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Sosyal medyanın bir başka olumlu yönü de işveren için işçi bulma ve iş arayanlar için
ise iş çok geniş iş bulma imkanı sunmaktadır. Önceleri iş arayanlar şirketleri bilmeden kapı
kapı dolaşan iş arayanlar şimdi çok hızlı ve herhangi bir maddi gideri olmadan iş iknalarına
ulaşabilmektedir. Ayrıca sosyal medya da oluşturulan facebook, Twitter, blog gibi sayfalarla
işveren açısından kişileri tanıma fırsatı bulmaktadır.
Ebeveynler için ise çocuk yetişme konusunda çok önem arz eden sosyal medya uzman
kişilerce oluşturulmuş birçok video ve yazılı metinlerle çocuk yetiştirmenin eğitimler
verilmektedir. Buna ek olarak eğitimsel faaliyet alanları da çok geniş kapsamlı alana sahiptir.
Đstenilen eğitim materyalleri için kitap sayfalarının yerine online kitap yada diğer eğitimsel
aktiviteler çok sayıda ve çok kısa sürede elde edilmektedir. Bilimsel araştırma yapan
eğitimcilerinden aylarca hatta birkaç yılı bulan yazı metinleri sanal(e-kaynak) kütüphanelerle
istedikleri anda istedikleri sayıda bilgiye ulaşabilmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi
gereken husus bilimsel bilgilerin tartışıldığı zaman konusunda uzman olmayan insanlarında
yorumları yer alacağından bilgi kirliliği olmamasına dikkat edilmelidir.
Tek tek sayılamayacak kadar çok fazla olumlu yönü olan sosyal medya aracının bir
diğer yönü ise dezavantajlarıdır. Sosyal paylaşım sitelerinin yaygınlaşması ile birlikte birçok
genç, vaktinin büyük bir bölümünü bu sitelerde geçirmektedir. Unesco tarafından yapılan
araştırmaya göre ülkemizde kitap okuma oranı on binde bir civarındadır
(http://blog.milliyet.com.tr, 02 Haziran 2015). Bilimle uğraşan genç sayısının da düşük
olduğu göz önüne alındığında bu durumun ortaya çıkmasında sosyal medyanın rolünün
küçümsenmeyecek kadar büyük olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Önemli olan internetin
sunduğu olanaklardan doğru bir şekilde faydalanmayı öğrenebilmek ve dezavantajlarından
etkilenmemektir.
Yine sosyal medya Postman’ın yaklaşımıyla “ayıp”ları ortadan kaldıran, “çocukluğun
yok oluşu”na katkıda bulunan televizyon çağını bile geride bırakmış bulunmaktadır. Eğitimin
ardıllığını, bir başka deyişle bilgiye ulaşmak için belirli aşamalardan geçmiş olma koşulunu
da ortadan kaldıran sosyal medya, bir yandan bilgi üretiminde tekeli kırarken, diğer taraftan
bilgiyi ve bilginin kaynağını sıradanlaştırmaktadır (Balta Peltekoğlu, 2012: 8). Bu bağlamda
internet ortamında herkesin katılımcı ve bilgi paylaşma çabasında olduğundan kirli bilgilerle
dolmaktadır.
Sosyal medya araçları son dönemde gerek yerel, gerekse küresel ölçekte yeni
toplumsal hareketler bağlamında sıklıkla gündeme gelmektedir. Bu bağlamda sosyal medya,
gerçek hayatta örgütlü bir toplumsal hareketin haberleşmesi ve örgütlenmesi anlamında
kolaylık sağlayan bir araç olarak işlev görebilmektedir. Bununla birlikte sosyal medya
araçlarının yapısal özelliği ve diğer geleneksel iletişim araçlarından farklı olarak bütün
etkileşimlere açık olması, onun kolaylıkla yönlendirilebilir, provoke edilebilir ve amacından
saptırılabilir bir araç haline gelmesini mümkün kılmaktadır. Bu nedenle herhangi bir
toplumsal hareketin başlattığı meşru ve haklı bir davranışın, sosyal medya kanalıyla
amacından saptırılması kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bu durum toplumsal hareketin kontrol
mekanizmalarını zayıflatan, hatta yerel ve küresel yasal zeminde onu zor durumda bırakan bir
süreç olabilmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve haberler
sayfalarının dezenformasyonları gerçekliğe aykırı bilgi verilmektedir. Örneğin bir olaya ait
görüntü, ses vb. bilgilerin fotomontaj gibi teknolojik aletlerden yararlanılarak gerçekten
saptırılıp milyonlarca kişiye sunulmaktadır.
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Sanal âlemde çok fazla vakit kaybederek oranın ruhuna sahip olan bireyler ise gerçek
hayatın sosyal yaşamdan uzaklaşabilmektedir. (Barbier, 2001: 350, akt. Aydoğan, 2010: 27).
Özellikle gençler gerçek hayattan ve ilişkilerden koparak sanal ortamda bir kimlik geliştirme
ve sosyalleşme çabası, onları gerçek yaşamda sosyalleşmekten uzaklaştırabildiği gibi kin,
öfke ve nefret gibi duygularla kullanım pratiği geliştirilebilmelerine de olanak tanımaktadır.
1.6. Sosyal Medya Araçları
Sosyal medya hem içerik olarak hem de biçim olarak geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu
yelpazeyi oluşturan sosyal medyanın biçimleri, facebook, twitter, friendfeed, youtube, bloglar,
mikrobloglar, sosyal imlemeler, podcastler, wikiler ve forumlardır. Đnsanlar bu biçimler
sayesinde birbirleriyle çeşitli içerik ve bilgi paylaşımında bulunarak aradıkları ve
ilgilendikleri içeriklere ulaşma imkanına sahip olmaktadırlar (Zafarmand, 2010: 21; Nash,
2009: 7; Onat, 2010: 105; Korkmaz, 2014:16; Tonta, 2009:1 ve Hira ve diğ., 2011:12).
Sosyal ağlar günlük yaşamımızda bir alışkanlık haline gelmiştir. Sosyal ağlarda
kullanıcı sayfaları kendi özelliklerine göre tasarlanmaktadır. Yani her kullanıcı kendini
anlatan, kendini tanıtan profiller oluşturmaktadır.
Başka bir açıdan sosyal ağlar, "bireyleri internet üzerinde toplum yaşamı içinde
kendilerini tanımlayarak, aynı kültürel seviyesinde rahatlıkla anlaşabilecekleri insanlara
internet iletişim metotları ile iletişime geçmek için ve aynı zamanda normal sosyal yaşamda
yapılan çeşitli jestleri simgeleyen sembolik hareketleri göstererek insanların yarattığı sanal
ortamdaki sosyal iletişim kurmaya yarayan ağlar” olarak da tanımlanmaktadır (Sabimbona,
2013:8-9). Sosyal medyanın alt dalları olan bu araçlardan kısaca şu şekilde özetlenebilir:
Facebook
Facebook, insanların arkadaşlarıyla iletişim kurmasını ve bilgi alış verisi yapmasını
amaçlayan bir sosyal medya aracıdır. 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi öğrencisi
Mark Zuckerberg tarafından kurulan facebook, öncelikle Harvard öğrencileri için
kurulmuştur. Daha sonra Boston civarındaki okulları da içine kapsayan facebook, iki ay
içerisinde Ivy Ligi okullarının tamamını kapsamıştır. Đlk sene içerisinde de; Amerika Birleşik
Devletleri'ndeki tüm okullar facebook'da mevcut hale gelmiştir. Üyeler önceleri sadece söz
konusu okulun e-posta adresiyle (.edu, .ac.uk, vb.) üye olabilirlerken daha sonrasında da ağ
içine liseler ve bazı büyük şirketler de katılmıştır. 11 Eylül 2006 tarihinde ise facebook tüm email adreslerine, bazı yaş sınırlandırmalarıyla açılmıştır. Kullanıcılar diledikleri ağlara;
liseleri, çalışma yerleri ya da yaşadığı yerler itibarıyla katılabilmektedirler (Bostancı, 2010:
56).
Facebook Eylül 2006’dan sonra e-mail adresi olan tüm internet kullanıcılarının
üyeliğini kabul etmeye başlamıştır. Facebook’un bu kadar hareketli bir yapıda olmasını
sunduğu özelliklere borçlu olduğu su götürmez bir gerçekliktir. Belli ağlara üye olmanın
haricinde kullanıcıların arkadaşlarının farklı faaliyetlerinden haberdar olabilmesi, çeşitli ilgi
gruplarına girebilmesi, fotoğraf ve video paylaşabilmesi gibi genel sosyal ağlarda bulunan
özellikler, Facebook'da da bulunuyor. Facebook'u diğer sosyal ağlardan ayırt eden en büyük
özelliği ise kullanıcıların profillerine ücretsiz olarak ekleyebildikleri uygulamalardır. Bu
uygulamalar çoğunluğu Facebook'un haricindeki yazılım geliştiriciler tarafından hazırlanan,
belli işlevleri olan ufak web yazılımlarıdır. Bu uygulamaların kullanıcıların arkadaşları ile
etkileşime geçebilmeleri, profillere eklenebilmeleri ve Facebook ile bütünleşmiş
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çalışabilmesi, bu uygulamalara farklı bir boyut kazandırıyor (Sarı, 2014:40). Dünyada internet
kullanıcıların sosyal ağlar içinde en geniş takipçi kitlesine sahip facebook olduğu
görülmektedir.
Facebook her ne kadar kullanıcısına göre farklı amaçlarla içersede, Facebook’un genel
kullanım amaçları bu başlıklar altında toplanabilir: 1) Arkadaş çevresi edinme, 2)
Çevresindeki insanları denetleme ve gözetleme, 3) Video, resim, fotoğraf, müzik ve fikir
paylaşma, 4) Bireysel ya da grup olarak oyun oynama, 5) Siyasal amaçlı, 6) Ticari amaçlı, 7)
Cinsel amaçlı, 8) Örgütlenme amaçlı, 9) Đhbar amaçlı olarak bu başlıklar altında toplanabilir
(Toprak vd., 2009: 44).
Facebook kullanıcıları sevdikleri şarkıyı, o gün çektikleri fotoğrafı, nerede kiminle
olduklarını, gelecek için planlarını, üzüntü veya sevinçlerinin nedenini yani kısacası
hayatlarının her anını arkadaşlarıyla paylaşmak istediği an herkesi tek tek aramak yerine
Facebook sayfasına yüklemektedirler. Bu sayede zamandan tasarruf etmiş olurlar. Zamanın en
önemli değerlerden biri olduğu günümüz dünyasında Facebook bağımlılarının sayılarının
giderek artmasının en önemli nedenlerinden biri de budur (Aslan, 2011: 34). Facebook
hakkındaki bu ithamlar kullanıcıların neredeyse en yakın arkadaşı gibi görünse de hayatlarının
her anını duygularını yakınındaki arkadaşıyla değil de sanal ortamdaki arkadaşlarına
paylaşmaları samimi duyguların gerçek hissedilmemesine enden olabilmektedir.
Twitter
Twitter, kullanıcılarının ilgiye değer konularda en yeni bilgilere ulaşmasını mümkün
kılan gerçek zamanlı bir bilgi ağı, olarak tanımlanmaktadır (Tosun,2013: 24). Twitter, 140
karakterden oluşan tweet adı verilen internet kısa mesajlarının gönderildiği ve başkalarının
mesajlarının okunabildiği bir mikroblog servisidir. Twitter, her geçen gün karmaşıklaşan
internet dünyasında basit bir takip mekanizması olma özelliğini korumaktadır
(www.twitter.nedir.com, 02 Haziran 2015). Twitter, kullanıcılarını ilgiye değer konularda en
yeni bilgilere ulaşmayı mümkün kılan gerçek zamanlı bir bilgi ağıdır. Twitter üyeleri
ilgilendiği konularda en son tartışmaları kolayca izleyebilirler. Twitter’ın kalbinde Tweet
isimli küçük bilgi patlamaları yer alır. Her Tweet en fazla 140 karakter uzunluğunda olabilir,
bunun amacı az yerle çok bilgi paylaşımı gerçekleştirilebileceğini göstermektedir
(www.twitter.com, 02 Haziran 2015).
Twitter, ilk ortaya çıktığı zaman amacı insanların anlık durumlarını paylaşmaktı.
Ancak, kullanıcı sayısının giderek artması ve Twitter’in bireysel kullanım dışında, ticari ve
kültürel gibi çeşitli kurumların da iletişim aracı olarak kullanılması Twitter’in kullanıcılara
sorduğu asıl soruyu da değiştirmiştir. Twitter ilk çıktığında ana ekranında yazan ‘what are you
doing?’ yani şu an ne oluyor yazısı 2009’dan itibaren ‘what’s happening?’ yani şu anda neler
oluyor diye değişmiştir (Genç, 2010: 4). Bu haliyle Twitter bireysellikten kurtularak,
insanlara hayatının her anında ve alanında şahit olduğu şeyleri başkaları ile paylaşma imkânı
sunmuştur. 2006 yılında Jck Dorsey tarafından geliştirilmesinden bu yana, Twitter dünya
çapındaki popülaritesini gün geçtikçe arttırmış ve içerdiği uygulamaların programlama ara
yüzünün kısa mesaj gönderim ve alımı konusundaki olanaklarıyla internet dünyasının
SMS(Kısa Mesaj)'i olarak anılmaya başlanmıştır (www.wikipedia.org, 02 Haziran 2015).
2006’da mikroblog sitesi olarak kurulan Twitter daha kısa cümlelerin kurularak
tweetler ile iletişim kurulması, daha çok gençlere ve Hollywood’un ve müzik dünyasının
ünlülerine hitap etmesi nedeniyle oldukça ünlenmiştir (Hazar, 2011: 155-156; Kim, Jeong ve
Lee, 2010:217). Ayrıca sivil toplum kuruluşları, siyasi liderler, şirketler, özellikle üniversite

266

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 50
Temmuz – Ağustos 2015
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org

öğrencileri kullanılarak tartışma ortamı oluşturmak amacıyla kullanmaktadırlar. Kullanıcı
sayısı ise gerek Türkiye’de gerekse dünya da hızla artmaktadır.
Bloglar
Đnsanlar binlerce yıldan beri günlük tutmakta (Örneğin Roma Đmparatoru Marcus
Aurelius) ve 1994’den beri bunları çevrim içi olarak yazabilmektedir. Swarthmore Kolejinde
bir öğrenci olan Justin Hall, 1990’ların ortasında video oyunları ve oyun kuralları hakkında
yazmaya başladığında internetin ilk günlükçülerinden biriydi. Başlangıçta bu günlükler
HTML ile yazılmış olan ve el ile düzenli olarak güncellenen normal sitelerin sadece bir
parçasıydı. Gerekli olan bu teknik bilgi, ortalama bir insanın çevrimiçi günlük tutmasını
engelliyordu (Zarrella, 2010: 11). Günümüzde ise bloglar, geniş bir şekilde bilinen bir
teknoloji olarak görülmektedir. Son yıllarda kişisel ve örgütsel blogların sayısı önemli bir
şekilde artmaktadır (Akar, 2010: 47).
Blog, “web günlüğü” anlamına gelen, internet bazlı, hedef kitlelerle karşılıklı
etkileşimi öne çıkaran, hedef kitle öncelikli bir haber yayma ve halkla ilişkiler aracıdır (Yavuz
ve Haseki, 2012: 128). Blog, Weblog isminden türetilmiştir ve genellikle bireyler ya da
gruplar, son sürdürülen ve geniş bir izleyici kitlesi için yorumlar ve fikirler sunan web
sitesidir (Akar, 2010: 45).
Bloglar bir kişi veya bir grup tarafından bireyler veya şirketler adına
hazırlanabilmektedir. Blogda en önemli konu içeriktir. Đçerik ne kadar taze, doğru ve güvenilir
algılanırsa blog o kadar değerli sayılır (Yavuz ve Haseki, 2012: 128). Bloglar, girişlerin tipik
olarak düzenli ya da en azından sık olduğu ve ters kronolojik sırayla – yeni gönderilenden
eski gönderilene göre – görüntülendiği gelişmiş bir web sitesi türüdür (Akar, 2010: 45).
Genel manada baktığımızda blog, kullanıcı ya da kullanıcılarının herhangi bir internet
bağlantısı ile internette anlık yayın yapmalarını sağlayan, içeriği kolay bir şekilde
oluşturulabilen ve güncellenebilen internet sitesidir (Richardson, 2009: 17).
Blogların birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu blog çeşitlerine bakıldığında, en yaygın
olanlarını şu şekilde sınıflandırabiliriz: Kişisel günlük bloglar, haber blogları, aktivist blogları,
politik bloglar, eğitim blogları, teknoloji blogları, şirket ve endüstri blogları en yaygın olan
bloglardır.
Herkese istediği zaman istediği şekilde kolayca bilgilenme fırsatı veren bloglar
iletişimi hem küreselleştirir, hem de toplumsallaştırır. Kişiselleştirmesinin nedeni isteyen
herkes çok rahat bir şekilde fikrini ve düşüncesini söyleyebilir. Toplumsallaştırmasının nedeni
de bu blog hareketiyle toplumda iletişim şekilleri değişmekte, fikrini söyleme özgürlüğü
düşünce ve davranış şekillerini etkilemektedir (Aslan, 2011: 18).
Mikrobloglar
Mikroblog, anlık, kısa ve öz içerikleri başka kişiler ve bağlı kitleler ile paylaşma
mecrasıdır. Mikrobloglar en çok profesyoneller tarafından, haber ve bilgi yaymak, paylaşmak
amacıyla kullanılmaktadır (Ök, 2013: 19). Çünkü dünyanın neresinde olunursa olunsun bir
haberi, gelişmeyi, bilgiyi en hızlı yayacak araç bir mikroblogdur. Bu hızı sağlayan özellikler;
bir iki cümlelik içerikle güncellenebilmesi, cep telefonu sistemi ve iPhone gibi araçlarla
kullanılabilmeleri şeklinde sıralanabilmektedir (Yavuz ve Haseki, 2012: 129).
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Mikroblogging, Web 2.0‟ın en yeni sosyal fenomenlerinden birisidir. Đnsanların o
anda ne yaptıklarıyla ilgili webde kısa mesajları yayımlamasına izin vererek blogging ile anlık
mesajlaşma arasındaki boşluğu doldurmaktadır. Üyelerin / abonelerin akıcı ağında, basit ve
çok hızlı bir iletişim formu olmasından dolayı, küçük bilgi güncellemeleri ve değişikliklerine
ilişkin yeni fırsatlar sunmaktadır. Mikroblogging, aslında insanların kısa metin gönderileri
aracılığıyla “tanıdıkları / arkadaşları” ile ilgili güncel kalmasına izin veren bir kısa mesaj
yayımlama hizmeti ve internette metin, resim, link, kısa video ya da diğer medyadan oluşan
küçük çaplı dijital içeriği gönderme uygulamasıdır. Günümüzde Twitter, web üzerinde, Plurk,
Jaiku ve Pownce gibi diğer mikroblogging platformlarıyla karşılaştırıldığında belki de en çok
bilinen mikroblogging uygulamasıdır (Akar, 2010: 55).
Mikroboglar dünyanın herhangi bir yerinde olan bir gelişmeyi en hızlı duyuran
platformlar olarak bilinmektedir. Sınırlı içerik ile güncellenebilmeleri mobil araçlar ile
kolayca kullanılabilmeleri, içeriğin hızlı bir şekilde yayılmasına imkân sağlamaktadır
(www.kurumsalhaberler.com, 27 Mayıs 2015). Mikroblogların birçok özelliği vardır ama bu
özelliklerin arasından en çok öne çıkanlar şöyle sıralanabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanal ortamda fikirlerini hızlıca açıklama ve tartışma ortamı meydana getirmeyi
sağlar.
Hiç beklenmedik zamanlarda ve konularda topluluklar oluşturur.
Süreç odaklı öğrenmeyi temel alan işbirlikçi bir çevre meydana getirir.
Farklı kültürlerden gelen insanların grup olmasını kolaylaştırır.
Proje yönetiminde işbirliği yapmak veya öğrencilerin düşüncelerini değerlendirmek
gibi durumlarda yararlı bir araçtır.
Konferans ve benzeri etkinliklerde destekleyici bir role sahiptir.
Kişinin kendi kişisel öğrenme ağını kurmasına olanak sağlar.
Günlük dilin kullanımını öğrenmeye, anlamaya yarar.
Eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak kullanılabilir (Holotescu ve Grosseck, 2010: 2).
Sanal Oyun Dünyaları

Sosyal oyunlar etkileşimli, arkadaş çevresiyle oynanan, yüksek rekabet ihtiva eden,
öğrenmesi kolay, basit ara yüzlü, sonu ve kazananı belli olmayan online oyunlardır
(www.sosyalsosyal.com, 02 Haziran 2015).
Facebook ve benzeri sosyal network platformlarında oynanan sanal oyunlar bir çeşit
tarayıcı oyunudur. Oynamak için herhangi bir kurulum yapılması gerekmemektedir. Đhtiyaç
duyulan tek şey platform üyeliği ve internet bağlantısıdır. Her gün milyonlarca insan
Facebook ’da tarlalarını sürmekte, kızgın kuşlarla domuzlara saldırmakta, kriminal vakaları
çözmekte, güzel ejderhalar yetiştirip futbol menajerliği yapmakta ve kişiselleştirilmiş hızlı
trenleriyle hız limitlerini zorlarken sanal imparatorluklarının hükümdarı olmaktadır
(www.sosyalsosyal.com, 02 Haziran 2015).
Forumlar
Forumlar, özgün konu başlıkları ve ilgi alanları çerçevesinde tartışma alanlarıdır.
Burada internet üzerinden özel konular ve ilgi alanlarıyla alakalı online tartışmalar ve
konuşmalar yapılmaktadır. Bu anlamda forumlar özel konular hakkında bilgi sahibi olmak,
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yeni haberler öğrenmek, diğer kullanıcıların düşünceleri, önerileri ve tecrübelerinden bu
şekilde bir iletişim ile faydalanmak için iyi bir ortam meydana getirmektedir (Zafarmand,
2010: 32).
Forumlar, kullanıcılarının soru sorması ve cevap almasına olanak sağlaması yönünden
oldukça kullanışlı araçlardır. Forumlarda esas olan diyalogdur. Bu yüzden forumlar,
kullanıcıların bir fikir veya düşünce üzerinde tartışmaları için en uygun ortamlardır (Bell,
2009: 147).
Wikiler
Wiki, GNU Özgür Belgeleme Lisansı altında kullanıcıların yeni sayfa meydana
getirmesine, sayfalarda düzenlemeler yapmasına ve bu sayfaları birbirine bağlamasına izin
veren (olanak sağlayan) bir yazılımdır. Wikipedia bu wikilerden en çok bilinenidir. Gruplar,
wiki sayesinde kolayca büyük dokümantasyonlar oluşturabilir. Diff yani dosya karşılaştırma
özelliği sayesinde sayfanın önceki sürümleri görülebilir ve böylelikle belgeler arasındaki
sürüm farklılıkları takip edilebilir. Sayfalar arasındaki bağlantılar ve sayfa biçimlemeleri
sistem tarafından otomatik olarak yapılandırılacağından, bilgiye erişme ve bilgi belgeleme
wiki ile son derece kolaylaşmaktadır (www.wikipedia.org, 02 Haziran 2015). Wiki sayfaları
herkesin katkıda bulunduğu sanal ansiklopedidir. Tüm kullanıcıların wiki sayfalarını
kullanarak bir konu hakkında yazılmış olan bir bilgiyi bir şeyler katarak ya da çıkartarak
değiştirebildikleri özgür bir sanal ortamdır. Yani birer açık kaynak ortamıdır. Açık kaynak
ortamı, herkesin dâhil olabileceği geliştirici gruplar tarafından geliştirilen ve herkese sunulan
bilgi çeşididir (Bostancı, 2010: 64). Bu bağlamda herkes tarafından bilgi tarlası olarak
kullanın wikiler yanlış çok sayıda bilginin ekildiği alanlar olmaktadır.
Wikiler, blog ve forumlar gibi online iletişim çeşitleriyle bazı benzerlikler
göstermektedirler. Tüm bu iletişim çeşitleri eş zamanlı değildir. Eş zamanlı olmayan iletişim
türlerinde katkılar farklı zamanlarda yapılmaktadır. Tüm benzerlikler bununla sınırlıdır.
Wikiler bazı özellikleri bakımından hem bloglardan hem de forumlardan farklıdırlar. Mesela,
bloglar genellikle tek yazar düşünülerek tasarlanırken, wikiler özellikle çoklu yazar ve grup
birliğine göre tasarlanmaktadır. Bu da wikilerin dinamik ve doğrusal olmayan çok sayfalı bir
yapıya dayandığını göstermektedir (Köse, 2008: 92).
Podcasting
Podcasting, bireylerin bilgisayarları veya portatif medya aracılığıyla internet üzerinden
dijital seslerin dağıtılmasını sağlayan bir sosyal medya bileşenidir (Gönenli ve Hürmeriç,
2012: 217 ve Bell, 2009: 95).
Podcast terimi, ilk kez The Guardian gazetesi teknoloji yazarı Ben Hammersley
tarafından Şubat 2004’te türetilmiştir. Podcast, iPod’daki “pod” ve yayımlamadaki “cast”in
birleşimidir. Podcasting, yakın tarihte ortaya çıkan heyecan verici mükemmel teknolojilerden
biridir. Bir podcast, genellikle RSS(zengin site özeti) yoluyla download yapmak için internet
üzerinden dağıtılan bir ses ya da medya dosyasıdır. Tipik olarak podcasterlar, video
bloggerlar gibi, izleyicilerinin tüketmesi için içerikleriyle ilgili düzenli güncellemeler
sunmaktadır. Đçerikler, abone olanların bağlanması ve etkilenmesi için genellikle ses yoluyla
sağlanmakta ve iTunes yoluyla downloadlar sunulmaktadır (Akar, 2010: 106 ve Karaman vd.,
2008: 36).
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Podcastların eğlence amaçlı kullanımı ile birlikte eğitim amaçlı ve iş amaçlı kullanımı
da yaygınlaşmaktadır. Örneğin öğrencilerin çeşitli dersleri podcast olarak takip etmesi ya da iş
dünyasında çeşitli verilerin podcastlar sayesinde izlenmesi mümkün olabilmektedir. Bu da
sistemin sahip olduğu, tekrar izleme veya dinleme, internete bağlanan herhangi bir cihaz
üzerinden kolayca yayın yapabilme ve çabuk değişen verilerin sık sık güncellenebilmesi gibi
avantajlarından ileri gelmektedir (Akkaya, 2013:35).
1.7. Sosyal Medyanın Sosyolojik Analizi
Sosyoloji, toplumların giderek karmaşıklaşan ve çeşitlenen sosyal, siyasal, kültürel ve
ekonomik yapısı hakkında sistemli bilgi üretme çabasında olan bir sosyal bilimdir. Sosyolojik
bakış ve yöntem, günümüzde yaşamımızı şekillendiren tüm deneyim ve pratiklerimiz
hakkında sorgulayıcı, analitik ve eleştirel bir yaklaşımı içermektedir.
Dünyanın değişim ve gelişim evreleri hiç kuşkusuz var olduğundan beri hep değişim
içinde olmuştur. Bazı araştırmacılar, 19. yüzyılı, o güne kadar insanlık tarihinin “en çok
değişen” yüzyılı olarak adlandırmışlardır. Örneğin Sezar ile Napolyon’un kullandığı savaş
arabaları aynıdır. Atlı arabalar, bulunduğu tarihten 1830’lara kadar, 4000 yıl boyunca önemli
bir değişikliğe uğramamışlardır. Oysa 1830 ile 1870 yılları arasında (kırk yılda), geçmiş dört
bin yıldan daha fazla değişiklik yaşanmıştır. 1807’de ilk buharlı gemi yapılır ve on dört yıl
sonra gemi seferleri bütün dünya denizlerini kaplar. 19. yüzyılda bu teknik gelişmeler,
binlerce yıldır duraklayan insanların artık sonsuza kadar sürüp gidecek bir ilerleme içine
girdiği duygusunu uyandırmıştır (Bozkurt, t.y. :15). Freyer (1954: 4-5), tarihin hiçbir
döneminde, dünyanın görünümünün, 19. yüzyılda olduğu kadar kısa sürede değişmediğini
ifade etmektedir. Bir diğer ifade ile bu değişim her alanda kendini göstermiştir; insan, beden
ve ruhu ile eski dünyadan modern dünyaya geçmiştir.
Chicago Okulun en önemli teorisyenlerinden biri olarak değerlendirilen Robert Park’a
göre en önemli sorun sosyal ve politik alanda yerini alan kitlelerin nasıl kontrol edileceğidir.
Park, 20. yüzyılın yeni şehir toplumlarında sosyal kontrol aracı olarak kitle iletişim araçlarının
önemi üzerinde durmaktadır. Çok kültürlü toplumlarda, toplumun geneli tarafından
benimsenen değerlerin içselleştirilmesinde, genel kabul gören tavır ve davranışlar ile
normların topluma yeni katılan yabancılar tarafından benimsenmesinde kitle iletişim araçları
önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle kültürel bağlarıyla sıkı sıkıya bağlı olmayan
grup/toplumlar üzerinde ciddi ölçüde etki yapmaktadır (Balamir Bektaş ve Gelgeç Bakacak,
2009:37). Bu dönemlerde toplumların şekillenmesine kitle iletişim araçların etkisi büyük iken
2000’li yılların başında kitle iletişim araçlarının yerini sosyal ağlar almıştır. Hatta bir çok
araştırmacı da bulunduğumuz çağın insanlarını “ağ toplumu” olarak nitelendirmektedirler.
Sosyal medya bireylerin bilgi, kanaat, tutum, duygu ve davranışları üzerinde büyük
oranda bir etkileme gücüne sahiptir. Yalnızca bireyler değil, onların yanı sıra toplumsal
gruplar, organizasyonlar, toplumsal kurumlar, kısacası bütün toplum ve sosyal medyanın
gücünün etkileme alanının sınırları içindedir (Barrett ve Braham, 1995: 84).
Toplumsal değişmelere neden olma sosyal medya araçlarıyla; bilgi, görüş, fikir ve
düşüncelerin paylaşılmasına olanak sağlayan; sosyal örgütlenmeyi güçleştiren; kamuoyu
oluşturan; insanların anlama, anlatma, öğrenme ve öğretme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan;
insan ilişkilerini geliştirip değiştiren; yeni davranış ve tutum kalıplarını, görüş ve düşünce
akımlarını yaygınlaştırmaya çalışılmaktadır. Burada işin aslı sanal bir topluluk oluşturup
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bunlarla birlikte hareket etme, fikirleri paylaşma, yeni çözümler üretme ve bu gibi çalışmalar
yapmaktır (Akyazı ve Ateş, 2012: 180-181).
Sosyal medyanın birey, toplum ve kültür açısından taşıdığı önemin büyüklüğü
nedeniyle sosyalizasyon kavramına değinmekte fayda vardır. Sosyalizasyon süreci içinde
birey kendi toplumunun bir üyesi olmayı; toplumu tarafından kabul gören davranış
örüntülerini, insanın davranışlarına yön veren, bunları belirleyip şekillendiren temel toplumsal
ve kültürel değerleri, normları öğrenir. Öğrenmekle de kalmayıp bunları içselleştirip
kendisine mal eder ve bu değer ve normlar doğrultusunda davranmaya başlar. Daha öz bir
anlatımla, bu süreç sayesinde birey toplumu ile bütünleşir, toplumunun bir parçası haline gelir
(Scannell, 1992: 13).
Sosyal medyanın sosyolojik analizinde toplumsal hareketler hiç kuşkusuz çok büyük
öneme sahiptir. Bu bağlamda sosyal medya araçları son dönemde gerek yerel, gerekse küresel
ölçekte yeni toplumsal hareketler anlamında sıklıkla gündeme gelmektedir. Bu bağlamda
sosyal medya, gerçek hayatta örgütlü bir toplumsal hareketin haberleşmesi ve örgütlenmesi
anlamında kolaylık sağlayan bir araç olarak işlev görebilmektedir. Bununla birlikte sosyal
medya araçlarının yapısal özelliği ve diğer geleneksel iletişim araçlarından farklı olarak bütün
etkileşimlere açık olması, onun kolaylıkla yönlendirilebilir, provoke edilebilir ve amacından
saptırılabilir bir araç haline gelmesini mümkün kılmaktadır. Bu kapsamda sosyal ağlar, tarihin
akışına yön vermektedir. Artık örgütlenmeler, buluşmalar, tepkiler sosyal ağlar üzerinden
yapılıyor, internet bağlantısı olan bir cep telefonu ile gelişmeler izlenip doğrudan katkı
veriliyor. Paylaşılan içeriklerin, hızla ve kolayca tartışma ortamı oluşturmasını sağlayan
sosyal medya, bir sosyalleşme platformuna dönüşüp siyasal ve toplumsal alanda daha etkin
bir rol üstleniyor.
Đnsanlar sosyal medya ağlarından başta facebook, twitter olmak üzere diğer toplumsal
paylaşım ağları yoluyla örgütlenerek toplantılar ve geniş katılımlı gösteriler organize
oldukları görülmektedir. Arap baharı olarak ta adlandırılan 2010 yılının son zamanları ile
2011 yılının ilk aylarında başta Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da başlayan halk hareketlerinin
örgütlenme ve iletişim aracı olarak sosyal medya araçlarından yararlanılmasının ardından,
yaşanan halk hareketlerine ‘sosyal medya devrimi’ gibi tanımlamaların yapılmasıyla, sosyal
medyanın önemi ve etkisi tartışması artarak devam etmektedir(Hira ve diğ.,2011:13-14). Bu
bağlamda sosyal medya toplumsal hareketler anlamında oldukça önem arz etmektedir. Bu
süreçte sosyal medya araçları kullanılarak atılan mesajlar, bir kartopu gibi büyüyerek insanları
tetikleyip bir kelebek etkisi yarattı. Hatta kullanım kolaylığı ve etkili yayılımı nedeniyle bu
ağlar, kullanıcılarına asimetrik bir güç kazandırdı. Washington Üniversitesi araştırmacılarınca
özellikle Tunus ve Mısır odaklı yapılan bir araştırma, Facebook, Twitter, ve Youtube’da eşsiz
bir veri tabanı oluşturulduğu ve “Arap Baharı”nda sosyal medyanın kritik rol oynadığını
belirtmişlerdir. Avusturalyalı University of Technology Öğretim Üyesi Prof. Timothy M.
Devinney’e göre, “Artık, sosyal medyanın tüm dünyadaki milyonlarca insanı bir araya
getirebilme, görüş oluşturma ve değişime yönelik geniş çaplı hareketler için gereken ‘bilişsel
tepkiyi’ teşvik etme kapasitesi var.” şeklinde düşüncesini dile getirmiştir
(http://www.bilisimdergisi.org/s156/, 02 Haziran 2015). Buradan da anlaşıldığı gibi
günümüzde devrim ve toplumsal değişim/dönüşümlerin artık televizyon veya radyodan
duyurmadan önce tweet, blog, Facebook ve Twitter’da paylaşılacağı veya Youtube’da
yayınlanacağı söz konusu olabilir. Teknolojinin toplumu nasıl dönüştürdüğü, Türkiye Bilişim
Derneği’nin (TBD), 22-25 Eylül 2010 tarihleri arasında Rixos Grand Ankara’da
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gerçekleştirildiği, “Sosyal Dönüşüm” ana temalı 27. “Ulusal Bilişim Kurultayı”nda ele
alınmıştır. Bilişim 2010 etkinliğindeki “Twitter Ne Alem?” oturumunda Reklam Yaratıcıları
Derneği’nden Đlyas Başsoy, “Twitter 12 Eylül’den önce olsaydı askerler darbe yapamazdı”
demiş ve sosyal medyanın ne denli önemli iletişim aracı olduğuna vurgu yapmıştır. Bunun en
iyi örneği ülkemizde “Taksim Gezi Parkı Eylemleri” sürecinde çok yoğun bilgi paylaşımıyla,
toplu hareket etmek ve bilgi akışını sağlamak için çok yoğun bir şekilde kullanılmıştır.
Gezi parkı eylemleri sırasında meydana gelen olaylar üzerine Twitter’ın en aktif
kullanılan sosyal ağ olduğu görülmektedir. Somemto’nun hazırladığı analize göre 31 Mayıs –
6 Haziran tarihleri arasında tam 91.377.342 adet Türkçe tweet atıldığı ortaya çıkmaktadır
(Topbaş ve Işık, 2014:218). Burada sosyal medyanın ne kadar önemli bir iletişim aracı
olduğuna dikkat çekmektedir.
Dünya da etki uyandıran toplumsal eylemler sadece “Arap Devrimi, Gezi Parkı
Eylemleri” ile sınırlanmamakta buna benzer yüksek katılımın sağlandığı “Wall Street’i Đşgal
Et” eylemlerinde Amerika’daki bu eylemler dünyada büyük ses getirmiştir (Babacan,2014:
143).
Toplumsal eylemler her ülkede demokratik ortamlarda yapıldığı tartışmaya açık
konudur. Ülkemizde ve dünya da toplumsal eylemlerle kamu mallarına zarar verilme, ülkenin
ekonomik istikrarına gölgeleme ihtimalleri gibi birçok gerekçelerle bu organize olma
zamanlarında başta Facebook, Twitter, Youtube gibi yoğun kullanıcıya sahip sosyal medya
araçlarına belirlenen sürelerde giriş engelleri getirilmektedir
(http://www.turksam.org/tr/makale-detay/953-internetin-sosyal-hareketlerde-artan-etkisi, 02
Haziran 2015 ).
Sonuç olarak sosyal medya, kullanıcıların ağ teknolojileri üzerinden iletişimlerini
sağlayan araç, hizmet ve uygulamaların bütünüdür (Boyd, 2008: 92). Kullanıcılar internet
üzerinden yaptıkları diyaloglar ve paylaşımlar ile sosyal medyayı meydana getirmektedirler.
Bilgi paylaşımı hiçbir maliyet gerektirmeden gerçekleşir ve anında çok geniş kitlelere ulaşır.
Sosyal medya için iletişimin gücü benzetmesini de yapılabilir. Yeni bir oluşum olarak
düşündüğünde sosyal medyanın toplum üzerinde de etkisi büyüktür ve ülkeler arası
kültür ile yaşam şartlarına bağlı olarak kullanım oranlarında da farklılıklar gözlemlenir.
Ülkemizde sosyal medya kullanım oranları yükselmeye devam etmektedir.
Günümüzde belli bir toplumsal sınıfın ayrıcalığı olmayan internet düşük maliyetle
herkesin erişebildiği teknolojik imkan olmanın yanı sıra siyasal ve sosyal etkileşim platformu
olarak kullanılmaktadır. Đnternet aracılığı ile insanlar zaman ve mekan sınırlılığını aşarak
kendilerine rahatsızlık veren olaylara ya da belirli iktidar odaklarına daha kolay tepki
gösterebilmekte ve aynı rahatsızlığı hissedenlerle birlikte sosyal medya aracılığıyla daha
kolay organize olabilmektedir.
Genellikle internetin özgürleştirici etkisi ön planda tutulurken, düzeni pekiştirici etkisi
göz ardı edilmektedir. Đnternet gibi enformasyon teknolojilerinin tek başına bir değişim ajanı
olamayacağı ve tam aksine kurulu düzenleri pekiştirici bir etki yapacağını savunanlar da
bulunmaktadır(Bozkurt,2000:72).
Sosyal paylaşım siteleri çok sayıda kullanıcısı olan ortamlar olup, bu sitelerde
yayınlanan kişisel verilerin izinsiz kullanımı, kimlik hırsızlığı gibi kötü amaçlı kullanımı
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ihtimalleri karşısında, özellikle kişisel verilerin korunması ve kişisel hakların ihlali
durumunda karşılaşılan sorunların giderilmesi için alınması gereken önlemler gelişmiş
ülkelerin gündeminde bulunmaktadır. Siber güvenlik sanal ortamın güvenli ve güvenilirliği,
kişisel verilerin güvenliği, kişilik haklarının korunması gibi evrensel konularda, bu çalışmalar
gelişmiş ülkelerdekilere paralel olarak yürütülmektedir ve ihtiyaç duyulması halinde yetkili
makamlar bu hususlarda gelişmiş ülkelerdeki düzenlemelere paralel olarak düzenleme yoluna
gidebilirler. Siber güvenlik sosyal medyayı da içeren, kapsamı daha geniş bir konudur. Bu
konuda sosyal medya katılımcılarına her ne kadar özgür ortam yaratsa da, bilgi paylaşımında
sınır koymasa da bu katılımcıların istediği her şeyi yazacakları anlamına gelememektedir.
Konusu suç teşkil eden olaylar hukuki sistemde yargılanmaya açık olduğu bilmektedir. Bu
bağlamda sosyal medya kullanıcıları paylaşımları hukuk çerçevesi içinde özgürce bildirimde
bulunmaktadırlar (http://www.bilisimdergisi.org/s156/, 02 Haziran 2015).
Çok geniş özgürlük alanı sunan sosyal medya ortamı özgürlük ve hukuku ihlal
etmelere karşı takip edilme zorunluluğu getirmiştir. Bu kapsamda internet üzerinden girilen
hesaplar kontrol altına alınabilmekte devletlerin istediği takdirde kullanıcılarına ulaşma
imkânı da yaratılmıştır. Bir bakıma sosyal ortamlar gözetim altına alınmıştır. Sanal alemde
oluşabilecek suç unsurlarının takibi ve denetim içinde emniyet genel müdürlüğü bünyesinde
siber suçlarla mücadele şube müdürlükleri kurularak sanal alemde oluşabilecek suçları
önleme ve suç fiillerinin takibinde görev yapmaktadır. Sanal alemdeki bu gözetleme
kullanıcılar tarafından aynı zamanda bir kontrol mekanizması olarak değerlendirilebilir.
2. Sonuç Ve Öneriler
Belki de tarihin en büyük değişim ve dönüşüm sürecini yaşadığı Dünya, iletişim
teknolojisiyle globalleştirmektedir. Birçok araştırmacı sosyal medyayı küreselleşme sonucu
olarak değerlendirse de dünya internetin yani sosyal medyanın var olması sonucu
küreselleşmesine katkı yapmaktadır. Toplumlar insanlığın var olduğundan beri her zaman
icatlar, keşifler vs. buluşlarla dinamik olma özelliği her zaman korumuştur. Çağın çeşitli
zamanlarında farklı iletişim araçlarıyla diyalog kurulmuştur.
Đnternetin keşfi çok yakın zaman olmasına karşın tüm dünyayı birbirine bağlayarak
hayatı oldukça hızlandırmıştır. Aynı zamanda çok büyük etki gücüne sahip olan sosyal medya
insanlar üzerinde kontrol mekanizmaları kurarak kullanıcılarda yeni kimlikler, yeni yaşam
tarzları gibi birçok oluşumlar getirerek yeni istek ve yaşam şartları oluşturmaktadır. Đnsan
hayatında şekillendirmede en etkili kurumlarda aile, okul, arkadaş çevresi sosyal medyanın
gölgesinde kalmış durumdadır. Bir devrim niteliğinde olan sosyal medya insan yaşamının
hemen her alanına girerek nüfuz etmiştir.
Yakın geçmiş zamanda kitle iletişim araçlarıyla bilgi aktarımı yapılmakta iken internet
sonra üretilen bilgisayarlar bile günümüzde yerini akıllı cep telefonlara bırakmıştır. Đnsanın
her an yanında ayırmadığı cep telefonuyla istenilen her an dünya ile iletişime
geçilebilmektedir. Bu özelliğiyle birçok kullanıcı bağımlı hale gelmektedir.
Đlk dönemlerde sosyal medya boş zaman etkinliği olarak kullanılsa da artık
günümüzde tam zamanlı olarak hayatımıza girmiştir. Đnternet kullanımı sadece bireyler arası
ilişkilerde değil devlet tekelinde oldukça kullanışlı olmaktadır. Devlet-birey ilişkilerinde
hemen her kurumda internet üzerinde gerekli açıklamalara ve sonuçlara yer verilmektedir.
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Hayatın her alanında olduğu gibi dini alanda da inananlar arasında yoğun kullanım
vardır. Hatta sanal dini cemaatler kurularak katılımcıların dini sorgulama, tartışma ortamı
yaratılmaktadır. Sadece bağlandığın ülke ile sınırlı kalmayan kullanıcılar uluslararası sosyal
medyada bilgi alış verişinde yeni bilgiler öğrenme ve öğretme girişiminde bulunmaktadırlar.
Daha önceleri dinler arasında çok katı bir ayrım yapılarak insanlar kutuplaştırılmasına karşın
sanal âlemde farklı fikirler öğrenerek yanlış tabularını yıkmaktadırlar. Buna benzer hayatın
diğer alanlarında da farklı coğrafyada yaşayan insanlarla iletişime geçilerek farklı kültürler,
inanışlar, yaşam biçimleri tanımaktadırlar. Hayatın tüm alanlarının gelişmesiyle günden güne
sosyal medya araçlarına yenileri eklenerek dünya küreleşmede hız kazanmaktadır. Bu
değişim evreleriyle küreselleşen dünya da farklı toplumların tek çatı altında toplanmaya
başladığı söylenebilir. Birçok inanışlar değişerek ortak kültür, ortak dil, ortak din gibi birçok
alanda tek çatı altında toplanılabileceği söylenebilir. Gelenekselliği bozmak istemeyen
toplumlar için zararlı olarak görülse de sosyal medya insanların ortak payda da buluşma yeri
olmaktadır.
Dünyayı etkisi altına alan siber alem ülkemiz açısından da oldukça yoğun kullanılan
ülkelerin ilk sıralarında yer almaktadır. Geride bıraktığımız zaman diliminde toplum için
etkili olan medya dolayısıyla kitle iletişim araçları ülke vatandaşlarımız tarafından kullanım
amaçlarını bilmeden amatörce kullanılırken, internetin çok hızlı ortaya çıkması ve gelişmesine
hazırlıksız yakalandığı söylenebilir. Bu dönemlerde kullanıcıların sadece ellerine verilen
dünya çok ağır gelmiştir. Bu kadar bilgi dolu bir ortama alışık olmayan toplumumuz bunun
şaşkınlığı içerinde olduğunu belirtmekte fayda vardır. Bu durumda hayatın birçok alanında
farklı şekillerde karşılaşılan olaylarda farkında bile olmadan hem olayın mağduru hem de faili
durumuna düşmektedirler.
Gerçek hayattan kopan birçok kullanıcı sosyal hayatta problem yaşamaktadır. Yanlış
kullanım sonucu birçok insanların aile bağları zayıflamakta arkadaşlık ve akraba ilişkileri
unutulmakta ve duygusal yönden fakirleşen insanlar meydana gelmektedir. Sosyal hayattan
dışlanan bu bireyler artık savunma mekanizması olarak sosyal medyayı yalnızlık
durumlarında sığınılacak bir liman gibi görmektedir. Bu durumda ne yazık ki birey ve toplum
için sancılı geçmekte; birçok suç unsuruyla karşılaşan insanlar cezaevlerine girerek
hürriyetinden yoksun mutsuz bir hayata teslim olmaktadırlar.
Özellikle Facebook’u yoğun kullanan genç nesiller ağ toplumun daimi üyesi
konumundadırlar. Paylaşmış oldukları veriler beğenilme duyguları artmakta her seferinde
daha çok beğenilme duygusu yarışına girmektedir. Bu durumda kullanıcılar paylaşacakları
verileri beğenilme oranlarına göre paylaşımda bulunmaktadır.
Đnsanlar bu olumsuz duyguların artması nedeniyle mutsuz insan sayısı da artmaktadır.
Hayatından memnun olmayan insanlar sapma davranışında bulunma ihtimali yüksektir. Sanal
aleme çok sayıda veri girişi yapıldığından doğru yanlış her türlü bilgi mevcuttur. Bu
doğrultuda günümüzde insanların öğrenme kaynağı haline gelen sosyal medya çoğu kullanıcı
tarafından bilginin doğruluğu yanlışlığı araştırılmadan, sorgulanmadan doğru gibi kabul
edilmesi birçok toplumsal problemi de beraberinde getirmektedir.
Sanal alemin bu şekilde doğru yanlış bilgilerle donatılması ülkeler için sosyal tehdit
oluşturduğu söylenebilir. Özellikle toplumsal eylemler çok çabuk organize olan gruplar
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bilinçsizce aidiyet
oluşturmaktadır.

duygusuna

kapılmaları

toplumların

bekası

için

tehdit

unsuru

Bu kapsamda birçok olumlu özelliğinin yanında olumsuz özelliklerinden kullanıcıları
korunmak açısından okullarda teknoloji derslerinin artırılması sadece okul hayatının bir
döneminde bir ders olarak görülmemelidir. Đnsan hayatı için bu kadar etkili olan bir güç
önemsiz görülecek kadar değersiz değildir. Aynı zamanda öğrencilere zorunlu ders olarak
medya okuryazarlığı dersi verilerek, kullandığı sosyal paylaşım araçları ya da izlediği
dinlediği, okuduğu kitle iletişim araçlarını daha sorgulayıcı yaklaşması sağlanmalıdır. Sosyal
medya araçlarının kullanımında devletin yanında ailelere çok büyük görev düşmektedir.
Çocuklar kendi hallerine bırakılmadan ebeveynler gözlemci konumunda olmalıdırlar.
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ZAMAN YÖNETĐMĐ BECERĐSĐ VE STRES ĐLĐŞKĐSĐ: BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR
YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĐLERĐ ÖRNEĞĐ∗
Çağdaş CAZ1, Volkan AYDOĞDU2, H.Mehmet TUNÇKOL3, Erman ÖNCÜ4
Öz
Bu araştırmanın amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinin zaman yönetimi
becerileri ve stres düzeylerini bazı değişkenlere göre incelemek ve aralarındaki ilişkiyi belirlemektir.
Araştırmanın çalışma grubunu, yaşları 18-32 arasında değişen ve yaş ortalamaları 22.09 olan 94 kadın ve 189
erkek 283 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
‘Zaman Yönetimi Envanteri (Britton ve Tesser, 1991)’ ile ‘Algılanan Stres Ölçeği (Cohen, Kamarck ve
Mermelstein, 1983)’ kullanılmıştır. Veriler; betimsel istatistik yöntemler, t-testi, tek yönlü varyans analizi
(ANOVA), Tukey çoklu karşılaştırma testi, Pearson Correlation testi ve regresyon analizi kullanılarak analiz
edilmiştir. Araştırma sonucunda, kadın katılımcıların zaman yönetimi becerisi ve algılanan stres düzeylerinin
erkek katılımcılardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sınıf değişkeni, katılımcıların zaman yönetimi
becerileri ve stres düzeyleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Araştırma sonuçları ayrıca, katılımcıların zaman
yönetimi becerilerinin algıladıkları stres düzeyinin, anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermektedir. Diğer
taraftan öğrencilerin akademik başarıları ile zaman yönetimi becerileri arasında pozitif yönde, stres düzeyleri
arasında ise negatif yönde bir ilişki söz konusudur.
Anahtar kelimeler: Zaman yönetimi, Zaman, Stres, Beden Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Öğrencisi

THE RELATĐONSHĐP BETWEEN TĐME MANAGEMENT SKĐLL AND STRESS:
THE EXAMPLE OF PHYSĐCAL EDUCATĐON AND SPORT SCHOOL STUDENTS
Abstract
The purpose of this study was to examine time management skills and stress levels of physical
education and sport school students according to some demographic variables and to determine the relationship
between their time management skills and stress levels. The study was conducted on 283 physical education and
sport school students (94 female and 189 male). Their ages ranged between 18 and 32 (M=22.09). In the study,
the Time Management Inventory (Britton & Tesser, 1991)) and the Perceived Stress Scale (Cohen, Kamarck &
Mermelstein, 1983) were administered on the participants as data collection tools. Descriptive statistics were
performed on all of the variables. In the data analysis; t-test, one-way ANOVA, Tukey post-hoc test, correlation
analysis and regression analysis were used. The female participants’ time management skills and stress levels
were higher than the male participants. The number of years the participants spend at the university play more
significant role in time management skills and perceived stress levels. Our findings demonstrated that the
participants’ time management skills had important effects on determining their perceived stress levels.
Additionally, whereas there was a positive correlation between the students’ academic success and their time
management skills, there was a negative correlation between the students’ academic success and their perceived
stress levels.
Key words: Time management, Time, Stress, Physical Education, Physical Education and Sport School Student
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Teknolojik gelişmeler sayesinde, önceden günlerce ya da aylarca sürecek işler,
günümüzde çok kısa sürede halledilebilmektedir. Yaşam tarzının bu denli hızlanması, insanlar
üzerindeki zaman baskısını artırmış ve çağın insanı zaman yetersizliği sorunuyla daha çok
karşı karşıya kalmıştır (Kocabaş ve Erdem, 2003). Değişen hayat şartları ile insana zaman
yetmez hale gelince, günü etkili değerlendirmede plan yapma zorunluluğunu doğurmuştur
(Andıç, 2009). Đçinde bulunduğumuz bilgi çağı, dünya üzerinde yer alan ülkelerde sürekli
olarak değişimlerin ve gelişmelerin yaşandığı bir çağdır. Yaşanan bu değişim ve gelişmelerin
etkisi, tüm toplumsal sistemlerde olduğu gibi eğitim sistemi içinde de görülmektedir (Akın,
Çıray ve Sönmez, 2013). Bu nedenle öğretim sürecindeki aktif unsurlardan biri olacak olan
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetiminin önemini kavraması ve
zaman yönetimi konusundaki farkındalıklarının arttırılması oldukça önemlidir. Smith (1998)’e
göre, insan yaşamında sınırlayıcı bir faktör olan zaman; kelime anlamı olarak, olayların
geçmişten bugüne gelip geleceğe doğru birbirini takip ettiği, bireyin kontrolü dışında
kesintisiz devam eden bir süreç olarak ifade edilmektedir. Benzer bir ifade ile ‘zaman’
kavramı, her gün yenilenen bir biçimde insana sağlanan büyük bir mucizedir (Đşcan, 2008).
Bir başka ifadeyle, ‘zaman’, az bulunan bir kaynaktır, dahası son derece değerli eşsiz bir
kaynaktır. Ama para gibi toplanamaz, hammadde gibi depolanamaz (Adair, 2006; Mackenzie,
1989).
Zamanın; sınıfta, okul içi etkinliklerde etkili ve verimli kullanılmasında zaman yönetimi
becerilerinin önemli bir rolü vardır (Varışoğlu, Şeref ve Yılmaz, 2012). ‘Zaman Yönetimi’
kavramı, bir işletmedeki insanlar bir işi yaparken nasıl daha kısa sürede yapar diye yeni
uygulamalar başlatmaktır (Güneş, 1999). Zaman yönetimi, bireysel açıdan kişinin özel ve iş
hayatında amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşabilmesi için planlama, organize etme
ve kontrol etme gibi yönetim fonksiyonlarını kendi faaliyetlerine uygulama sürecidir
(Kocabaş ve Erdem, 2003). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin sahip
oldukları zamanı iyi yönetmeleri, verimli bir eğitim sistemi ve sağlıklı bir gelecek açısından
önemli olacaktır. Ayrıca, zamanın etkin ve verimli kullanılması Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu öğrencilerinin özen göstermesi gereken bir konudur.
Zamanın iyi bir şekilde yönetilememesi bireylerde çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bu
sorunların başında da özellikle ‘stres’ gelmektedir. Stres kavramı, 1936’da Hans Selye
tarafından gerçekleştirilen araştırmalar yoluyla yazına kazandırılmıştır (Yıldırım, Tektüfekçi
ve Çukacı, 2004). Stres, genel olarak birey ve çevresiyle ele alınmakta, kişinin bedensel ve
ruhsal zorlanması, baskı ve gerilim altında tutulması ile ortaya çıkan bir durum olarak
değerlendirilmektedir (Akdemir, 2010). Benzer bir ifadeyle stres, bireyler üzerinde etki yapan
ve onların davranışlarını, başka insanlarla ilişkilerini etkileyen bir kavramdır (Güçlü, 2001).
Öğrencilerin dikkatlerini eğitim ve öğretime vermelerine mani olan, çeşitli kaygılar taşıdığı
bir eğitim sisteminde kusursuz altyapı ve mükemmel programlar sağlansa bile, başarı
beklenmemelidir (Engin, Demirci ve Yeni, 2013). Bu nedenle stresin kontrol altına alınması
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri açısından da olumlu sonuçlar doğuracaktır.
Zaman yönetimi becerileri ve strese ilişkin edinilen bilgiler doğrultusunda, bu iki
kavramın gündelik hayatta üniversite öğrencileri açısından son derece önemli olduğu
algılanabilir. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde; Altuntaş ve Seren (2010);
Ergun (2008); Kimball ve Freysinger (2003); Yerlikaya (2009) gibi bazı araştırmacıların
sadece stresi, Aslan ve Yılmaz (2002); Alay ve Koçak (2003); Caz (2014); Erdul (2005);
Sugötüren, Ballı ve Gökçe (2011); Kibar, Fidan ve Yıldıran (2014) gibi bazı araştırmacıların
sadece zaman yönetimini; Çağlıyan ve Göral (2009); Özçelik, Gülsün, Özçelik ve Öztosun
(2012); Türe (2013); Özdevecioğlu ve Yalçın (2010); Sayıner ve ark., (2009); Yumuşak
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(2007); Akpınar (2008); Demirci ve ark., (2013); Korkmaz ve Ceylan (2010); Akdağ ve
Yüksel (2010); Aydın, Üçüncü ve Taşdemir (2011); Altıok ve Üstün (2013); Armağan ve
Kubak (2013); Çakır (2006); Karakaya (2002); Aydın ve ark., (2011) gibi bazı
araştırmacıların ise hem zaman yönetimini hem de stres konusunda araştırmalar yaptıkları
görülmektedir. Detaylı literatür taraması sonucunda, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
öğrencilerinde zaman yönetimi becerileri ve stres düzeylerini inceleyen herhangi bir
çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu nedenle, mevcut çalışma ile elde edilen sonuçlar neticesinde
alana önemli bir katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Ayrıca, çalışma ile Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu öğrencilerinin sahip oldukları zamanı algılamalarına ve bu zamanı daha
objektif kullanabilmelerine, zaman yönetimine dair davranışları ortaya koymalarına, zamanı
etkin kullanmalarına engel olan zaman tuzaklarından kurtulma yollarını belirlemelerine
öncülük edileceği de düşünülmektedir.
Bu düşüncelerden hareketle mevcut araştırmanın amacı; Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ve stres düzeylerini bazı değişkenlere
göre incelemek ve aralarındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt
aranacaktır: (1) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri
ve sı2tres seviyeleri ne düzeydedir? (2) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin
zaman yönetimi becerileri ve stres düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermekte midir? (3) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi
becerileri ve stres düzeyleri sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? (4)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri, stres
düzeylerini anlamlı bir şekilde yordamakta mıdır? (5) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri, stres düzeyleri ve akademik başarı durumları
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
2.YÖNTEM
Araştırmada, betimsel araştırma modeli içerisinde yaygın bir şekilde kullanılan (Ekiz,
2009) tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde önemli olan, araştırmaya konu olan olayı,
bireyi ya da nesneyi kendi koşulları içinde olduğu gibi tanımlayabilmek ve mevcut durumu
değiştirmeye kalkmadan gözleyebilmektir (Karasar, 2002). Araştırmada veri toplama tekniği
olarak ise tarama yöntemi içerisinde sıkça kullanılan anket tekniği kullanılmıştır (Nachmias
ve Nachmias, 1996).
2.1.Araştırma Grubu
Çalışmaya, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Karadeniz Teknik
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören, yaşları 18-32 arasında
değişen ve yaş ortalamaları 22.09 olan 94’ü kadın ve 189’u erkek olmak üzere toplam 283
öğrenci katılmıştır.
2.2.Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak, ‘Zaman Yönetimi Envanteri (ZYE)’ ve
‘Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ)’ kullanılmıştır. Britton ve Tesser (1991) tarafından, üniversite
öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerini tespit etmek amacıyla geliştirilen ZYE, Alay ve
Koçak (2003) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek, toplam 27 maddeden oluşmakta ve
5’li Likert tipinde (Her Zaman:5, Sık Sık:4, Bazen:3, Nadiren:2 ve Hiç:1) puanlanmaktadır.
Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 135, en düşük puan ise 27’dir. Ölçeğin Cronbach Alpha
iç tutarlılık katsayısı, bu çalışma kapsamında 0.83 olarak hesaplanmıştır. Cohen, Kamarck ve
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Mermelstein (1983) tarafından, algılanan stres düzeyini belirlemek için geliştirilen ASÖ ise
Yerlikaya ve Đnanç (2007) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek, 10 maddeden oluşmakta
ve 5’li Likert tipinde (Çok Sık:5, Sıkça:4, Bazen:3, Neredeyse Hiç:2 ve Hiç:1)
puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 50, en düşük puan ise 10’dur.
Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı, bu çalışma kapsamında 0.83 olarak
hesaplanmıştır.
2.3.Verilerin Toplanması
Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının uygulanması, gerekli yazışmalar
sonucunda alınan izinler ile öğrencilerin ders saatleri öncesinde gerçekleştirilmiştir. Prosedür
gereği, öğrencilere veri toplama araçlarının doldurulması hakkında detaylı bilgi verilmiştir.
Veri toplama aracı, öğrenciler tarafından gönüllü olarak doldurulmuştur. Araştırmacı
tarafından toplanan anket formları (287 adet), kontrol edilerek eksik veya yanlış
doldurulanlar, verimli sonuçlar alınması için araştırma dışında tutulmuştur. Daha sonra geçerli
ve kabul edilebilir nitelikte olanlar (283 adet), değerlendirilmek üzere bilgisayar ortamına
aktarılmıştır.
2.4.Verilerin Analizi
Veriler; betimsel istatistik yöntemler, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA),
Tukey çoklu karşılaştırma testi, regresyon analizi ve Pearson Correlation testi kullanılarak
analiz edilmiştir. Verilerin parametrik testlerin ön şartlarını sağlayıp sağlamadığına Çarpıklık
ve Basıklık (normal dağılım durumu) değerleri, ve Levene (varyansların eşitliği) testi
sonuçları incelenerek karar verilmiştir (Büyüköztürk, 2012). Kline (2005), Çarpıklık
değerinin ±3 ve Basıklık değerinin de ±10 sınırları içerisinde olmasının, verilerin normal
dağılımının bir göstergesi olarak değerlendirilebileceğini belirtmektedir. Öte yandan Levene
testi ile hesaplanan F değerlerinin de manidar olmaması (p>0.05) ile varyansların eşitliği
sayıltılarının karşılanacağı belirtilmektedir (Çokluk ve diğ., 2010). Analizler, verilerin
parametrik test varsayımlarını karşıladığını göstermiştir. Ölçeklerin güvenirliklerini
belirlemek için ise Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır.
3.BULGULAR
Araştırma kapsamındaki katılımcıların, Zaman Yönetimi Envanteri’nden aldıkları
puanların aritmetik ortalaması 3.14 (± 0.46), Algılanan Stres Ölçeği’nden aldıkları puanların
aritmetik ortalaması ise 2.91 (± 0.60)’dir. Çarpıklık ve Basıklık katsayıları incelendiğinde de
katılımcılardan toplanan verilerin normal bir dağılıma sahip olduğu görülmektedir (Tablo 1).
Tablo 1. Ölçek puanlarının dağılımı
Ölçek

N

Ort ± Ss

Çarpıklık

Basıklık

ZYE

283

3.14 ± 0.46

-0.27

0.09

ASÖ

283

2.91 ± 0.60

-0.06

0.35

T testi sonuçları, cinsiyet değişkenine göre katılımcıların, hem ZYE puanlarının
(tZYE=2.81, p<0.05) hem de ASÖ puanlarının (tASÖ=2.98, p<0.01) anlamlı bir şekilde
farklılaştığını göstermektedir (Tablo 2). Her iki bağımlı değişken için de kadın katılımcıların
ortalama puanları (OrtZYE=3.25, OrtASÖ=3.06) erkek katılımcıların ortalama puanlarından
(OrtZYE=3.09, OrtASÖ=2.84) daha yüksektir.
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Tablo 2. Cinsiyete göre ölçek puanlarının dağılımı
Kadın (n=94)

Erkek (n=189)

Ort ± Ss

Ort ± Ss

ZYE

3.25 ± 0.44

ASÖ

0.06 ± 0.56

Ölçek

t

p

3.09 ± 0.47

2.81

0.01

2.84 ± 0.61

2.98

0.00

Katılımcıların ZYE’nden ve ASÖ’nden aldıkları puanlar, sınıf değişkenine göre de
anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır (FZYE=3.75, p=0.01; FASÖ=3.99, p=0.01). Anlamlı
farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan Tukey çoklu
karşılaştırma testine göre 3.sınıfta öğrenim gören öğrencilerin ZYE puanları (3.25), 1.sınıfta
öğrenim görenlerden (2.99); 2.sınıfta öğrenim gören öğrencilerin ASÖ puanları (3.08) da
1.sınıfta öğrenim görenlerden (2.70) daha yüksektir.

Tablo 3. Sınıfa göre ölçek puanlarının dağılımı
1.Sınıf (n=48)

2.Sınıf (n=73)

3.Sınıf (n=83)

4.Sınıf (n=79)

Ort ± Ss

Ort ± Ss

Ort ± Ss

Ort ± Ss

ZYE

2.99 ± 0.55

3.16 ± 0.45

3.25 ± 0.46

ASÖ

2.70 ± 0.53

3.08 ± 0.63

2.90 ± 0.56

Ölçek

F

p

3.10 ± 0.39

3.75

0.01

2.89 ± 0.63

3.99

0.01

Regresyon analizi sonucunda, BESYO öğrencilerinin algılanan stres düzeylerinin,
zaman yönetimi becerilerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir (R=0.26;
R2=0.07; F=19.91; p<0.01). Başka bir deyişle zaman yönetimi becerisine ilişkin toplam
varyansın %7’si, katılımcıların stres düzeyleri ile açıklanmaktadır (Tablo 4).
Tablo 4. ZYÖ ve ASÖ puanları arasındaki regresyon analizi sonuçları

Sabit

3.97

Standart
Hata
0.24

Algılanan Stres Ölçeği

-0.34

0.08

B

β

t

p

-

16.61

0.00

-0.26

-4.46

0.00

Korelasyon analizi sonuçları, katılımcıların ZYE ve ASÖ’nden aldıkları puanlar ile
akademik başarı puanları arasında anlamlı ilişkilerin olduğunu göstermektedir (rZYE=0.13,
p<0.05; rASÖ=-0.15, p<0.05). Bu ilişkiler, ZYE için düşük düzeyde ve pozitif yönde; ASÖ için
ise düşük düzeyde ve negatif yöndedir (Tablo 5).

Tablo 5. ZYÖ, ASÖ puanları ve akademik başarı durumu arasındaki korelasyon sonuçları
Akademik Başarı Durumu (Transkript Notu)
Ölçek

N

r

p

Zaman Yönetimi Envanteri

254

0.13

0.04

Algılanan Stres Ölçeği

254

-0.15

0.02
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4.TARTIŞMA
Bu bölümde; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin
zaman yönetimlerini etkilediği düşünülen zaman yönetimi, stres gibi bağımlı değişkenler ile
cinsiyet, sınıf gibi bağımsız değişkenlerin etkisi tartışılmış ve yorumlanmıştır. Bu bağlamda,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi ölçeğinden elde ettikleri
puan ortalamasının düşük olması Başak, Uzun ve Arslan (2008), Đşcan (2008), Yavaş vd.,
(2012) tarafından yapılan çalışmaların sonuçlarıyla örtüşmemektedir. Bu sonuca karşın,
mevcut çalışmanın algılanan stres ölçeğinden elde edilen puanın düşük olması Altunkol
(2011) tarafından yapılan çalışmanın algılanan stres ölçeğinden elde edilen puan ile benzerlik
göstermemektedir.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre zaman
yönetimi becerilerine bakıldığında, kadın öğrencilerin zaman yönetimi konusunda erkek
öğrencilere göre daha iyi bir beceriye sahip oldukları tespit edilmiştir. Caz (2014)’ın Beden
Eğitimi Öğretmenlerine; Sugötüren, Ballı ve Gökçe (2011)’nin Spor Bilimleri Teknolojisi
Yüksekokulu öğrencilerine; Erdem, Pirinçci ve Dikmetaş (2004) ve Alay ve Koçak (2003)’ın
üniversite öğrencilerine yapmış oldukları çalışmalarda kadın öğrenciler lehine anlamlı
farklılıklar tespit edilmesi mevcut çalışmanın sonucu ile örtüşmektedir. Öte yandan, Trueman
ve Hartley (1996) ile Misra ve Mckean (2000)’ın üniversite öğrencileri üzerinde yapmış
oldukları çalışmalarda da kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık tespit edilmesi, çalışmanın
cinsiyet değişkeni sonucu ile benzerlik göstermektedir. Bu sonuca göre, kadınların sahip
oldukları sorumluluk ve hassasiyet kavramları nedeniyle zaman yönetiminde daha başarılı
olduklarını söyleyebiliriz. Fakat Yılmaz, Yoncalık ve Bektaş (2010) tarafından üniversite
öğrencilerine yapılan çalışmada cinsiyet değişkeninde kız ve erkek öğrenciler arasında
anlamlı farklılığın tespit edilememesi, mevcut çalışmanın sonucu ile benzerlik
göstermemektedir.
Bir diğer sonuca göre; kadın katılımcıların algılanan stres düzeylerinin erkek
katılımcıların algılanan stres düzeyinden yüksek olduğu tespit edilmiştir. Candangil ve
Ceyhan (2006) tarafından üniversite öğrencilerine yapılan çalışmada kadın öğrencilerin
algılanan stres düzeylerinin yüksek olması, Aydoğan (2011) Beden Eğitimi Öğretmenlerine
yaptığı çalışmada kadın öğretmenlerin stres düzeylerinin erkek öğretmenlere oranla daha fazla
olduğunun tespit edilmesi, Özdevecioğlu ve ark., (2003) tarafından yöneticilerin yönetimi
altındaki personellere yapılan çalışmada kadın personellerin stres düzeylerinin yüksek tespit
edilmesi, Ergun (2008) tarafından hastane çalışanları üzerinde yapılan araştırmada kadın
çalışanlar lehine stres düzeyinin anlamlı ve yüksek çıkması mevcut çalışmanın sonucunu
destekler niteliktedir. Kadınların mükemmeliyetçilik yapısına daha yatkın olmaları, her işi
zamanında bitirmek istemeleri, işlerin aksamaması için daha fazla enerji harcamaları
nedeniyle algıladıkları kaygı düzeyi daha yüksek çıkmaktadır diyebiliriz.
Bir diğer sonuca bakıldığında, mevcut çalışmanın verilerinden elde edilen bilgiler
neticesinde 3. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin zaman yönetimi bakımından diğer sınıfta
okuyan öğrencilere oranla daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Đşcan (2008)’ın üniversite
öğrencilerine yapmış olduğu çalışmada 3. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, 1, 2 ve 4. sınıfta
öğrenim gören öğrencilere göre daha başarılı olduğu sonucuna varması mevcut çalışmanın
sonucunu desteklemektedir. Çalışmanın sonucu ile benzerlik gösteren Kibar, Fidan ve
Yıldıran (2014) tarafından öğrenciler üzerinde yapılan araştırmada da 3. sınıf öğrencileri
lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu sonuçlara bakarak, öğrencilerin öğrenim
gördükleri sınıf düzeyi arttıkça zamanı planlama ve yönetme becerileri de artmaktadır
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diyebiliriz. Fakat Yılmaz, Yoncalık ve Bektaş (2010)’ın BESYO Spor Yöneticiliği
Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilere yaptığı çalışmada 1, 2, 3 ve 4. sınıfta öğrenim gören
öğrenciler arasında zaman yönetimi açısından anlamlı bir farklılığın tespit edilememesi
mevcut çalışmanın sonucu ile örtüşmemektedir. Bu sonuç ile 1, 2, 3 ve 4. sınıfta öğrenim
gören öğrencilerin zaman yönetimi konusunda benzer eğilim sergiledikleri, zamanı olumlu
olarak yönetemedikleri ve zaman tuzaklarına yakalandıklarını söyleyebiliriz.
5.SONUÇ ve ÖNERĐLER
Katılımcıların zaman yönetimi becerileri ve stres düzeylerinin orta seviyede olduğu
söylenebilir. Araştırma sonucunda, kadın katılımcıların zaman yönetimi becerisi ve algılanan
stres düzeylerinin erkek katılımcılardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre;
kadın katılımcılar erkek katılımcılara oranla zaman yönetiminde daha başarılıdırlar
diyebiliriz. Sınıf değişkeni; katılımcıların zaman yönetimi becerileri ve stres düzeyleri
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yani öğrencilerin öğrenim gördüğü sınıf ilerledikçe
zaman yönetimi becerileri gelişmekte ve algıladıkları stres düzeyi artmaktadır. Araştırma
sonuçları ayrıca, katılımcıların zaman yönetimi becerilerinin algıladıkları stres düzeyinin,
anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan öğrencilerin akademik
başarıları ile zaman yönetimi becerileri arasında pozitif yönde, stres düzeyleri arasında ise
negatif yönde bir ilişki söz konusudur. Yani iyi bir zaman yönetimi becerisine sahip ve daha
az stres yaşayan öğrencilerin diğer öğrencilerden akademik anlamda başarılı oldukları
sonucuna varılmıştır.
Çalışma grubunun tek bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerden oluşması
araştırmanın sınırlılığı kapsamında değerlendirilebilir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda
daha geniş örneklem gruplarının dâhil edildiği araştırmalar planlamanın gerekli olduğu
düşünülmektedir. Diğer yandan, öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca bu konular
kapsamında izleneceği boylamsal çalışmaların planlanması sonuçların daha net
yorumlanabilmesi açısından önemli görülmektedir.
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ÇEVĐRĐ KURAMLARINI YENĐDEN YORUMLAMAK: YERELLEŞTĐRME
ENDÜSTRĐSĐNĐN SKOPOS VE ÇEVĐRĐYE ĐLĐŞKĐN EYLEM KURAMI
ÜZERĐNDEKĐ ETKĐSĐ
Mehmet Cem ODACIOĞLU1

Şaban KÖKTÜRK2

Öz
Bu çalışmada, işlevci çeviri kuramları arasında yer alan Mänttäri’nin “çeviriye ilişkin eylem kuramı” ve
Vermeer’inSkopos kuramlarının günümüz koşullarında nasıl alımlanması gerektiği incelenmiştir. Her iki kuram
da 20. yüzyılın ikinci yarısının sonlarına doğru geliştirilmiş ve çeviribilim camiası tarafından bugün bile
geçerliliği savunulan kuramlar/paradigmalar arasında gösterilmektedir zira kendinden önceki diğer çeviri
kuramlarının aksine, Skopos ve çeviriye ilişkin eylem kuramı erek odaklılığı vurgulamaktadır. Neticede, çeviri
eylemi erek kültürün beklentilerine göre yapılmalıdır. Ne var ki, 1990’lardan sonra popülerleşen ağ teknolojisi
ve yerelleştirme endüstrisi çevirinin uygulanma şeklini de değiştirmiştir. Buna paralel olarak, dijital çağın
etkisini hızla arttırdığı düşünülürse, çalışmada tartışılan çeviri kuramlarının da yeni nesillere faydalı olmaya
devam edebilmesi ve çeviribilimin olgun bir bilim dalı haline geldiğini kanıtlayabilmek için yeniden
yorumlanması gerekmektedir. Bu nedenle, çalışma boyunca, bu iki kuramdan yola çıkılarak, günümüzde gelinen
nokta değerlendirilmiş ve yeniden yorumlanması gerektiği düşünülen söz konusu kuramlar üzerinde
yerelleştirme endüstrisinin etkisi tartışılmıştır.
Anahtar sözcükler: işlevci kuramlar, Skopos kuramı, çeviriye ilişkin eylem kuramı, erek odaklılık,
yerelleştirme endüstrisi, dijital çağ.

RE-INTERPRETING TRANSLATION THEORIES: THE EFFECT OF
LOCALIZATION INDUSTRY ON SKOPOS AND TRANSLATIONAL ACTION
THEORIES
Abstract
This study examines how Mänttäri’s “Translational Action Theory” and Vermeer’s “Skopos Theory”
which are among functional translation theories should be received today. Both of the theories were developed in
the late twentieth century and they are regarded as being effectual by translation scholars even today because
these theories, unlike the former ones, underscore target-orientedness. As a result, translation activity must be
done in favour of the target audience. However, since 1990s, the network technology and localization industry
have been popularized and have changed the way translation is done. Correspondingly, considering the
increasing influence of the digital age, the translation theories discussed in this study must be re-interpreted in
order for them to be useful to new generations and prove the fact that translation studies is now a maturated
discipline. Therefore, these two theories are evaluated by focusing on their status today and the effects of the
localization industry on these theories are questioned in the study.
Key words: functional theories, Skopos theory, translational action theory, target-orientedness,
localization industry, digital age.
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1. Giriş
Bilindiği gibi, çeviri etkinliğinin bilimsel adı olan çeviribilim (translation studies) ilk
defa Holmes tarafından 1972’de kaleme aldığı “The Name and Nature of TranslationStudies”
(Çeviribilimin Adı ve Doğası) adlı bildirisinde dile getirilmiştir. Holmes, bu bildirisiyle
çeviribilimi kuramsal, betimleyici ve uygulamalı olmak üzere üç alana ayırmış ve bunları da
kendi aralarında kategorize etmiştir (bkz. Holmes 1972/2008, Munday, 2008). Bu tarihten
itibaren, çeviribilim disiplinler arası bir bilim dalı olma yolunda önemli adımlar kaydetmiş,
çeviri pratiği ve çeviri ürününün incelenmesine yönelik pek çok kuram geliştirilmiştir.
Geliştirilen kuramlar çeviribilimin farklı dönemeçlerden geçmesine yol açan paradigma
değişimlerinin de bir habercisi olmuşlardır. Çeviribilim henüz gelişme aşamasında dilbilimsel
odaklı çeviri kuramlarının etkisi altındayken, çeviri etkinliğinin çoğunlukla dilsel bir aktarım
olduğu düşüncesi hâkimdi. Ancak, dilbilimsel odaklı çeviri yaklaşımlarının çeviriyi
tanımlamada yetersiz kalmaya başladığı andan itibaren, çevirinin sadece dilsel aktarım olarak
nitelendirilemeyeceği, aynı zamanda bir kültür aktarımı da olduğu vurgulanmaya başladı.
Buna paralel olarak söz konusu çalışmada, çevirinin diller arası bir kültür aktarımı
olduğunu savunan ve çeviribilimde ayrı bir paradigmayı teşkil eden işlevci çeviri
kuramlarından Mänttäri’nin “çeviriye ilişkin eylem” (translationalaction) ve Vermeer’in
“Skopos” kuramlarının geliştirildiği dönem dışında (1980’ler) günümüz koşullarında nasıl
alımlanması gerektiği incelenmiştir. Bu açıdan, çeviribilimin özellikle teknoloji alanıyla
kurduğu iletişim ele alınmış ve yerelleştirme endüstrisinin çalışmaya konu edilen kuramlar
üzerindeki etkisi tartışılmıştır. Burada asıl hedeflenen ise, çeviribilimin daha fazla
olgunlaşmaya meyilli devingen bir bilim dalı olduğunu ortaya koymaktır.
1.1

Literatür Taraması

Türkiye’de çeviribilimin teknoloji alanıyla kurduğu iletişimi ve yerelleştirme
endüstrisini inceleyen pek çok kuramsal ve pratik çalışma mevcuttur: Sinem Canım’ın
yüksek lisans ve doktora tezleri3, Şahin’in Çeviri ve Teknoloji (2013) kitabı, Ersoy ve
Balkul’un“Teknolojik Gelişmelerin Çevirmen ve Çeviri Mesleği Açısından Olumlu ve
Olumsuz Etkileri: Çeviri Alanında Yeni Yaklaşımlar” (2012) adlı makalesi, Yazıcı’nın Yazılı
Çeviri Edinci (2007) adlı kitabı Türkiye’deki literatüre örnek verilebilecek önemli eserler
arasındadır4.
1.2

Araştırma Sorunları

1.
Çeviribilimin doğasında günümüz koşullarında herhangi bir değişiklik
yaşanması olası mıdır?
2.
Teknolojinin çeviribilime etkileri neler olabilir?
3.
Yerelleştirme endüstrisinin çeviribilim üzerindeki etkisi nedir?
3
Türkiye’deÇeviriBürolarında Web SitesiYerelleştirmelerive Bu SüreçteBilgiTeknolojilerininKullanımı(2008)
(YL),Web SitesiYerelleştirmelerindeBirEyleyenolarakÇevirmeninKonumu: TürkiyeÖrneği(2013), (DT).
4
Bizim çalışmamız ise çeviribilimin teknoloji ile etkileşiminde “çeviriye ilişkin eylem kuramı” ve “Skopos
kuramını” inceleyerek, bu kuramların ele alınış şelinde yaşanması muhtemel değişimleri tartışmaya açmayı
hedeflemiştir. Çalışmada karşılaştırmalı ve betimleyici yöntemlerden faydalanılmıştır.
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4.
Mänttäri’nin işbirliği yaklaşımıyla yerelleştirme iş akış sistemi
karşılaştırılırsa, nasıl bir sonuç ortaya çıkar?
Skopos kuramının yerelleştirme iş akış sistemine uyarlanmasında bir
5.
algı değişimi yaşanması beklenebilir mi?
2.

Yerelleştirme Endüstrisi

Yerelleştirmenin pek çok farklı tanımı bulunmaktadır. Öner’e göreyerelleştirme,
“yazılım ve örün (web) ürünlerinin ulaşacağı kitleye göre kullanıma hazır hale getirilmesi”
(Öner, 2006: 34) olarak tanımlanırken, LISA (LocalisationIndustryStandardAssociation,
Türkçesi Yerelleştirme Endüstrisi Standartları Birliği olarak bilinir5) yerelleştirmeyi, “bir ürün
ile ilgili içeriğin ve bileşenlerin kaynak ortamdan alınarak, ürünün satılacağı ve kullanılacağı
erek/yerel ortama dilsel ve kültürel olarak uygun şekilde aktarılması” (akt. Pym, 2010: 122)
biçiminde tanımlar. Bu sözcüğün Đngilizcesi “localization”, localisation”, Almancası ise
“lokaliserung” olarak bilinmektedir.
Özellikle, 1980’lerden itibaren Amerikan Şirketi Microsoft, Kuzey Amerika pazarı
için yazılım programları geliştirmeye başlamıştır. O dönemlerde üretilen yazılımların ağırlıkta
Almanca, Fransızca ve Đspanyolca dillerine çevrilmesi yeterliydi zira çeviri hacmi büyük
boyutlara ulaşmamıştı. Ancak pazarların büyümesiyle, uluslararası arenada üretkenliği
artırmak ve rekabetçi ekonomiye ayak uydurabilmek amacıyla, şirketler politikalarını
değiştirmeye başladılar. (Pym, 2010:121). Ayrıca bilgisayar teknolojilerindeki çeşitlilik ve
bilgisayar fiyatlarında yaşanan düşmeler, çeviri teknolojileri (çeviri bellekleri, elektronik
bütünceler, çevrimiçi veritabanları, elektronik terim bankaları gibi bilgisayar destekli çeviri
araçları) ve yerelleştirme endüstrisine duyulan talebi artırmıştır. Bilgisayar kullanıcıları artık
masaüstü ve dizüstü bilgisayar modellerinden her ikisine da sahip hale gelmiştir. Bununla
beraber, internetin yaygınlaşmasıyla yazılım yerelleştirmesi kadar web yerelleştirmesi de
önemli bir konum kazanmış ve son zamanlarda da oyun kullanıcılarının sayısının artmasına
paralel olarak, oyun yerelleştirmesi bir yerelleştirme alt türü olarak popüler hale gelmiştir.
Yerelleştirme endüstrisinin mantığı, dijital ürünlere ait içeriklerin zamanında
çevrilmesini sağlayarak, orijinal ürün ile yerelleştirilen ürün sürümlerinin aynı anda piyasaya
sürülmesini mümkün kılmaktır. Böylelikle, şirket ürünün piyasaya sürülmesiyle ilgili olarak
bir gecikme yaşamayacak ve maddi kayba uğramayacaktır. Zira yerelleştirme endüstrisinde
çeviri, kaynak metin üretilirken onunla eş süremli olarak başlatılır. Bu da çevirinin zamanında
yetişmesi demektir. Oysa klasik çeviri anlayışında önce kaynak metin üretilir, sonra çeviri
süreci başlar (bkz. Bowker, 2002: 129). Bu da şirket politikasına ters bir durum teşkil edebilir.
Zira çeviri sonradan yapıldığından ürün tüm dünyada aynı anda piyasaya sürülemeyebilir. Bu
da şirket için maddi kayıp anlamına gelir.
Yerelleştirme projelerinde önemli olan ilk basamak bir şirket politikası olan
küreselleştirme basamağıdır. Bu aşamada, şirket yerelleştirilecek ürünün küresel bir boyut
kazanıp kazanamayacağını, bir başka ifade ile dünyanın diğer bölgelerinden ekonomik kâr
elde edilip edilemeyeceğini saptar. Bir sonraki aşama ise yerelleştirme alanında sıkça
karşılaşılan “uluslararasılaştırma” aşamasıdır. Uluslararasılaştırma, tasarım ve belge
5

LISA 2011 yılında kapanmıştır.
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geliştirme (ürün) safhasında gerçekleşir ve böylece yerelleştirme sonrası yeniden bir tasarım
yapmak gerekmez (LISA’danakt. Pym, 2010: 122). Uluslararasılaştırma aşamasında, kaynak
kültüre ait malzeme her türlü kültüre özgü kavramdan arındırılarak, tarafsız veya standart hale
getirilir. Böylelikle, yerelleştirme aşamasında çevirmen ve yerelleştirme projesinde görev alan
diğer aktörleri/uzmanları zorlayacak herhangi bir unsur olmayacak ve ürüne ait içerik
mümkün olan en kısa sürede yerelleştirilebilecektir.
Yerelleştirme projelerinin geleneksel çeviriden bir diğer farkının ekip temelli bir
şekilde yürütülmesi olduğu ileri sürülebilir. Bir yerelleştirme projesinde; proje yöneticisi,
çevirmen ve kıdemli çevirmenler, yerelleştirme uzmanı, düzeltmenler, kalite kontrol
uzmanları, yerelleştirme mühendisi, masaüstü yayıncıları vb. bulunur (Sin Wai, 2013:354).
Bu aktörlerin sayısı ve ekipteki dağılımları projeden projeye değişiklik gösterebilir. Ancak,
görüldüğü gibi çevirmen ekip temelli çeviride yalnız bırakılmamakta ve görev dağılımı
uzmanlık alanlarına göre yapılmaktadır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bir karşılaştırma bir sonraki
bölümde yapılacaktır.
3.

HolzMänttäri’nin “Çeviriye Đlişkin Eylem” Kuramı

Finlandiyalı çeviri kuramcısı ve profesyonel çevirmen Holz-Mänttäri,
TranslatorischesHandeln: TheorieundMethode (Translational Action: TheoryandMethod;
Çeviriye Đlişkin Eylem: Kuram ve Yöntem) (1984) kitabında çeviriye ilişkin eylem kuramıyla
ilgili detaylı bilgi vermektedir. Holz-Mänttäri’ye göre, her eylemin bir amacı vardır.
Dolayısıyla, bir eylem olan çevirinin de bir amacı vardır. Ayrıca ona göre, çeviri bir iletişim
sürecidir. Dolayısıyla çevirinin amacı iletişim işlevini yerine getirmesidir. Burada öne çıkan
etmen kaynak metin değil, erek kültürde belirlenen amacı yerine getirme kaygısıdır.
(Gürçağlar, 2011: 121). Amacın belirlenmesinde ise erek kitlenin beklentilerini ön planda
tutan çevirmen, kültürler arası iletişimde belli bir amaç doğrultusunda erek metin üreten
uzman olarak görülmektedir (Mänttäri, 1984: 62). Çevirmeni uzman konumuna taşıyan bu
kuram o halde yapısı itibariyle uzmanlık alan metinlerine daha kolay uygulanabilmektedir
(bkz. Teknik metinlerin çevirisi) “Çeviriye ilişkin eylem kuramının” uygulanması esnasında,
Holz-Mänttäri hiyerarşik yapılı bir işbirliği modeli ortaya atar:
1.
Đşi başlatan (çeviriyi başlatan, initiator): Çeviri işine ihtiyaç duyan
şirket veya birey.
2.
Komisyoncu, (işi/çeviriyi ısmarlayan, besteller): Çevirmenle
bağlantıya geçen kişi/kişiler.
3.
Kaynak metnin üreticisi, yazarı (AusgangstextTexter): Çeviri
metnin üretiminde rol oynaması gerekmez. Ancak pasif de olsa bir rolü olabilir.
4.
Erek metnin üreticisi (Translators): Çevirmen.
5.
Erek metnin kullanıcısı (ZieltextApplikators): Erek metni kullanan
kişi. Eğitim materyali olarak erek metni kullanan öğretmen bu kategoriye örnek
verilebilir.
6.
Erek metnin alıcısı (ZieltextRezipient): Erek metnin son alıcısı. Erek
metni kullanan öğretmenin hitap ettiği kesim söz gelimi, öğrenciler erek metnin alıcısı
olabilir (Männtäri, 1984: 110-11, krş. Munday, 2008:78).
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Yukarıdaki işbirliği modelindeki aktörlerin her birinin amacı ve üstlendikleri görevler
birbirinden farklı olabilir. Ancak, amaçlar farklı olsa bile, alıcı kitle için her biri işlevsel bir
çeviri metin üretmeyi amaç edinir. Zaten işlevci yaklaşımların en önemli özelliklerden biri
çeviriyi dilbilimsel bir süreç olarak nitelendiren kuramlardan sıyrılarak, onu gerek iletişimsel
gerekse de toplumsal bir eylem olarak ele almalarıdır (Gürçağlar, 2011: 120-121). HolzMänttäri’nin “çeviriye ilişkin eylem kuramı” tam da bu açıklama uygun düşmektedir.
4.

Vermeer’in “Skopos Kuramı”

Skopos, Yunanca bir kelime olup “amaç”, “hedef”, “niyet” anlamlarına gelir. Skopos
kuramı Vermeer tarafından geliştirilmiş olup, Reiss’ın da katkıları olmuştur. Kurama 1984’te
iki
dilbilimci
ve
çeviribilimcinin
birlikte
çıkardıkları
her
GrundlegungeinerallgemeineTranslationtheorie (Groundworkfor a General Theory of
Translation; Genel Bir Çeviri Kuramının Temelleri) adlı kitapta geniş ölçüde yer verilmiştir
(Munday, 2008: 79). Vermeer’de tıpkı Holz-Mänttäri gibi, her eylemin bir amacı olduğunu
belirterek, çevirinin de eylem olarak bir amacı olduğunu ileri sürer. O halde çeviriye ilişkin
eylem kuramının her formu, çeviri de dâhil olmak üzere, bir eylem olarak ele alınmaktadır.
Her eylemin de bir amacı, niyeti bulunmaktadır. Skopos da yukarıda belirtildiği gibi teknik
bir terim olarak, çevirinin amacı ve niyeti anlamına gelir. Vermeer’e göre her eylemin
sonunda bir sonuç, yeni bir durum, olay oluşur. Çeviriye ilişkin eylemin sonucunda ise hedef
metin meydana gelir Vermeer buna translatum (çeviri metin) da demektedir (1989/2000:221).
Çeviri işi başlamadan, çevirmenin çeviri sürecinde yerine getirmesi beklenen amacı
genelde işveren tarafından belirlenir. Đşveren çevirmenle müşterisinin beklentisi
doğrultusunda temasa geçerek, gerekli bilgileri çevirmene verir ve amaç saptanır (bkz.
Vermeer, 1989/2000: 221). Mänttäri’nin kuramına benzer şekilde, Skopos kuramında,
çevirmen uzman olarak ele alınır. O, kendisine verilen çeviri işini yapmak ve bir erek metin
üretmekle sorumlu bir uzmandır. (bkz. Vermeer, 1989/2000: 222). Uzman konumundaki
çevirmen ayrıca çeviriye başlamadan ne zaman, nasıl, vb. sorular sorarak amacını
netleştirebilir (bkz. Mänttäri ve Lasswellformulü) (Vermeer, 1989/2000:229).
Skopos kuramının 6 temel kuralı vardır:
1.
Erek metni belirleyen çevirinin amacıdır.
2.
Kaynak metin, kaynak dilde bir bilgi aktarımıyken, erek metin benzer bir
aktarımı erek kültürde gerçekleştirir.
3.
Ancak erek metnin gerçekleştirdiği bilgi aktarımı kaynak metne
yansımamaktadır.
4.
Erek metin kendi içinde bağdaşık olmalıdır.
5.
Erek metin kaynak metinle bağdaşık olmalıdır.
6.
Yukarıda anılan kurallar hiyerarşik bir düzende verilmektedir ve skopos kuralı
hepsinden önce gelmektedir (Gürçağlar, 2011: 124, krş. Munday, 2008:80).
6 temel kurala dayanan Skopos kuramına yönelik bazı çeviribilimciler tarafından
eleştiriler de yapılmıştır. Bunların belli başlıları şöyle özetlenebilir:
•

Eleştiri 1: Her eylemin bir amacı olmayabilir.
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•
Eleştiri 2:Her çevirinin bir amacı olmayabilir. Bazı çeviribilimciler örneğin
edebi çevirinin bir amacı olmadığını iddia edebilir.
Vermeer bu ve benzeri eleştirilere karşı Skopos kuramını şu şekilde savunur:
1.
Eylemin amacı yoksa ona eylem diyemeyiz. Bir şairin aklına şiir yazmak
geldiğinde henüz bir eylem olmayabilir. Ancak şair şiiri yazmaya başladığı anda bir eyleme
girişmiş demektir. Dolayısıyla şiir yazma düşüncesi amaçlanmış bir eylem haline dönüşür.
“Sanat sanat içindir” ifadesinde dâhi bir amaç gizlenmiştir. Yazarın amacı da okuyucusunu
eğlendirmek, bir dönem hakkında bilgi vermek ve hatta eseri üzerinden para kazanmak ve
meşhur olmak olabilir (bkz. Vermeer, 1989/2000: 224-225).
2.
Çeviri bir eylemse mutlaka bir amacı vardır. Çevirmen bazen bilinçdışı olarak
bile bir hedef kitleye hitap eder. Reklam metinleri bir amaçla çevrilir. Farklı dönemlerde,
farklı koşullar altında bir metnin farklı amaçlar belirlenerek çevrilmesi de Skopos ile
ilişkilendirilebilir (bkz. Vermeer, 1989/2000: 226-227).
5.
Yerelleştirme Endüstrisinin Skopos Kuramı ve Çeviriye Đlişkin Eylem Kuramı
Üzerindeki Etkisi
Skopos kuramını geliştirirken, Vermeer aslında Reiss ile beraber tam bir kuram
önerisinde bulunmadığını, amaçlarının yeni bakış açıları sunmaktansa, bazı konuları farklı
şekilde ele almak olduğunu belirtir (Reiss ve Vermeer, 1984/2014:16). Farklı şekillerde ele
alınan durum ve koşullar her dönem değişiklik arz edebilir. Bununla ilgili olarak, Vermeer bir
başka makalesinde ayrıca bir kuramın yeni gelişmeler kapsamında yeni sonuçlar üretebilmek
ve bundan gelecek nesillerinden faydalanabilmesi için yeniden yorumlanmaya ihtiyaç
duyabileceğini de ileri sürer (1994:9). Dolayısıyla, yukarıda kısaca özetlenen “çeviriye ilişkin
eylem kuramı” ve “skopos kuramının” günümüz koşullarında, teknolojinin de etkisiyle
yeniden yorumlanması, Vermeer’in düşüncesiyle farklı şekilde ele alınması gerekmektedir.
Munday’e göre küreselleştirmenin ve yerelleştirmenin çeviribilimdeki pratik ve kuramların
yeniden değerlendirilmesine katkı yapabilecek nitelikte olması da savımızı doğrulamaktadır
(bkz. Munday, 2008: 194).
Yerelleştirme endüstrisinin önce yazılım sonra web sitesi ve video-oyunları
alanlarında etkinliğini artırmasıyla, çeviriye ilişkin eylem ve Skopos kuramlarının iki kültürlü
uzman olarak nitelendirdiği çevirmen tanımı değişmiştir. Çevirmen/yerelleştirmen, artık
çoğunlukla yerelleştirme endüstrisinin kendisine sağladığı çeviri araçlarından yararlandığı
için sadece iki dil arasında kültür aktarımı yapan bir uzman değildir. Çevirmen bundan böyle
ayrıcabir teknoloji aktarımcısıdır. Dolayısıyla, çevirmenin salt dil ve kültür edincine sahip
olması teknoloji alanında başarılı çeviri yapılmasına yetmeyebilir. Bu nedenle yerelleştirme
alanında çeviri yapacak çevirmenlerin görev tanımlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Artık çevirmenin neyi bildiğinden çok, teknolojik çeviri araçlarını (çeviri bellekleri,
terminoloji veritabanları, elektronik bütünceler, vb.) nasıl kullanabildiği önemlidir. Çevirmen
bundan böyle dilsel ve kültürel aktarımcı niteliğinin yanı sıra, Pym’in deyimiyle “teknik bir
iletişim uzmanı” (Pym, 2012:5) konumuna gelmiştir.Günümüz çeviri piyasasında zaman
kavramı oldukça önemlidir. Buna paralel olarak, yerelleştirme sektörü için hizmet veren bir
çevirmenin kaliteli çeviri yapmasından çok birden fazla çeviri işini aksatmadan yapabilmesi
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ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla çeviride kaliteden ziyade, çeviride üretkenlik kavramı baskın
olmaya başlamıştır. Bir çevirmenin üretken olabilmesi için de çeviri araçlarının işlevlerini
bilmesi ve farklı yerelleştirme projeleri için değişik araçları kullanabilmesi gerekmektedir.
Holz-Mänttäri çeviriye ilişkin eylem kuramından bahsederken, bir işbirliği kuramı ortaya atar.
Yukarıdaki bölümde özetlenen çeviri sürecindeki altı aktörden oluşan bu işbirliği yaklaşımı,
yerelleştirme endüstrisinin benimsediği işakış sistemiyle aşağıdaki tabloda karşılaştırılmıştır6:

Tablo 1: Mänttäri’nin Đşbirliği Yaklaşımı ve Yerelleştirme Đş Akış Sistemi

1. Đşi
başlatan
(çeviriyi
başlatan, initiator): Çeviri işine
ihtiyaç duyan şirket veya birey.
(işi/çeviriyi
2. Komisyoncu,
ısmarlayan, besteller): Çevirmenle
bağlantıya geçen kişi/kişiler.

3. Kaynak metnin üreticisi,
yazarı
(AusgangstextTexter):
Çeviri metnin üretiminde rol
oynaması gerekmez. Ancakpasif de
olsa bir rolü olabilir.
4. Erek
metnin
(Translators) Çevirmen.

üreticisi

5. Erek
metnin
kullanıcısı
(Zieltext Applikators): Erek metni
kullanan kişi. Eğitim materyali
olarak erek metni kullanan öğretmen
bu kategoriye örnek verilebilir.
6. Erek metnin alıcısı (Zieltext
Rezipient): Erek metnin son alıcısı.
Erek metni kullanan öğretmenin
hitap ettiği kesim söz gelimi,
öğrenciler erek metnin alıcısı olabilir
(Männtäri, 1984: 110-11, krş.
Munday, 2008:78).

1. Hazırlık aşaması: Proje plan ve programının
hazırlanması;. Proje takımının oluşturulması; Ürünün
analiz edilmesi ve terminoloji araştırması, Üretim
öncesi planlama; Terimler Sözlüğü geliştirme (Hatim ve
Munday, 2004: 321)
2. Dilsel Araştırma ve çeviri görevi: Yazılımın
çevirisi, Çevrimiçi yardım dosyalarının çevirisi, çevrim
içi dokümantasyon işlemleri; Öğretici Başlangıç
(tutorial); Demolar; Çıktısı alınmış belge, Hedef Dil
ekran görüntüsünün dâhil edilmesi; Disk etiketleri;
Paketleme; Eklentiler (Hatim ve Munday, 2004: 322)

3. Mühendislik Görevleri: Yazılımdan metinlerin
çekilmesi; Çevrilen belgenin orijinaline oranla
fazlalaşmasından ötürü masaüstü yayıncılık düzenleme
aşamasından geçirilmesi; Çevirinin fazlalaşmasından
dolayı diyalog kutularının yeniden boyutlandırılması;
kısa yol tuşları, araç ipuçları, sekme sırası (taborder),
menü seçenekleri, klavye tuşlarının uyarlanması; Liste
kutucuklarının sıralama düzenlerinin uyarlanması,
Yardım Hazırlama Araçlarını kullanarak yardım
dosyalarının derlenmesi; Multimedya (çokluortam)
dosyalarınının ve gömülü grafik içeren metinlerin
yerelleştirilmesi; Metni içeren ses efektlerinin yeniden
oluşturulması (Hatim ve Munday, 2004: 322) (krş.
(Esselink, 2000).
4. Yapılanların
Sınanması:
Yerelleştirilmiş
yazılıma karşı tutarlılık denetiminin yapılması;
Kullanıcı arayüzü sınaması; Đşlevsel sınama ve
Kozmetik sınama (Hatim ve Munday, 2004: 322)

6

Bu çalışmada incelenen tabloyla ilgili ayrıntılı ve benzer bir kaşılaştırma, 7.Dünya Eğitim Bilimleri
Konferansında Odacıoğlu ve Köktürk (2015) tarafından hazırlanan bir bildiride ortaya konmuştır. Söz konusu
çalışmanın bu yıl içinde Procedia-SocialandBehavioralSciences Dergisinde yayınlanması beklenmektedir.
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HolzMänttäri’nin işbirliği tablosuna bakıldığında, çeviri sürecindeki işbirliğinin
yerelleştirme iş akış sistemiyle karşılaştırıldığında daha pasif ve art süremli olduğu görülür.
Zira çeviriyi başlatan yani çeviriye ihtiyaç duyan taraf önce çevirinin yapılması için bir aracı
ile (örn. yayınevi) görüşür. Aracı/yayın evi çeviriyi ısmarlayan taraf olarak çevirmenle irtibata
geçer. Çevirmen uzman konumunda çeviriyi yapmaya başlar. Bu noktada, kaynak metnin
yazarından nadiren de olsa işbirliğine katılması istenebilir. Çeviri tamamlandıktan sonra, erek
metnin kullanıcısına ulaşır. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi erek metnin kullanıcısı çeviriyi
öğrencilere ders materyali olarak okutan öğretmen olabilir. En son alıcısı ise öğretmenden
ders materyalini alan öğrencidir. Đşbirliği sürecindeki aktörler arasında oluşan zaman farkı
işbirliğini art süremli ve nispeten pasif hale getirmektedir. HolzMänttäri’nin işbirliği
kuramının pasif olduğu Ersoy (2012: 121) tarafından da dile getirilmektedir:
“Mänttäri’nin saydığı işbirliği katılımcılarını çeviri ürünü üretilme süreci
açısından ele aldığımızda, çevirmenin bu süreçte aktif olarak bu katılımcıların
gerekli olanlarıyla ya hiç ya doğrudan yüz yüze gelme şansı bulunmamakta ya da
zorlu koşullar sonucu bağlantı kurma şansı bulunmaktadır. Bu süreçte çevirmenin
kolay bağlantı kuramadığı katılımcılardan birisi kaynak metnin üreticisidir. Diğer
yandan çevirmenin erek alıcılarla da bağlantı kurma olanakları çok sınırlı
durumdadır. Çeviri ihtiyacı olan kişiyi de çevirmenin çoğu durumlarda tanımama
olasılığı yüksektir.”
Oysa yerelleştirme iş akış sisteminde birbirine genelde ağ teknolojisiyle bağlı bireyler
(proje yöneticisi, çevirmenler, yerelleştirme mühendisleri, yazılım mühendisleri, masaüstü
yayıncılar, kalite kontrol uzmanları vb.) çeviri sürecinde daha aktif ve eş süremli bir
işbirliğine girer. Böylelikle, yerelleştirme iş akış sistemindeki işbirliği daha koordineli bir
şekilde yürütülmektedir. Tablo 1’de görülen yerelleştirme iş akış sistemindeki hazırlık, dilsel
araştırma, çeviri, mühendislik, sınanma aşamalarının her birinde aktif bir işbirliğine ihtiyaç
vardır. Zira ürün dağıtımı yapıldıktan sonra yerelleştirilen söz konusu ürünle ilgili çeviri
hatalarının telafisi mümkün değildir. Ayrıca yerelleştirme iş akış sistemlerindeki aşamalara
bakılırsa,
işbirliğinin daha aktif olması gerektiği göze çarpmaktadır. Dolayısıyla,
çeviribilimcilerin yerelleştirme iş akış sistemlerine göre Holz-Mänttäri’nin işbirliği
yaklaşımını yeniden yorumlaması beklenmektedir.
Ersoy ve Balkul’a göre (2012: 298),
teknolojik ilerleme sonucunda çeviri
uygulamalarında değişimler yaşanmış ve yerelleştirme gibi yeni uzmanlık alanları ortaya
çıkmıştır. Yeni bir uzmanlık alanı olarak yerelleştirme çevirmenlerin mevcut profillerini de
etkilemiştir. Benzer bir görüş Freigang ve Schmitz tarafından (2002: 245-246’dan akt. Ersoy
ve Balkul, 2012: 298) da dile getirilmiştir. Onlara göre yeni çevirmen veya yeni uzmanlık
alanına özgü adıyla yerelleştirici/yerelleştirmen artık izole bir şekilde çalışmamaktadır ve
neticede yardım araçlarını ve çeviri sürecine katkı yapacak kişileri kendisi bulmak zorunda
değildir. Çevirmen zaten organize bir ekibin içinde yer aldığından, yardım araçları kendisine
hazır bir şekilde anında sunulabilmektedir. Bununla paralel olarak daha önceki bölümde,
Männtäri’nin çeviriye ilişkin eylem kuramında olduğu gibi Skopos kuramının da çevirmeni
uzman olarak gördüğü belirtilmişti. Vermeer’e göre, çevirmen çeviri işini yapmaktan sorumlu
bir uzmandır. Ancak çevirmen doğru bir çeviri üretmek amacıyla zaman zaman diğer
çevirmen ve alan uzmanlarına da başvurabilir. Bununla birlikte çeviri süreci bağlamında,
Vermeer’in çevirmeni başlıca uzman olarak ele alması onu yüceltmek adına olumlu bir
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hareket olsa da, ekip temelli bir yaklaşımı savunan bir yerelleştirme projesindeki diğer alan
uzmanlarına (proje yöneticisi, bilgisayar mühendisi, yerelleştirme mühendisi, grafik
tasarımcısı vb.) doğrudan değinilmemesi çevirmenin süreçte çoğunlukla yalnız olduğu
izlenimini doğurmaktadır. Özellikle, çeviri teknolojilerinin gelişmesinden önce, çevirmenlerin
ağ teknolojisi yoluyla bir yerelleştirme projesinde görev almadığı dönemlerde, çevirmen
genelde izole bir şekilde çalışmaktaydı. Vermeer’inSkopos kuramının da bu teknolojilerinin
henüz tam anlamıyla gelişmediği bir dönemde ortaya çıktığı düşünülürse, yerelleştirme
projesinde görev alan diğer alan uzmanlarının kuram tarafından çeviri sürecindeki rolüne
doğrudan değinilmediği görülebilir. Burada vurgulanmak istenen, aktif bir yerelleştirme
projesinde çevirmenin artık izole bir uzman olarak karar alamayacağı ve kararların ekip
temelli olarak alınması gerektiğidir. Bu nedenle Skopos kuramının günümüzde oldukça
popüler olan yerelleştirme endüstrisine uygun olarak yeniden yorumlanması gerekebilir.
Yerelleştirmeyi dilsel bir problem olarak ele alarak, bir endüstrisi olduğunu ileri süren
görüşlere rağmen, Skopos kuramını özelde bu alana uyarlayarak, yeniden yorumlama, bir
endüstriyel söyleme karşı boyun eğme olarak düşünülmemelidir. Zira bu alan dışlanır ve
çeviribilim çatısı altında incelenmezse, bir süre sonra ayrı bir disiplin olarak çeviriden
kopabilir. Günümüzde en çok çevirilerin yapıldığı alanlardan biri olan yerelleştirme ayrı bir
disiplin haline gelip çeviribilimden koparsa, çeviribilim için bir kayıp olacağı
düşünülmektedir. Bu nedenle entegre edici yaklaşımların benimsenerek, yerelleştirme üzerine
kuramların geliştirilmesi veya mevcut kuramların bu alana özgü olarak yeniden uyarlanması
gereklidir. Unutulmamalıdır ki, bugünkü koşullarda çevirmenin süreçte yalnız bırakılması
kabul edilemez.
6.

Sonuç

Bu çalışmada işlevci yaklaşımlar arasında yer alan HolzMänttäri’inin çeviriye ilişkin
eylem kuramı ve Vermeer’inSkopos kuramı günümüz koşulları çerçevesinde değerlendirilmiş
ve yerelleştirme endüstrisinin söz konusu kuramlar üzerindeki etkisi tartışılmıştır. Vermeer’in
bir kuramın yeni sonuçlar üretebilmek ve yeni nesillere faydalı olabilmesi amacıyla yeniden
yorumlanabileceği düşüncesinden yola çıkarak, yerelleştirme endüstrisinde çeviri
kuramlarının yeri sorgulanmıştır. Mänttäri ve Vermeer’inSkopos kuramları çevirmeni çeviri
sürecinde uzman olarak ele almaktadır. Ancak yerelleştirme endüstrisi gibi ekip temelli bir
çeviri anlayışında, çevirmenin bir uzman olarak çeviri sürecinde yerine getirmekle yükümlü
olduğu görevler, diğer aktörler tarafından da eş süremli olarak anında paylaşılmakta ve
gözetlenmektedir. Ayrıca yerelleştirme projesinde; proje yöneticisi, çevirmen, yerelleştirme
mühendisi, yazılım mühendisi, masaüstü yayıncılıkla ilgilenen bireylerin bulunması ve
bunların ağ teknolojisiyle eş süremli olarak koordineli bir şekilde çalışmaları, Mänttäri’nin
klasik işbirliği modelinden ayrı bir model teşkil edebilir. Bu nedenle mevcut kuramların yeni
koşulları kapsayacak şekilde yeniden yorumlanması gerektiği ileri sürülebilir. Yerelleştirme,
endüstriyel bir söylem olarak düşünülür ve göz ardı edilirse, çeviribilimden kopabilir
vePym’in tabiriyle yerelleştirme çalışmaları/araştırmaları (2004) ve belki de çok ileride
yerelleştirme bilimi olarak aynı bir disipline dönüşebilir. Bunun çeviribilim için bir kayıp
olacağı düşünülmektedir. Yerelleştirme endüstrisinin çeviriyi dilsel problem olarak ele
aldığını ve çevirinin sadece bunun sadece bir adımı olduğunu (bkz. Esselink, 2000) ileri süren
görüşler de vardır. Ancak çevirinin, yerelleştirmenin dilsel aktarımla ilgili bir adımı olarak
görülmesi doğru bir yaklaşım değildir. Zira uluslararasılaştırma olmadan yerelleştirme
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yapmak nasıl mümkün değilse, çeviri olmadan da yerelleştirme yapılmasımümkün değildir. O
halde, çeviri bir yerelleştirme projesinin özünü oluşturmaktadır demek yanlış olmaz.
Son olarak, yerelleştirme endüstrisini meydana getiren teknolojilerin ve çeviriye
yardımcı araçların geliştirilmesi geleneksel çeviri kuramları veya bu kuramlara bağlı
uygulamalara farklı bir boyut getirmiştir. Dijital çağı yaşadığımız yirmi birinci yüzyılda, daha
entegreli yaklaşımların (bkz. Snell-Hornby, 1988) geliştirilmesi çeviribilimin olgun bir
disiplin olarak yeniliklere açık dinamik yapısını olumlu anlamda etkileyecektir. Çeviribilim
böylelikle disiplinler arası olmanın ötesine geçerek, disiplinler ötesi bir bilim dalı bile olabilir
(krş. Yazıcı, 2011). Bu noktada,çeviribilimcileringörgül ve kuramsal çalışmaları bir arada ele
alan çalışmalar yapması çeviribilim açısından oldukça önemli bulgular sağlayabilir.
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GEÇMĐŞTEN GÜNÜMÜZE SOSYAL NORMLAR
Erol EROĞLU∗
ÖZ
Norm sözlükte; “kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun durum”, “bir toplumsal
grubun kendisi için ilke edindiği ve grup üyelerinin eylemlerini yönlendiren davranış kurallarının tümü” şeklinde
açıklanmaktadır. Bu kural ve davranışlar yazılı olmasa dahi toplumdaki her fert tarafından bilinir ve uyanlar
takdir edilirken uymayanlar da yaptıkları suçun derecesine göre cezalandırılırlar. Sosyal normların amacı daha
çok, çeşitli yöntemleriyle bireyi kötü, olumsuz veya uyumsuz davranışlardan uzaklaştırarak, toplum içerisinde
yasalara uygun davranış biçimine uymaya zorlamaktadır. Bu yönüyle sosyal normlar din ile paralellik
göstermektedir. Toplum içerisindeki insan davranışlarını düzenleyen ve denetleyen sosyal normları yaptırım
gücüne göre; moda, teamül, görenek, âdet, gelenek, örf ve töre şeklinde sıralamak mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Norm, Sosyal Norm, Âdet, Gelenek, Örf.

SOCIAL NORMS FROM PAST TO PRESENT
ABSTRACT
Norm in dictionary, "was adopted as a rule, in accordance with established principles of law or state," "all
of a social group that principle for himself and directing the actions of the group members conduct," it is
described as. These rules and behavior are known by all members of society, even if the writing and while
warnings if they do not comply are punished according to the seriousness of the crimes they did. The purpose of
social norms rather, poor individuals with a variety of methods, moving it away from negative or maladaptive
behaviors are forced to comply with the law appropriate behavior in the society. Religion is in line with social
norms in this respect. Regulate and control human behavior in society based on social norms sanctions; fashion,
customary, customs, tradition, customs and tradition as possible to sort out.
Keywords: Norm, Social Norms, Custom, Tradition, Customs.

1. NORM
Norm sözlüklerde; “kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun
durum” (Türkçe Sözlük, 2005:1480), “bir toplumsal grubun kendisi için ilke edindiği ve grup
üyelerinin eylemlerini yönlendiren davranış kurallarının tümü” (Büyük Larousse, 1992:8705),
“kural, kanun, kaide” (Ülgen, 1969:215), “kural, ölçü, kaide; bir hususta geliştirilen
standartlar, kurallar” (Şafak, 2002:415), “belli bir kurala uygun olan” (Hançerlioğlu,
1993:274) şeklinde açıklanmaktadır.
Sosyal ve kültürel bir varlık olarak olan insan, belirli bir topluluğun parçası olarak
hayatını sürdürür. Bireyin, bir arada yaşama eğilimi; bağlı olduğu topluluk ya da grup içindeki
ilişkilerini belirli bir düzen içinde yürütmesi ve bu düzenin kalıcılığı için birtakım normlara
uymasını gerekli kılar. Diğer bir ifade ile toplum düzeninin sağlıklı bir şekilde işleyişi,
sınırları ve kuralları tespit edilmiş olan ortak bir uzlaşıya ya da otoriter bir anlayışa dayanır.
Bu durum, insan doğasının getirdiği bir zorunluluk olup, birey ilişkiler çerçevesinde yaşadığı
toplumun bir parçası olur. Toplum denetiminin en belirgin araçları genel anlamda, sınırları
yasalarca belirlenmiş olan kurallardır. Bunun yanında, kurallara uymayı sağlamak ve bunu
sürekli kılmak için yasalar dışında, toplumların kendi içsel değer yargılarının bir ürünü olarak
kabul edebileceğimiz toplumun resmi olmayan araçlarına da ihtiyaç duyulur. Bu kurallar,
∗
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topluluğun, inanç biçimleri, ahlâk, âdet, örf, gelenek-görenek gibi yerleşik unsurları ile
açıklanabilir (Nar, 2013:273-274).
S. V. Örnek bu konuyu; “Dinselliğin ağır bastığı toplumlarda birey bir dizi kuralı yerine
getirmekle kendini yükümlü sayar. Kutsal kitapların, dinsel kurumların öngördüğü, yerine
getirilmesini istediği kurallara, görevlere veya kaçınmalara uyulmadığı zaman birey, günah
işlemiş duygusuna kapılarak tedirgin olur. Tanrı buyruğuna aykırı hareket eden kimse, bu
hareketin karşılığı olan cezadan kurtulmak, ruhsal bakımdan arınmak zorundadır. Çünkü
dinselliği ağır basan toplum, kişiyi baskı altında tutar. Dinin, dinsel dünya görüşünün gerekli
kıldığı, yapılmasını ve yerine getirilmesini istediği şeylerse sevap işleme olarak nitelendirilir.
Her iki durumda da yani kişinin olumlu doğrultuda hareket etmesini sağlamak veya olumsuz
ve aykırı davranışını önlemek dinsel ve mistik yaptırımı gerektirir.” (Örnek, 2000:121)
şeklinde açıklamaktadır.
Normlar bir toplumda yaşayan insanların neyi, ne zaman ve nasıl yapmaları gerektiğini
bildiren kaidelerdir. Her kültür kendi cemiyetini birlik ve beraberlik hâlinde ayakta tutmak
için insan davranışlarını düzenlemek zorundadır. Normlar böylece birer davranış rehberi
olurlar (Güngör, 2011:88).
Normlar ifade edilme biçimine göre; “formel” ve “informel” olarak ikiye ayrılabilir.
Formel normlar, yazılı ya da sözlü olarak ifade edilen kurallardır. Resmi ve yazılı olarak ifade
edilenler “yasa” olarak nitelendirilir. Formel normlar, sınırları kesin olarak belirlenmiş
eylemleri yasaklarlar. Bireyler arasında karşılıklı etkileşimden doğan sözlü ya da yazılı
biçimde ifade edilmeden, ilişkilerin kendinde bulunan davranış kurallarına ise informel norm
denilmektedir. Đnsanlar her iki norm sınıfına da uymaya zorlanır (Tezcan, 1993:189-190).
Đçli’ye göre ise; normlar resmi normlar ve resmi olmayan normlar olarak ikiye ayrılır.
Resmi normlar; yasa, yönetmelik, tüzük, genelge, kurul kararı gibi resmi ve yazılı kurallardır.
Bu normlara ilişkin cezalar ve ödüller önceden belirlenmiştir. Resmi olmayan normlar; yazılı
olmayan normlardır. Ödül ve cezalar bu tür normlar için açıkça belirtilmemiştir. Resmi
olmayan normların ihlali sonucu bireyler kınama, alay etme, dışlama, hakaret gibi
yaptırımlarla karşılaşabilirler (Đçli, 2002:105-106).
2. SOSYAL NORM
Toplum içerisindeki insan davranışlarını düzenleyen sosyal normları; moda, teamül,
görenek, âdet, gelenek, örf ve töre şeklinde sıralamak mümkündür. Halk biliminin özünü
oluşturan bu kavramları kesin tanımlar ve sınırlarla birbirinden ayırmak oldukça zordur.
Ayrıca günlük kullanımda da bu kavramlar çoğu zaman birbiri yerine kullanılmaktadır.
Bununla birlikte gerek özellikleri, gerekse fonksiyonları bakımından sosyal normları belirli
noktalarda birbirinden ayırarak açıklamak mümkündür.
Divanü Lügati’t-Türk’te sosyal normları karşılamak üzere “töre” ve “âdet”
kavramlarına rastlanmaktadır. “Töre”nin Arapça “resm” kelimesiyle açıklandığı, “resm”
kelimesinin birkaç anlamından özellikle “usul, kural, düzenleme” anlamlarının tercih edildiği
görülmektedir. Kaşgarlı Mahmut’un, eşanlamlı kabul ettiği “âdet” ve “ögreyük” kelimeleri ise
“önceki kuşaklardan aktarılan kalıplaşmış davranışlar” anlamında kullanılmaktadır. Her ikisi
de birer sosyal norm olarak kabul edilmekle birlikte “töre (resm)” ve “âdet (ögreyük)”
kavramları arasında belirgin bir fark olduğu gözlenmektedir. “Töre”, devletle, ülke
yönetimiyle ilgili yazılı olmayan çeşitli düzenlemeleri içerir ve yaptırım gücü oldukça
fazladır. Âdet (ögreyük) ise “birtakım kalıplaşmış davranışlar” anlamındadır ve yaptırım gücü
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töre kadar kuvvetli değildir. Kaşgarlı Mahmut’un kendi dönemindeki halk hayatından seçtiği
inanç ve uygulamaları tanımlarken kullandığı kavramlar, aralarındaki farkı ortaya
koymaktadır. Örneğin, “hakandan iki seviye aşağıda bulunan kimselere unvan verilmesi”
“resm”, yani töre olarak adlandırılırken “ölü için yemek verilmesi” âdet olarak kabul
edilmiştir. Bunlardan ilkinde yasal ve bürokratik bir zorunluluk öne çıkarken, diğerinde
“inanç yönü de bulunan kalıplaşmış bir davranış olma” özelliği vurgulanmaktadır (Düzgün,
2007:212-214).
Gözler’e göre örf ve âdet kuralları; kişinin içinde bulunduğu belirli bir toplumsal çevre
tarafından konulan ve insan davranışlarını düzenleyen uyarma, kınama, dışlama gibi
müeyyideleri olabilen emir ve yasaklardır. Örf ve âdet kurallarının dört özelliği vardır:
1. Örf ve âdet kuralları da özü itibariyle hukuk, din ve ahlâk kuralları gibi emir ve
yasaklar içerir. Örneğin “kapalı mekânlarda karşılaştığın insanlara selam ver”, “bayramlarda
akrabalarını ziyaret et”, “namusunu koru” gibi. Bu açıdan hukuk kuralları ile örf ve âdet
kuralları arasında bir fark yoktur.
2. Örf ve âdet kuralları da hukuk kuralları gibi insan davranışlarını düzenlemeye
yöneliktir. Yani örf ve âdet kurallarının muhatabı insanlardır.
3. Örf ve âdet kurallarının koyucusu, belirli bir toplumsal çevredir. Bu kurallar uzunca
bir zaman boyunca sürekli olarak tekrarlanan davranışların bağlayıcı olduğu düşüncesiyle
oluşmaktadırlar. Dolayısıyla hukuk kuralları devletin yetkili organları tarafından yaratılırken,
örf ve âdet kuralları, toplumun kendisi tarafından yaratılmaktadır. Ülke çapında geçerli örf ve
âdetler söz konusu olduğunda bu kuralları yaratan toplumsal çevre tüm ülke vatandaşlarıdır.
Ancak ülkemizin belirli bölgelerinde etkili olan “kan davası” gibi bölgesel düzeyde ise, o örf
ve âdetin koyucusu bölgenin halkıdır.
4. Örf ve âdet kurallarının müeyyidesi ayıplama, kınama, dışlama, dövme ve hatta
öldürme gibi değişik şekillerde ortaya çıkmaktadır (Gözler, 2010: 23-24).
Sosyal normları yaptırım gücüne göre; moda, teamül, görenek, âdet, gelenek, örf ve töre
şeklinde sıralamak mümkündür.
2.1. Moda: Moda sosyal normlar içerisinde en kısa süreli olan çabuk değişebilen, taklit
yoluyla yayılan, temelinde değişiklik ve özgünlük dürtüsü yatan geçici davranış biçimidir
(Örnek, 2000:128). Kelime olarak “değişiklik gereksinmesi veya süslenme özentisiyle toplum
hayatına giren geçici yenilik” (Türkçe Sözlük, 2005:1404), “belli bir dönemde, bir toplumda,
bir grupta yaygın olan zevki yansıtır görünen ve çok rağbet gören bir eşyayı, bir yeri, bir
etkinliği vb. yeğleme, seçme” (Büyük Larousse, 1992:8242) anlamındadır.
Modayı doğuran dinamik etken insanın yeni biçimler ortaya koyma tutkusudur. Đnsan,
hayatın tekdüze ve zor akışından kurtulmak için biçim değişiklikleri arar. Đlerlemelere bağlı
değişiklikler, süslenmekten çok yararlı olmak isteğinden doğar. Oysa moda böyle bir ilkeye
bağlı değildir. Modadaki yenilikler sadece değişiklik için yapılmaktadır. Yani faydalı olma
amacı taşımazlar (Eroğlu, 2003:2).
Çabuk yayılması, var olana aykırı düşmesi, insanın değişik gereksinimlerinden
kaynaklanması, ticari amaçlarla desteklenmesi, cins ve yaş grupları arasında daha belirgin
olması, toplum katlarına ve sınıflarına göre ayrım göstermesi modanın belli başlı
özelliklerindendir. Modayı etkileyen ve yayan araçların başında sinema, tiyatro, televizyon,
basın, reklâm şirketleri, ticari kurumlar ve teknoloji gelmektedir. Bunların çoğu zaman
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bilinçli, kimi zaman da bilinçsiz olarak ortaya attıkları yenilikler, bunlara açık olan kimselerce
hemen benimsenir. Giderek daha geniş kitleleri de içine alan bu yenilikler belirli bir süre
etkinliklerini sürdürürler. Moda en çok kendini giyim-kuşam ve süslenmede göstermekle
beraber, dilde, düşüncede, hareket tarzında, müzikte, sanatta v.b. zaman zaman etkili
olmaktadır. Bir toplumun sadece sınırlı ve belirli kesimlerinde uyulan kimi modalar da vardır
ki; bunları daha çok “heves” diye niteleyebiliriz (Örnek, 2000:128-129).
Moda; giyinme, süslenme, ev eşyaları, mimarî üsluplar, müzik, edebiyat, sanat gibi
konuların hepsinde etkili olabilir.
Eroğlu’ya göre modada müeyyide; “yapılsa da olur yapılmasa da; uyulsa da olur
uyulmasa da” mertebesinde kalmaktadır (Eroğlu, 2003:2).
2.2. Teamül: Arapça “amel” den gelen teamülün değişik şekilde tanımları yapılmıştır.
Sözlüklerde; “bir işin oluşu, öteden beri olagelen muamele” (Devellioğlu, 1992:1250), “bir
yerde öteden beri olagelen davranış, iş davranış” (Türkçe Sözlük, 2005:1926), “bir toplumda
ya da bir iş alanındaki yerleşik kurallar bütünü, yazılı olmayan hukuk kuralları” (Büyük
Larousse, 1992:11334), “Âdet manasınadır. Nâs arasında müteamil olan şeydir. Mesela, “şu
nevi menkullerin vakfı müteamildir” denir ki nâs arasında bunları vakfetmek, âdettir
demektir.” (Türk Hukuk Lügati, 1991:326) şeklinde açıklanmaktadır. Bu sözcükten yapılan
bir birleşik kelime olan teamül-i kadim ise “eskiden beri yapılagelen muamele ve davranış
veya eskiden beri yapılageldiği için kanun gibi sağlamlaşan bir usûl” (Devellioğlu,
1992:1250) anlamına gelmektedir.
Teamül Mecelle’de “insanların başı belli olmayan bir zamandır yapageldikleri şeye âdet
(teamül) denir” şeklinde tanımlanmakta ve âdet ile aynı kabul edilmektedir (Şimşirgil &
Ekinci, 2008:116).
Çoğu zaman âdetlerle karıştırılan teamüllerin yaptırım gücü düşüktür. Günümüzde daha
çok hukuk, uluslararası hukuk, kurum ve kuruluşların uygulamalarında “idari teamül” adıyla
gündeme gelmektedir.
Uluslararası hukukun asli kaynakları arasında yer alan teamül, oluşumu açısından
antlaşmalardan farklıdır. Antlaşmalar, devletlerin açık irade beyanı olarak kabul edilirken,
evrensel bir teamülün oluşumu için genel bir uygulama yeterli kabul edilmektedir. Ayrıca bir
antlaşmanın ya da sözleşmenin teamül oluşturma ihtimali de bulunmaktadır (Kılıç, 2014:72).
Gözler’e göre teamüller; ihlalleri halinde ayıplama, kınama gibi hafif müeyyideleri olan
kurallardır (Gözler, 2010:24).
Eroğlu’ya göre teamül’de müeyyide; “yapılsa iyi olur; yapılmasa iyi olur, uyulsa iyi
olur, uyulmasa iyi olur.” seviyesindedir (Eroğlu, 2003:3).
2.3.Görenek: Görenek, “bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı, âdet,
alışkı” (Türkçe Sözlük, 2005:779), “eskiden beri sürdürülene uygun tutum ve davranışlar
bütünü” (Büyük Larousse, 1992:4693) şeklinde tanımlanmaktadır.
Görenek; ihtiyaçları karşılayan, düzenin yürümesini sağlayan değerler sistemidir. Bu
değerler sisteminde insan nesli devam ettikçe değişmeler olur. Görenekteki hızlı değişme
geleneği de etkilemektedir (Çınar, 1996:201).
Görenekler, örflere, âdetlere, geleneklere göre yaptırımları daha gevşek, ama modaya,
teamüle bakarak daha uzun süreli ve dayanaklıdır. Örf ve töredeki “yapılma zorunluluğu”,
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âdet veya gelenekteki “yapılmalı” özelliği görenekte “yapılabilir-yapılabilme” niteliğini alır.
Öteki sosyal alışkanlıklar gibi gerekli ve uygun görülenleri kapsar, ama bunların mutlaka
yerine getirilmesini istemezler. Öteden beri yapılagelmekte olan, fakat henüz âdet durumunu
kazanmamış olan bu davranış biçimlerine grubun, toplumun gelişmesine uygun yenilikler
eklenir. Bunlar süreklilik kazanabildiği gibi bir süre sonra ortadan kalkabilir. Ama bir kez
yerleşip de geniş kitlelerce benimsenince olağan ve doğal kabul edilirler. Otobüslerin ön
kapısından binip arka kapısından inmek, alış-verişte kuyruğa girmek v.b. artık doğallık
kazanmış örneklerdir. Bunlara uymayanlar uyarılır, gerekirse uymaya zorlanırlar. Görenekler,
günlük yaşantımızın gerekli gördüğü ilişkilerin düzenlenmesinde, bireyler arasındaki
sürtüşmeleri azaltmakta, toplumsal ilişkilerin kolaylaşmasında belirleyici rol oynarlar. Komşu
ziyaretlerinde, hasta yoklamalarında, alış-verişte, araçlara inip binmede, tanışma ve
tanıştırılmada v.b. nasıl davranılacağını belirleyerek ilişkilerin düzenli gitmesine yardımcı
olur (Örnek, 2000:127).
Eroğlu’ya göre görenekte müeyyide; “yapılsa çok iyi olur, yapılmasa çok iyi olur;
uyulsa çok iyi olur, uyulmasa çok iyi olur.” seviyesindedir (Eroğlu, 2003:4).
2.4.Âdet: Kaynaklarda; “görenek, topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre”
(Devellioğlu, 1992:11) “görenek, usûl, tabiat, alışkanlık.” (Türkçe Sözlük, 2005:22), “bir
toplulukta, bir toplumda aynı biçimde yapılagelen davranış, uyulması gereken davranış kuralı,
görenek, töre” (Büyük Larousse, 1992:98) şeklinde açıklanmış olan âdet; toplum nazarında
genel kabul görmüş ve öteden beri tekrarlanarak yerleşmiş bulunan uygulama anlamında
kullanılmaktadır.
Tanımlardan da anlaşılacağı gibi âdetin karakteristiğini “alışılmış bir takım
davranışların giderek kalıplaşması” oluşturmaktadır. Bu kalıp davranışlar ve alışkanlıklar, örf
ve törede “yapılma veya kaçınma zorunluluğu” yerine âdette “yapılmalı veya yapılmamalı”
niteliğine bürünmektedir.
Âdetler tıpkı örfler gibi birçok sosyal içerikli ilişkiyi düzenlemekte, yönetmekte ve
denetlemektedir. Toplumsal hayatın düzenli gitmesinde, kuralların uygulanmasında âdetler
etkili olmaktadır. Örneğin karşılama ve uğurlamalar, yemek ve sofra düzenleri, kız isteme,
nişanlılık ve evlenme usulleri, selamlaşma, hatır sorma, bayramlar, önemli günlerle ilgili
davranış biçimleri gibi durumlarda söylenecek sözler, takınılacak tavırlar ve tutumlar
âdetlerin alanına girer (Örnek, 2000:124-125).
Dinî bayramlarda ziyaretlerde bulunmak, resmî toplantılara takım elbise ile gitmek,
büyüklerin elini öpmek, evlenirken düğün yapmak, askere giden genci törenle uğurlamak,
ekmeğe “nimet” gözüyle bakıldığından onu yüksekçe bir yere koymak, yolcunun arkasından
su dökmek yaygın âdetlerdendir.
Âdetler günlük hayatımızdaki davranışlarımıza alışılagelmiş ve cemiyetin uygun saydığı
şekillerin uygulanmasından ibarettir. Âdetlere aykırı davranıldığında bunu yapan kişi
küçümsenir (Güngör, 2011:88).
Gözler’e göre âdetler; çiğnenmeleri durumunda dışlama, gruptan atma gibi orta şiddette
müeyyideleri olan kurallardır. Âdetler teamüllere nazaran daha önemlidir. Âdetleri çiğneyen
kişi kendisini gruba bağlayan bağı yok saymıştır (Gözler, 2010:24-25).
Eroğlu’ya göre âdette müeyyide; “yapılmalıdır,
uyulmamalıdır.” mertebesindedir (Eroğlu, 2003:4).

yapılmamalıdır;

uyulmalıdır,
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2.5.Gelenek: Sosyal normların önemli ve güçlü bir bölümünü oluşturan gelenekler
yaptırım gücü olarak âdetten daha güçlü, örf ve töreden daha zayıftır. Türkçe gelmekten
türetilen gelenek kelimesi an'ane ile aynı tutulmaktadır. Gelenek kelime olarak; “uzun bir süre
boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan efsaneler, olaylar, öğretiler, alışkanlıklar vb. bütünü,
anane” (Büyük Larousse, 1992:4469) “Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları
dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar,
alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane” (Türkçe Sözlük, 2005:741) şeklinde
açıklanmaktadır.
Gelenekler; yapı bakımından donuk, statik kalıplar değildir. Aksine, ait oldukları
milletin ihtiyaçlarına uygun biçimde değişen, gelişen, yeni geleneklerin doğmasını sağlayan
dinamik bir yapıya sahiptirler (Yıldırım, 1989:7). Gelenekler âdetler gibi, ama onlardan daha
güçlü olarak toplumsal hayatın düzenlenmesinde ve denetlenmesinde önemli rol oynarlar.
Nitelikleri bakımından genellikle tutucu olan gelenekler aile, hukuk, din ve politika gibi
toplumsal kurumlar üzerinde daha etkilidirler. Bireyin bağlı bulunduğu grubun veya toplumun
geleneklerine karşı çıkması bu karşı çıkışın derecesine göre bireyin toplulukça afarozundan
saldırıya uğramasına, hor görülmesine kadar genişleyen tepki türlerinde biçimlenir. Yasalar;
gelenekleri ve onlara aykırı davranışlar için verilecek olan cezaları bir ölçüye sokmaya çalışır.
Gelenekler genellikle yasalardan çok daha geniş bir alan yönetirler. Köstekleyici, gelişmeyi
önleyici gelenekler olduğu gibi, destekleyici, dayanışmayı ve yardımlaşmayı düzenleyici
gelenekler de vardır (Örnek, 2000:126).
Gelenekler bir milletin bütününü ilgilendirir. Sosyal normların içerisinde gelenekler
iskelet gibidir. Bir takım kurallar ve cezalar bulunmakla beraber, en ağır ceza toplumdan
dışlanmaktır.
Eroğlu’ya göre gelenekte müeyyide; “yapılması şart, yapılmaması şart; uyulması şart,
uyulmaması şart” seviyesindedir (Eroğlu, 2003:5).
2.6. Örf: Örf sözcüğü Arapça kökenlidir. Dilimize de Arapça’dan geçmiştir. Sözlükte
örfün açıklaması “âdet, hüküm, gelenek” (Devellioğlu, 1992:1018), “yasalarla belirlenmeyen,
halkın kendiliğinden uyduğu gelenek” (Türkçe Sözlük, 2005:1546), “bir toplumda, o
topluluğun bireylerince benimsenmiş davranış biçimi, davranış ilkeleri, gelenek, âdet” (Büyük
Larousse, 1992:9047) şeklindedir. Örfler çoğu zaman toplumun katı beklentileri olarak
nitelenen bir takım örnek tutum ve davranışlardır. Örflerin bireyle birey, bireyle aile, bireyle
komşular ve akrabalar, bireyle halk ve ulus arasındaki ilişkileri, davranışları, tutum ve
tavırları düzenleyen ve belirleyen işlevleri vardır. Toplumun her üyesini sürekli olarak baskı
altında tutan örfler, zorlayıcı, yaptırıcı veya yasaklayıcı yaptırımlarıyla bireyin grupla,
cemaatle veya toplumla uyumunu sağlar (Örnek; 2000:123).
Toplumda kendi kendine oluşan ve sürekli yinelenerek yerleşen âdetlerin yaptırıma
bağlanmasıyla meydana gelen kural ya da kurallar bütünü, yazılı olmayan hukuk (Büyük
Larousse, 1992:9047) olarak tanımlanan örflere karşı çıkma kimi toplumlarda yasaya karşı
çıkmayla bir tutulur. Böyle durumlarda birey, kimi zaman yasaların da üstünde tutularak katı
ve bağışlamaz bir tutumla cezalandırılır. Burada örfün dışına çıkan bireylerin iç dünyasında
yaratılan çöküntü ve eziklik duygusu yasal cezadan daha ağır bir yoğunluktadır.
Mecelle’ye göre örf; insanların güzel gördüğü, âdet (teamül) ise insanların başlangıcı
belli olmayan bir zamandır yapageldikleri şeyler demektir. Nitekim âdet, örfün bir çeşididir.
Örf, çeşitli tasniflere tâbi tutulmuştur.
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1. Sahih Örf-Fâsid Örf: Hukuka ve akla aykırı olmayan örfler sahihtir, muteberdir.
Hukuka ve akla aykırı bir şey, örf bile olsa fâsiddir, muteber değildir. Hüküm verebilmek için
örfün hukuka uygun olması gerekir, fâsid örflere dayanılarak hüküm verilemez. Hukuka
aykırı uygulamalar belirli zamanlarda veya belirli bölgelerde yaygınlaşsalar da sahih örf
olamaz. Bu konuda ülkemizin bazı bölgelerinde yaygın olan kan davası ve törenin gereği
denilerek işlenen cinayetler gösterilebilir.
2. Lafzî Örf-Amelî Örf: Lafzî örf, bazı kelimelerin halk arasında hangi anlamda
kullanıldıklarını ifade eder. Amelî örf, insanların muayyen muameleleri yapagelmeleri
neticesi teşekkül eder ki âdet (teamül) manasındadır.
3. Umumî Örf-Hususî Örf: Umumî örf; muayyen bir belde ve topluluğa ait olmayan
örftür. Hususî örf ise, muayyen bir belde veya topluluğa ait örftür.
Örf ve âdetler belli şartlar altında hukukun kaynağı olabilir. Konuyla ilgili olarak
Mecelle’de yer alan maddelerden bazıları şunlardır: “Bir hükmü ispatlamak üzere örf ve âdet
hakem kılınır” (m.36), “Đnsanların kullanış tarzı, uyulması gereken bir delildir. ” (m.37),
“Âdeten mümkün olmayan şey gerçekten imkânsız gibi kabul edilir”(m.38), “Zamanın
değişmesiyle, örfe göre verilen hükümlerin de değişmesi inkâr olunamaz.” (m.39), “Hukukî
işlerde kullanılan gerçek manâlar, âdetin yol göstermesiyle değişebilir”(m.40), “Örf ve âdetin
muteber bir delil sayılması için; kesintisiz ve uzun zamandır yaygın çoğunluk tarafından
yapılması gerekir.” (m.41, m.42), “Halk arasında örf olarak bilinen şey, şart koşulmuş gibi
muteberdir” (m.43), “Ticaretle meşgul olanlar arasında örf âdet haline gelmiş şeyler akit ve
mukavelelerde zikredilmeseler de şart koşulmuş gibidir” (m.44), “Đnsanlar arasında örf hâlini
almış olan bir şey, âyet-i kerîme veya hadîs-i şerifle emredilmiş şeyler gibi bağlayıcıdır”
(m.45). Sayılan maddelere ilave olarak; örfe itibar edilebilmesi için, hüküm verilirken veya iş
yapılırken örfün mevcut olması gerekmektedir (Şimşirgil & Ekinci, 2008:116-123).
Örfle yasa arasında sıkı bir ilişki vardır. Yasalar; ayıklanmış, düzenlenmiş, işlerliği ve
uygunluğu denenmiş örfler toplamıdır. Bir toplumda yeni bir yasa hazırlanırken, o toplumun
bağlandığı örf ve âdetler göz önünde bulundurulur. Halkın bu konudaki alışkanlıklarına,
uygulamalarına dikkat edilir (Örnek, 2000:123-124).
Örfler mutlaka uyulması gereken ideal normlardır. Adam öldürmemek, kan
akrabalarıyla evlenmemek, muhtaç anne-babaya bakmak gibi. Örflerin çiğnenmesi ağır
tepkilere sebep olur. Örfler, genellikle cemiyetin hukuk sisteminin bir kısmını teşkil eder.
Örflerin çiğnenmesi aynı zamanda kanunların da çiğnenmesi manasına gelir. Örflere devletin
müeyyide gücü eklenerek kanun hâline getirilmiştir (Güngör, 2011:88).
Gözler’e göre örfler; çiğnenmeleri halinde kişinin fiziki bütünlüğüne zarar verilmesi
gibi daha ağır müeyyideleri olan kurallardır. Örfleri çiğneyen kişi ise toplumsal grubu
temelinden sarsmıştır. Sadece kendisini o gruba bağlayan bağı değil, grup içi bağları tehlikeye
düşürmüştür. O nedenle örfü ihlal eden sadece gruptan atılmakla kalmaz, aynı zamanda
“cebrî” bir müeyyideye de maruz kalır (Gözler, 210:24-25).
Örfün yaptırım gücü töreden az, gelenekten daha fazladır. Eroğlu’ya göre örfte
müeyyide; “mutlaka yapılmalıdır, mutlaka yapılmamalıdır; mutlaka uyulmalıdır, mutlaka
uyulmamalıdır” seviyesindedir (Eroğlu, 2003:6).
2.7. Töre: Töre sözlüklerde; “düzen, nizam, görenek, âdet” (Atalay, 1998:647), “bir
toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve
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geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet, bir toplumdaki ahlâkî
davranış biçimleri, adap” (Türkçe Sözlük, 2005:2000), “bir toplumda benimsenmiş toplumsal
alışkanlıklar, uygulamalar bütünü” (Büyük Larousse, 1992:11663) şeklinde açıklanmaktadır.
Muharrem Ergin, “töre”nin anlamını geniş tutarak “kanun, nizam, örf ve âdet, görenek,
düzen, tören, devlet nizamı” şeklinde açıklamıştır (Ergin, 2001:117). Eski Türklerin yazısız
hukuku şeklinde tanımlanan töre; kişiler ve zümreler arasındaki münasebetleri düzenleyen,
idarecilerle idare edilenler arasındaki işleri, hak ve vazifeleri belirten usullerdir (Eröz,
1996:7).
Bozkırlarda fiilen yaşanan hayatın zamanla hukukî-sosyal değer kazanmış davranışlarını
ihtiva eden ve genellikle kanun mânâsına alınan töre (törü), eski Türk sosyal hayatını
düzenleyen mecburî normlar bütünüdür (Kafesoğlu, 1999:246).
Töre, hukuk düzeni demektir. Türk töresi bugünkü gibi yazılı kanunlar halinde değildi.
Örf ve âdet şeklinde çok sağlam olarak yerleşmişti. Türk töresi, oldukça sert ve kesin
hükümler ihtiva etmiştir. Cezaları ağır olmakla birlikte, töre, Türk cemiyetinin belkemiğini
teşkil ettiği için hiç kimse bu cezaları haksız ve adaletsiz görmemiştir. Töre’nin daima doğru
ve adaletli olanı emrettiğini herkes baştan kabul etmiştir. Çünkü töre, milletin yüzlerce yıllık
hayat tecrübesinden süzülmüş kaidelerden ibarettir (Güngör, 1990:57).
Töre hükümleri değişmez kalıplar değildir. Bir sosyal-hukukî normlar toplamı olarak
töre, çevre ve imkânlara uygun yaşayabilmenin gerekli kıldığı yeniliklere açıktır. Bu suretle
kendi hayatiyetini sirayet ettirdiği türlü şartlar içinde sürekli etkinliğini korumuştur
(Kafesoğlu, 1999:247).
Bir toplulukta bir grupta, bir yöre halkında bireylerin uymakla yükümlü oldukları veya
uymaya zorlandıkları davranış kalıplarının ve tutumlarının tümünü içine alan töreler, özellikle
geleneksel kesimde ve kırsal alandaki etkinliği ile dikkati çeker. Öyle ki, töreleri zedeleyen
veya törelere aykırı davranışlar çoğu kez bağışlanmaz bir tutumla, yasaların yargılanmasına
da zaman bırakmadan, bu tür durumlar için toplumca belirlenmiş olan cezalara çarptırılır.
Zaman zaman ölüm cezasından toplumun dışına atılmaya kadar uzayan bu tepki topluluğun
üyelerince doğrulanması ve uygulanması gerekli yaptırımlarda özlenir ve biçimlenir.
Evlilik dışı cinsel ilişkiler, emanete ihanet etmek, bağlı bulunan gruba, örgüte ihanet
etmek, toplumca çok önemsenen ve yerine getirilmesi zorunlu görülen bir görevden kaçmak,
aile büyüklerine çirkin bir biçimde karşı koymak, birinin yardımına sığınan kişiyi ele vermek
v.b. davranışlar yasalarca yasaklanmamış olsa bile, törelerin yasakladığı davranış biçimleri
içine girerler (Örnek; 2000:128).
Eroğlu’ya göre törede müeyyide; “yapılmazsa olmaz; uyulmazsa olmaz” derecesindedir
(Eroğlu; 2003:6).
3. SONUÇ
Đnsanlar topluluk halinde veya birlikte yaşamaya başladığı devirlerden beri kendi
koydukları bir takım kural ve davranışlara uyma ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu kurallar, yaptırım
güçlerine, dönemlere ve toplumların anlayışlarına göre yazılı yasalar, din ve ahlâk kurallarının
yanı sıra teamül, gelenek, görenek, âdet, örf ve töre kavramlarıyla karşılanmaktadır.
Sosyal normlar, insanları bir takım anlamsız kalıp davranışlara sokma yerine daha çok
bireyi toplumla uyumlu davranışlara zorlayıcı, toplum içerisindeki insan ilişkilerini
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düzenleyici, dengeleyici ve denetleyici özelliklere sahiptirler. Bu görevlerini yerine getirirken
din, hukuk, ahlâk kuraları ile sosyal normlar birbirinden etkilenmektedir.
Toplumda sosyal denetimi sağlayıcı, düzenleyici ve koruyucu bir görev ifa eden sosyal
normların tanımlamalarında ortak özellik olarak; uzun süreden beri yapılmaları ve davranış
kalıbı haline gelmeleri, bireyin toplumdaki diğer bireylerle olan ilişkilerini düzenleme ve
denetleme işlevlerini yerine getirmeleri ve yaptırım güçleri dikkati çekmektedir. Sosyal
normların yaptırım güçleri de değişiklikler göstermektedir. Gelenek hükmünde olan bir
normun yaptırım gücü; âdet, görenek, teamül ve modaya nazaran yüksek iken, töre hükmünde
olarak bir norma göre düşük kalmaktadır.
Sosyal normlar; yapı bakımından donuk, statik kalıplar değildir. Aksine, ait oldukları
toplumun ihtiyaçlarına uygun biçimde değişen, gelişen, yeni normların doğmasını sağlayan,
gelenekleşme sürecine devam eden dinamik bir yapıya sahiptirler.
Gelenekler bir milletin bütününü ilgilendirir. Sosyal normların içerisinde gelenekler
iskelet gibidir. Pek çok teamül, görenek ve âdet gelenek çatısı altında toplanabilir. Geçiş
dönemleriyle ilgili tören ve kutlamalar, evlenme usulleri, bayramlar, meslek grupları ve yaş
grupları arasındaki ilişkiler vb. birçok gelenek, örf, âdet, görenek, teamül ve moda hükmünde
olan sosyal normu bir arada barındırabilir.
Bir toplumdaki ahlâk ve terbiye standartlarını belirleyen temel kuralları oluşturan sosyal
normlar arasındaki sınırlar çok belirgin değildir. Gelenek, âdet, örf kavramları çoğu zaman
birbiriyle ve kültürle eşanlamlı kullanılmaktadır.
Gelenek kavramı genellikle modernlikle zıtlık içinde kullanılmaktadır. Bu algı sebebiyle
geleneksel olanın geçmişe ait ve kalıntı olduğu düşünülmektedir. Gerçekte ise geleneksel
olarak adlandırılan inanç ve pratikler modern olanla iç içe varlığını sürdürmektedir.
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SAHTEKÂRLIK ÖLÇEĞĐ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLĐK VE GÜVENĐRLĐK
ÇALIŞMASI
Ahmet AKIN∗ Abdullah YALNIZ∗∗, Ümran AKIN∗∗∗, Basri ÖZÇELĐK∗∗∗∗

Öz
Bu araştırmanın amacı, Sahtekârlık Ölçeğini (Leary, Patton, Orlando, & Funk, 2000) Türkçe’ye uyarlamaktır.
Araştırma 300 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde tek boyutlu modelin
iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 33.54, sd= 12, RMSEA= .077, RFI= .97, GFI= .97, AGFI= .93, SRMR=
.031). Ölçeğin madde toplam korelasyon katsayıları .60 ile .77 arasında sıralanmaktadır. Ölçeğin iç tutarlık
katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu sonuçlar Sahtekârlık Ölçeği (SÖ) Türkçe formunun geçerli ve
güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Sahtekârlık, sahtekârlık ölçeği, geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi

TURKISH VERSION OF IMPOSTORISM SCALE: THE STUDY OF VALIDITY
AND RELIABILITY
Abstract
The aim of this research is to examine the validity and reliability of the Turkish version of the Impostorism Scale
(IS); (Leary, Patton, Orlando, & Funk, 2000). Participants were 300 university students. Results of confirmatory
factor analysis demonstrated that the seven items loaded on one factor: x²= 33.54, df= 12, RMSEA= .077, RFI=
.97, GFI= .97, AGFI= .93, SRMR= .031. Corrected item-total correlations ranged .60 to .77. The internal
consistency coefficient of the scale was .89. Thus Impostorism Scale (IS) can be used as a valid and reliable
instrument in psychology and education.
Keywords: Impostorism, impostorism scale, validity, reliability, confirmatory factor analysis

GĐRĐŞ
Bireyin gerçekleri görememe, görmek istememe, kabul etmeme veya onlardan kaçma
biçimindeki davranışı bir yaşam tarzı hâline dönüştüğünde; sahtekârlık olgusu ortaya
çıkabilir. Sahtekârlık, bireyin hem kendini hem diğer bireyleri istemli veya istemsiz olarak
yanıltma davranışıdır. Đnsanlar başarısızlık durumunu dışsallaştırırken; başarmak için büyük
sorumlulukları olduğunu kabul etme, kendilerindeki pozitif yanları arama ve kişisel
özelliklere aşırı değer verme eğilimindedirler (Leary ve diğerleri, 2000: 726). Bu bağlamda
sahtekârlık eğilimleri ve kişilik özellikleri arasında güçlü bir ilişki olabilir (Want & Kleitman,
2006: 962).
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Sahtekârlık kavramı ilk olarak; üstün başarıya sahip, çeşitli branşlarda doktora yapmış ve
uzmanlıklarına saygı duyulan bir mesleki konuma sahip 150’den fazla kadınla yürütülen
psikoterapi seansları sırasında operasyonel olarak tanımlanmıştır. Bu kadınlar, mesleki ve
akademik anlamdaki üstün başarılarına, zekâ testlerindeki yüksek puanlarına, aldıkları
ödüllere ve meslektaşları tarafından uzman görülmelerine rağmen, kendilerini başarılı
hissetmediklerini bildirmiş ve kendilerini “sahtekâr” olarak isimlendirmiştir (Clance & Imes,
1978: 1). Davranışını itiraf eden sahtekârlar, önemli bir kişinin, kendilerinin gerçekten
entelektüel sahtekâr olduğunu keşfetmesinden korkmuştur. Sahtekârlık davranışı sergileyen
kadınlar, tanı kriterlerinden herhangi birine girmemektedirler. En sık bildirilen klinik
semptomlar yaygın anksiyete, özgüven eksikliği, depresyon, yetersizliğe bağlı hayal kırıklığı,
başarı standartlarını karşılayamadığına dair kendi kendine telkinde bulunmadır (Clance &
Imes, 1978:2). Diğer yandan erkekler kadınların yaptığı gibi sık sık ve açıktan sahtekârlık
olgusunu kabul etmeseler de; bilinmeyen ve mahrem bir ortamda bu konu sorulduğunda da bu
duyguların varlığını kabul etmiştir (Clance & O’toole, 1988: 2).
Başarıyla ilgili bir görev aldıktan sonra, sahtekârlar olası başarısızlığı engellemek için ya
gereğinden fazla hazırlık yapma ya da çalışmayı erteleme eğilimindedirler. Sonrasında
başarılarını çabaya veya şansa atfetmektedirler (Want & Kleitman, 2006: 962). Ancak yine de
sahtekârların çoğu, kendilerine yönelik sahtekârlık davranışında bulunmalarına karşın
akademik ve mesleki görevleri yerine getirebilmektedirler (Sakulku & Alexander, 2011: 74).
Sahtekârlık davranışına atfedilen birçok karakteristik özellik olmasına rağmen, sahtekârlığı
ortaya çıkaran üç temel nitelik olduğu belirtilmektedir. Sahtekâr veya dolandırıcı olma
algısını karakterize eden birincil unsur, diğer insanların daha avantajlı konumda oldukları
inancıdır. Đkinci olarak sahtekârlar, diğer insanların onların hileci olduklarını öğrenmelerinden
korkarlar ve böylece aslında başarısız olduklarını da kabul etmiş olurlar (Leary ve diğerleri,
2000: 727). Bu korku; sahtekârların, yetkilerinin açıktan veya örtülü olarak sınanmasından
endişe etmelerinden kaynaklanmaktadır (Kolligian & Sternberg, 1991).
Sahtekârların başarısızlıkla ilgili yoğun kaygı taşımaları, ölçmeye ve değerlendirmeye dayalı
olası durumların sonuçlarını azaltmak için onları stratejiler aramaya itmektedir. Kendini
sabotaj da bu stratejilerden birisidir (Want & Kleitman, 2006: 962). Sahtekârlarda sürekli
devam eden bir anksiyete ve kendine güvensizlik hali vardır çünkü başarılarını legal olarak
içselleştirememektedir. Sahtekârlık; nevrotiklik, intihar düşüncesi ve depresyonda dahil
olmak üzere, psikolojik sıkıntı indeksiyle anlamlı düzeyde ilişkilidir (Piedmont & Chae,
1997).
Üçüncü karakteristik özellik; sahtekârların başarılarını içselleştirmekte zorlanması ve bu
durumun onları, hileci davranışlarını sürdürme yoluna götürmesidir (Langford & Clance,
1993). Örneğin başarılarını “doğru zamanda doğru yerde olmak, şans, olağanüstü sıkı
çalışmak” gibi yetenek gerektirmeyen faktörlere atfetme eğilimindedirler (Clance & O’toole,
1988: 1). Gerçekte akılsız olduklarını düşünürler, bu inançlarını inkâr etmek için sayısız dış
kanıt bulurlar (Clance & Imes, 1978: 1).
Sahtekârlık kavramıyla ilgili psikoloji literatüründe Türkçe olarak hazırlanmış bir çalışmaya
ulaşılamamıştır. Ancak yurtdışında bu konuyla ilgili çalışmalar devam etmekte ve psikoloji
sahasında çalışmalar yürüten araştırmacılar tarafından “öz-benliğe dönük sahtekârlık ve
dolandırıcılık” kavramları incelenmektedir. Bu çalışmanın amacı Leary ve diğerleri (2000)
tarafından geliştirilen Sahtekârlık Ölçeğinin Türk üniversite öğrencilerinden oluşan bir
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örneklemde geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Bu çalışmanın gelecekte yapılacak
araştırmalar için örnek oluşturacağı ve önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.
2. YÖNTEM
2.1 Araştırma Grubu
Ölçeğin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik analizleri, yaşları 18 ile 25 arasında
değişen 300 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür.
2.2. Ölçme Araçları
2.2.1 Sahtekârlık Ölçeği (Leary ve diğerleri, 2000).Tek boyutlu olan ve 7 maddeden oluşan
Sahtekârlık Ölçeği 5’li likert tipi bir derecelendirmeye (1 Kesinlikle hayır – 5 Kesinlikle evet)
sahiptir. Ölçeğin orijinalinin geliştirme çalışmaları yaşları 17 ile 23 arasında değişen 238
birey üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .87
olarak bulunmuştur.
2.3 Đşlem
Đlk olarak, ölçeği uyarlamak için elektronik posta aracılığıyla izin alınmıştır. Đlk
aşamada ölçeğin Đngilizce formu iyi düzeyde Đngilizce bilen 4 öğretim üyesi tarafından önce
Türkçeye çevrilmiş, daha sonra ise Türkçe formlar tekrar Đngilizceye çevrilerek iki formun
tutarlılığı dil ve gramer açısından incelenmiş ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir. Đkinci
aşamada, Türkçe form psikolojik danışmanlık ve rehberlik ve ölçme değerlendirme anabilim
dallarında görev yapan 6 öğretim üyesi tarafından tartışılmış ve son düzenlemeler yapılarak
ölçek uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Araştırmada ölçeğin geçerlik çalışmaları olarak
yapı geçerliği kapsamında doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirliği için
iç-tutarlılık ve madde analizi için düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları incelenmiştir.
Geçerlik ve güvenirlik analizleri için SPSS 20.0 ve LISREL 8.54 (Joreskog & Sorbom, 1996)
programları kullanılmıştır.
3. BULGULAR
3.1 Madde Analizi ve Güvenirlik
Sahtekârlık Ölçeği’nin maddelerinin ayırt etme gücünü belirlemek amacıyla madde
analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon
katsayılarının .60 ile .77 arasında sıralandığı görülmüştür. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik
katsayısı .89 olarak bulunmuştur. Bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Sahtekârlık Ölçeği Düzeltilmiş Madde Toplam Korelasyon Katsayısı
Madde No
1
2
3
4
5
6
7

rjx
.60
.75
.66
.77
.65
.70
.70
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3.2 Yapı Geçerliği
Sahtekârlık Ölçeği’nin yapı geçerliği için ölçeğin orijinal formunda bulunan faktörlerin

doğrulanması amacıyla DFA uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı
faktör analizinde 7 maddeden oluşan, tek boyutlu SÖ’nün iyi uyum verdiği görülmüştür (x²=
33.54, sd= 12, RMSEA= .077, RFI= .97, GFI= .97, AGFI= .93, SRMR= .031). Doğrulayıcı
faktör analizine ait faktör yükleri Şekil 1’de sunulmuştur:
Şekil 1:Sahtekârlık Ölçeği’ne Đlişkin Path Diyagramı ve Faktör Yükleri

4. YORUM/TARTIŞMA
Bu çalışmada, Leary ve diğerleri (2000) tarafından geliştirilen SÖ’nün Türkçeye
uyarlanması ve Türkçe formun geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin
yapı geçerliğini incelemek amacıyla uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda tek
boyutlu sahtekârlık modelinin uyum indekslerine bakıldığında iyi uyum verdiği
görülmektedir. Ancak madde 5 ile madde 3 ve madde 6 arasına hata kovaryansları
tanımlanarak bu indeksler elde edilmiştir. DFA için uyum indeksi sınırları göz önüne
alındığında, modelin iyi uyum verdiği ve ölçeğin orijinal faktör yapısının Türkçe formun
faktör yapısıyla uyuştuğu görülmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi ile model-veri uyumuna
ilişkin hesaplanan istatistiklerden en sık kullanılanları Ki-kare (x²), x²/sd, RMSEA, RMR, GFI
ve AGFI’dir. Hesaplanan x²/df oranının 5’ten küçük olması, GFI ve AGFI değerlerinin
.90’dan yüksek olması, SRMR değerinin ise .05’ten düşük çıkması, model-veri uyumunu
göstermektedir (Marsh & Hocevar, 1988). Bununla birlikte, GFI’nin .85’ten, AGFI’nin
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.80’den büyük çıkması, RMSEA değerlerinin .10’dan düşük çıkması, model veri uyumu için
kabul edilebilir alt sınırlar olarak görülmektedir (Marsh, Balla, & McDonald, 1988).
Sahtekârlık Ölçeğinin güvenirlik katsayısının yüksek bulunması, güvenirliğin yeterli
düzeyde olduğunu göstermektedir. Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için
öngörülen güvenirlik düzeyinin .70 olduğu (Tezbaşaran, 1996) dikkate alınırsa, ölçeğin
güvenirliğini belirlemeye yönelik olarak elde edilen bulgular ölçeğin yeterli düzeyde güvenilir
olduğunu ortaya koymuştur. Madde analizi sonucunda ölçeğin madde-toplam korelasyon
katsayılarının .30 ölçütünü karşıladığı görülmüştür. Madde-toplam korelasyon katsayılarının
yorumlanmasında .30 ve daha yüksek olan maddelerin, bireyleri ölçülen özellik bakımından
iyi derecede ayırt ettiği göz önüne alındığında (Büyüköztürk, 2004), madde toplam
korelasyon katsayılarının yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Sahtekârlık Ölçeğinin
geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen tüm bulgular, bu ölçeğin sahtekârlık
düzeyini belirlemek amacıyla yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğunu ortaya
koymuştur.
5. ÖNERĐLER
Sahtekârlık Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgular
çerçevesinde bazı önerilerde bulunulabilir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının
yürütüldüğü araştırma grubu üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla ölçeğin
farklı örneklemler üzerinde geçerlik güvenirlik çalışmalarının yapılması önemlidir. Ölçeğin
dilsel eşdeğerliğinin incelenmesine de ihtiyaç duyulmaktadır. Đleride yapılacak çalışmalarda,
test tekrar test yöntemiyle ölçeğin güvenilirliğinin belirlenmesi önerilebilir. Bunun yanı sıra
ölçeğin uyum geçerliğini belirlemek amacıyla sahtekârlık ile diğer ilişkili kavramlar
arasındaki bağlantılar; geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış başka ölçekler aracılığıyla
incelenebilir.
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Summary
Impostorism means to conceal the facts and to hide the truth or to avoid reality. Impostors
also dismiss compliment, deflection the accuracy of positive evaluations, and engage in other
behaviors that insulate them against information that would verify their competence and
value.Impostors tended not to think others perceived them content. There have been many
studies on impostorism in English and other languages but there are few studies in Turkish. In
this case appears to be strong need to have a reliable and valid measurement tool to measure
Turkish individual’s levels of impostor in relationships. Impostorism Scale (IS; Leary, Patton,
Orlando, & Funk, 2000) may be considered as a helpful tool to fill in this need but there is no
study indicating the tool’s level of reliability and validity in Turkey. Thus the aim of this
research is to translate the Impostorism Scale (IS) to Turkish and to examine its psychometric
properties.
Participants were 300 university students. Primarily the IS was translated into Turkish by four
academicians. The Turkish form was back-translated into English and the consistency
between the Turkish and English forms was examined. Than Turkish form has been reviewed
by six academicians. Finally they discussed the Turkish form and along with some corrections
the scale was prepared for validity and reliability analyses. Impostorism Scale (IS) was used
as data collecting method in the research. The scale contains 7 items (e.g., “In some situations
I feel like a ‘great pretender’; that is, I'm not as genuine as others think I am”) with each item
rated on a 5-point Likert-type scale. Participants voluntarily participated in research.
Completion of the scales was anonymous and there was a guarantee of confidentiality. The
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scales were administered to the students in groups in the classrooms. Prior to administration
of measures, all participants were told about purposes of the study. In this study, confirmatory
factor analysis (CFA) was executed to confirm the original scale’s structure in Turkish
culture. As reliability analysis Cronbach alpha internal consistency coefficients and the itemtotal correlations were calculated. Data were analyzed using LISREL 8.54 and SPSS 20.0
package programs.
The results of confirmatory factor analysis demonstrated that the 7 items loaded on
one factor and that the factor structure was harmonized with the factor structure of the original
scale. Fit indexe values of the scale were: x²= 33.54, df= 12, RMSEA= .077, RFI= .97, GFI=
.97, AGFI= .93, SRMR= .031. The Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient
of the scale was .89. The corrected item-total correlations of Impostorism Scale (IS) ranged
from .60 to .77. According to these values it can be said that the structural model of
Impostorism Scale (IS) which consists of one factor was well fit to the Turkish culture.
Overall findings demonstrated that this scale had high validity and reliability scores
and that it may be used as a valid and reliable instrument in order to assess the impostor of
individuals. Nevertheless, further studies that will use Impostorism Scale are important for its
measurement force. As a result, it can be said that IS is a valid and reliable instrument to
measure the levels of impostor of Turkish individuals. IS useable when necessary in order to
get information about the levels of impostor of individuals. In addition, studies that examine
the relations between the levels of impostor and variables such as fraud or crook find answers
for many questions.
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AKRAN ZORBALIĞI BELĐRLEME ÖLÇEĞĐ ERGEN FORMU∗
Tuncay AYAS1

Metin PĐŞKĐN2

Öz
Araştırmanın amacı, okullarda ergen akran grupları arasında görülen zorbalık olaylarını yapan “zorba”
ve bu tür olaylara maruz kalan “kurban” öğrencileri belirlemek amacıyla geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
yapılan bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın örneklemini Ankara ilinde farklı sosyo ekonomik düzeylerdeki
ilköğretim ve orta öğretim okullarının 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflarına devam eden 1900 öğrenci üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılanların 1023’ü erkek 877’si kız öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmaya
katılanların sınıf düzeylerine bakıldığında 398’i 6. sınıf, 375’i 7. Sınıf, 532’si 8. Sınıf, 188’i 9.sınıf, 258’i 10.
Sınıf ve 150’si 11. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik çalışmalarında yüz görünüm geçerliliği
ve kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi
yapılmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 53 madde ve altı faktörden oluşan model kuramsal ve
istatistiksel olarak uygun olduğu bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları
hesaplanmıştır. Ölçeğin kurban boyutunun iç tutarlık kat sayısı .93 olarak bulunmuştur. Ölçeğin zorba
boyutunun iç tutarlık kat sayısı ise .92 olarak bulunmuştur. Bulunan bu değerler ölçeğin psikometrik
niteliklerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Akran zorbalığı, Ergen formu, zorba kurban ölçek.

PEER BULLYING SCALE ADOLESCENT FORM
Abstract
The aim of the research is to develop a valid and reliable scale to define the word “bully" meaning he
who bullies among adolescent peer groups in schools, and define the word "victim" as he who is exposed to such
events. The sample of the study consists of 1900 grade 6, 7, 8, 9, 10 and 11. students from different socioeconomic levels in primary and secondary schools in Ankara. The study comprised 1023 male and 877 female
students. As for the grade levels of the participants, the study was composed of 398 from grade 6, 375 from
grade 7, 532 from Grade 8, 188 from grade 9, 258 from grade 10 and 150 from grade 11. For validity studies of
the scale, expert view was referred to for the face and content validity. The confirmatory factor analysis was
conducted for construct validity. The results of the confirmatory factor analysis revealed that the 53 items and
six factors were found theoretically and statistically appropriate. Cronbach's alpha for internal consistency
reliability coefficients were calculated. The internal consistency coefficient of the scale for "victim" was found
as .93. The internal consistency of the scale for "bully" was found as .92. These values show that the scale is
within acceptable psychometric properties.
Key Words: Peer Bullying Adolescents form, Bully victim Scale.

Giriş
Diğer toplumsal alanlarla karşılaştırıldığında okul, öğrencilerin zamanlarını geçirdiği
en güvenilir yer olarak görülmekte iken, son yıllarda okullarda yaşanan bu olumsuz olaylar
okulların güvenliğini tehdit eder ve önlemler alınması gereken kurumlar haline gelmesine
neden olmuştur. Bu bağlamda okul ortamında çocuklar arasında birçok olumsuzluklar
yaşanmaktadır. Yaşanan bu olumsuz ilişkilerden biri de zorbalıktır. Çocuklar arasında
yaşanmakta olan bu olumsuz ilişki biçimi geçmişten günümüze kadar süregelmektedir. Bugün
yetişkin olarak hayatını sürdüren birçok kişi belki de okul yıllarında ya zorba, ya kurban ya da
zorba/kurban olarak veya bu sürece tanıklık ederek zorbalıkla ilgili bir yaşantı geçirmiştir.
Son yıllarda zorbalığın okulların genel havasını olumsuz şekilde etkileyen evrensel bir olgu
haline geldiğinden söz edilmektedir. Zorbalıkla ilgili değişik ülkelerde yapılan birçok çalışma
∗

Bu çalışma IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.
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bu durumun dünyanın hemen her bölgesinde yaşanan bir sorun olduğunu göstermektedir
(Ayas, 2008; Ayas ve Pişkin, 2011).
Zorbalıkla ilgili ilk çalışmalar 1970’li yıllarda Dan Olweus tarafından başlatıldığı için
uluslararası çalışmalarda en sık kullanılan tanım Dan Olweus’un şu tanımıdır: “Bir kişi, bir
süre boyunca bir veya birden fazla kişinin olumsuz davranışlarına maruz kalırsa zorbalığa
uğramış olur” (Olweus, 1993). Olweus’un bu tanımı daha sonra diğer araştırmacılar
tarafından geliştirilmiştir. Besag (1995) zorbalığı; güçlü durumdaki kişi veya kişilerin, o
durumda kendilerine karşı koyacak güçleri olmayanlara karşı sıkıntı vermek niyetiyle fiziksel,
psikolojik, sosyal veya sözel olarak tekrarlanan saldırılar olarak tanımlamıştır. Eliot (1992) de
zorbalığı bazen tek bir kişinin bir diğerine yaptığı bazen de bir grubun tek bir kişiye yaptığı
olumsuz davranışlar şeklinde olabileceğini belirtmiştir.
Pişkin (2002), zorbalıkla ilgili farklı tanımları incelemesi sonucunda zorbalığı; bir
veya birden çok öğrencinin, kendilerinden daha güçsüz öğrencileri, kasıtlı ve sürekli olarak
rahatsız etmesiyle sonuçlanan ve kurbanın kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir
saldırganlık türü olarak tanımlamıştır.
Literatürde zorbalığın farklı türlerinden bahsedilmesine karşın genellikle Olweus’un
yapmış olduğu sınıflama daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Olweus (1993) üç tip
zorbalıktan bahsetmektedir: Sosyal dışlama, fiziksel ve sözel zorbalık. Bu zorbalık
çeşitlerinden fiziksel ve sözel zorbalık gözlenebilir olduğundan dolayı doğrudan zorbalık
içinde yer alırken, soysal dışlama dolaylı zorbalık olarak tanımlanmaktadır.
Elliott (1997) çeşitli zorbalık davranışlarını şöyle sınıflamaktadır:
•
Fiziksel: itme, tekmeleme, yumruklama, vurma veya fiziksel şiddetin herhangi bir
şekilde kullanılması veya tehdidi, vb.
•
Sözel: isim takma, küçük düşürme, hakkında söylenti çıkarma, alay etme, kötü
şakalar yapma, biri hakkında kötü şeyler yazma, kırıcı notlar bırakma, vb.
•
Duygusal: grup dışında bırakma, özellikle dostça olmayan bir şekilde davranma,
ırkla ilgili aşağılamalar, duygusal işkence, tehdit edici kaba mimik ve
davranışlarda bulunma
•
Tehdit edici: parasını, eşyasını veya ödevlerinin bir kopyasını isteme, zorbalık
olayı olurken kurbanın veya seyircilerin sessiz kalmalarını emretme.
Mynard ve Joseph (2000) zorbalığı dört boyutta tanımlamaktadır. Bu dört boyut,
fiziksel, sözel, ilişkisel ve kişisel eşyalara saldırı şeklindedir. Diğer sınıflamalarda olmayan
kişisel eşyalara saldırı boyutu, kurbanın eşyalarına zarar verilmesi, eşyalarının izinsiz olarak
alınması, çalınması şeklindeki davranışları içermektedir. Pişkin (2005) Türkiye’de zorbalar
üzerinde yaptığı çalışmalarda zorbalık türlerini beş kategoride ele almaktadır. Bunlar; fiziksel
zorbalık, sözel zorbalık, dışlama-yalnızlaştırma, söylenti çıkarıp yayma ve bireyin mal ve
eşyalarına zarar verme (örneğin kurbanın kitap ve defterlerini yırtma, parçalama vb)
şeklindedir. Pişkin ve Ayas (2005) yaptıkları çalışmada bu beş zorbalık türüne cinsel zorbalığı
da eklemişlerdir (örneğin rahatsız edici cinsel içerikli şakalar yapma, birini onun isteği dışında
cinsel amaçla öpme, dokunma ya da bunları yapmaya çalışma vb).
Zorbalık olayları görülmeye başlanmasıyla birlikte zorbaları ve bu tür olaylara maruz
kalan kişileri belirlemek amacıyla yurt dışında farklı araştırmacılar tarafından ölçekler
geliştirilmiştir. Bu ölçekler incelendiğinde Crick ve Grotpeter’in (1995) geliştirmiş olduğu
doğrudan ve dolaylı zorbalığı ölçen “sosyal deneyim ölçeği” (social experience questionnaireself report) ilişkisel ve doğrudan akran zorbalığını ölçen Vernberg, Jacobs ve Hershberger’in
(1999) “akran deneyimleri ölçeği” (peer experiences questionnaire) de araştırmacılar
tarafından kullanılan ölçeklerdir.
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Bazı araştırmacılarda zorbalığı belirlemede akran bildirimine dayalı ölçeklerden
yararlandıkları görülmektedir. Bu ölçeklerde genellikle zorbalıkla ilgili maddeler öğrencilere
yöneltilerek bu maddeleri sınıfındaki hangi öğrenciler tarafından uygulandığı ve hangi
öğrencilerin bu tür davranışlara maruz kaldığı belirlenmeye çalışılmaktadır (Crick ve Bigbee,
1998; Egan ve Perry, 1998; Schwartz, 2000; Schwartz ve diğ., 2002).
Türkiye’de zorba ve kurbanları belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar incelendiğinde
genellikle anketler kullanılarak veriler elde edildiği görülmüştür. Türkiye’de zorbalığı
belirlemeye yönelik ölçekler incelendiğinde Gültekin ve Sayıl (2005) ve Dölek (2002)
tarafından geliştirilen ölçekler olduğu ve bu ölçeklerinde uyarlama çalışmaları oldukları
görülmektedir. Pişkin ve Ayas (2011) tarafından geliştirilen ölçeğinde çocuklara yönelik
olarak geliştirildiği görülmektedir. Bu nedenle ergenlere yönelik olarak “Akran Zorbalığı
Belirleme Ölçeği Ergen Formu”nun geliştirilmesine karar verilmiştir.
YÖNTEM
Araştırma Grubu
Araştırma Ankara ilinde farklı sosyo ekonomik düzeylerdeki ilköğretim ve orta
öğretim okullarının 6, 7, 8, 9, 10 ve11. Sınıflarına devam eden 1900 öğrenci üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılanların 1023’ü erkek 877’si kız öğrencilerden
oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların sınıf düzeylerine bakıldığında 398’i 6. sınıf, 375’i 7.
Sınıf, 532’si 8. Sınıf, 188’i 9.sınıf, 258’i 10. Sınıf ve 150’si 11. Sınıf öğrencilerinden
oluşmaktadır.
Đşlem Yolu
Araştırmacılar tarafından hazırlanan Akran zorbalığı belirleme ölçeğinin geliştirilme
sürecine zorbalıkla ilgili kuramsal yaklaşımlar ve bu kuramsal yaklaşımlara dayalı olarak
geliştirilen ölçek ve anketler incelenmiştir. Zorbalık kavramının kurban ve zorba boyutunun
literatürde tanımlanan 6 alt yapısı doğrultusunda madde havuzu oluşturulmuştur. Bu maddeler
Psikolojik danışma ve rehberlik ile ölçme değerlendirme alanındaki uzmanların görüşlerine
sunulmuş ve öneriler doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılarak ölçek formu
oluşturulmuştur. Ölçeğin geliştirilme aşaması tamamlandıktan sonra ölçek, Ankara ilinde
farklı sosyo ekonomik düzeylerdeki ilköğretim ve orta öğretime okullarının 6, 7, 8, 9, 10 ve
11. Sınıflarına devam eden 1900 öğrenciye uygulanmıştır. Bu ölçekler akranlarına “zorbalık
yapan” ve “zorbalığa uğrayan (kurban)” öğrencileri belirlemek amacıyla toplam 53 madde ve
altı faktörden oluşmaktadır.
BULGULAR
Zorbalığın kurban boyutunun literatürde tanımlanan 6 yapı doğrultusunda geliştirilen
kurban ölçeği için doğrulayıcı faktör analizi DFA uygulanmıştır. DFA (confirmatory
factoranalaysis) birinci düzen (first order) DFA ve ikinci düzen (second/higher oerder)
analizleri ile test edilmiştir. Birinci düzey DFA sonucunda, uyum indeksi χ2= 5953.53
(sd=1310, p.= .00), χ2 / sd= 4.54 RMSEA= 0.043 olarak bulunmuştur. Yapılan birinci düzey
DFA’da modifikasyon önerileri doğrultusunda F15. ile 14. maddeler, IZ24 ile 23. maddeler ve
CĐN44 ile 45. maddeler arasında istatistiki düzeltme içeren modifikasyon yapılmasına karar
verilmiştir. Modifikasyon sonucunda uyum indeksleri χ2= 5407.73 (sd=1307, p.= .00), χ2 / sd=
4.13 RMSEA= 0.041, GFI= 0.90, AGFI= 0.89, CFI= 0.97, NFI=0.96 ve NNFI= 0.97 olarak
bulunmuştur. Yapılan modifikasyonların χ2 (ki-kare)’ye anlamlı düzeyde (p< .05) katkı
sağladıkları görülmüştür.
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Yapılan ikinci düzey DFA sonucunda, uyum indeksi χ2= 6492.92 (sd=1319, p.= .00),
χ2 / sd= 4.92 RMSEA= 0.045, olarak bulunmuştur. Analizlerin modifikasyon önerileri
doğrultusunda F15. ile 14. maddeler, IZ24 ile 23. maddeler ve CĐN44 ile 45. maddeler
arasında istatistiki düzeltme içeren modifikasyon yapılmasına karar verilmiştir. Modifikasyon
sonucunda uyum indeksleri χ2= 5981.01 (sd=1316, p.= .0000), χ2 / sd= 4.54 RMSEA= 0.043,
GFI= 0.89, AGFI= 0.88, CFI=0.97, NFI=0.96 ve NNFI= 0.97 olarak bulunmuştur. Yapılan
modifikasyonların χ2 (ki-kare)’ye anlamlı düzeyde (p< .05) katkı sağladıkları görülmüştür.
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Kurban ölçeğinin Cronbach α iç tutarlılık güvenirlik katsayısı toplam ölçek için 0.93,
“fiziksel zorbalık” alt ölçeği için 0.82, “sözel zorbalık” alt ölçeği için 0.75, “izolasyon” alt
ölçeği için 0.77, “söylenti yayma” alt ölçeği için 0.75, “eşyalara zarar verme” alt ölçeği için
0.80 ve “cinsel zorbalık” alt ölçeği için0.88 olarak hesaplanmıştır.
Ölçeğin zorbalık boyutunun birinci düzey DFA sonucunda, uyum indeksi χ2= 7133.13
(sd=1310, p.= .00), χ2 / sd= 5.44 RMSEA= 0.048 olarak bulunmuştur. Yapılan birinci düzey
DFA’da modifikasyon önerileri doğrultusunda F15. ile 14. maddeler, CĐN53 ile 52. maddeler
ve CĐN50 ile 49. maddeler arasında istatistiki düzeltme içeren modifikasyon yapılmasına
karar verilmiştir. Modifikasyon sonucunda uyum indeksleri χ2= 6461.32 (sd=1307, p.= .00), χ2
/ sd= 4.92 RMSEA= 0.046, GFI= 0.89, AGFI= 0.88, CFI= 0.96, NFI=0.95 ve NNFI= 0.96
olarak bulunmuştur. Yapılan modifikasyonların χ2 (ki-kare)’ye anlamlı düzeyde (p< .05) katkı
sağladıkları görülmüştür.
Yapılan ikinci düzey DFA sonucunda, uyum indeksi χ2= 7989.17 (sd=1319, p.= .00),
2
χ /sd= 6.05 RMSEA= 0.052 olarak bulunmuştur. Yapılan ikinci düzey DFA’da modifikasyon
önerileri doğrultusunda F15. ile 14. maddeler, CĐN53 ile 52. maddeler ve CĐN50 ile 49.
maddeler arasında istatistiki düzeltme içeren modifikasyon yapılmasına karar verilmiştir.
Modifikasyon sonucunda uyum indeksleri χ2= 7298.38 (sd=1316, p.= .00), χ2 / sd= 5.954
RMSEA= 0.049, GFI= 0.87, AGFI= 0.86, CFI= 0.96, NFI=0.95 ve NNFI= 0.96 olarak
bulunmuştur. Yapılan modifikasyonların χ2 (ki-kare)’ye anlamlı düzeyde (p< .05) katkı
sağladıkları görülmüştür.
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Zorba ölçeğinin Cronbach α iç tutarlılık güvenirlik katsayısı toplam ölçek için 0.92,
“fiziksel zorbalık” alt ölçeği için 0.83, “sözel zorbalık” alt ölçeği için 0.74, “izolasyon” alt
ölçeği için 0.75, “söylenti yayma” alt ölçeği için 0.66, “eşyalara zarar verme” alt ölçeği için
0.79 ve “cinsel zorbalık” alt ölçeği için 0.88 olarak hesaplanmıştır.
Doğrulayıcı faktör analizi ile kurulan modellerin verilere uyumunun
değerlendirilmesinde χ2, RMSEA, GFI, AGFI, CFI, NFI, NNFI gibi uyum indekslerine
bakılarak değerlendirme yapılmaktadır. Bu değerlendirmede χ2/sd oranı 5 ve daha küçük
olması durumunda model veri uyumunun çok iyi olduğu kabul edilmektedir. 5’in üzerinde
olduğunda kabul edilebilir veriler elde edilmiş olmaktadır. RMSEA değerinin sıfıra yakın ve
0.05’den küçük olması model veri uyumunun mükemmel olduğunu göstermektedir. Fakat bu
oranın 0.08’e kadar veri uyumu için kabul edilebilmektedir. Ayrıca CFI ve AGFI
indekslerinin 0.90’dan büyük olması durumunda model veri uyumunun mükemmel olduğunu
göstermektedir. CFI için 0.85 ve yukarısı; AGFI içinde 0.80 ve yukarısının model veri uyumu
için yeterli olduğu kabul edilmektedir. CFI ve NNFI için ise 0.90 ve yukarısı model veri
uyumunun mükemmelliğini göstermektedir (Anderson ve Gerbing, 1984; Sümer, 2000).
SONUÇ
Yapılan bu çalışmada okullarda akranlar arasında görülen zorbalık olaylarını
gerçekleştiren “zorba” ve bu tür olaylara maruz kalan “kurban” öğrencileri belirlemek
amacıyla Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Ergen Formu geliştirilmiş ve bu ölçeğin
psikometrik özellikleri incelenmiştir. Geliştirilen bu ölçek için kurulan model DFA ile test
edilmiştir. DFA sonucunda 53 madde ve 6 faktörden oluşan model kuramsal ve istatistiksel
olarak uygun olduğu bulunmuştur.
Güvenirlik çalışmaları kapsamında yapılan iç tutarlık kat sayıları incelendiğinde de
ölçeğin güvenilir olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Sonuç olarak bu araştırma
kapsamında geliştirilen Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Ergen Formu 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve
12. Sınıflarda okuyan öğrencilerin zorba ve kurban olma düzeylerini ölçebileceğini
göstermektedir. Ölçekteki maddelerin faktörlere göre dağılımı şu şekildedir; 1-15. maddeler
fiziksel, 16-22. maddeler sözel, 23-28. maddeler izolasyon, 29-33. maddeler söylenti yayma,
34-43. maddeler eşyalara zarar verme ile ilgili olarak zorba ve kurbanı, 44-53. maddeler ise
cinsel zorba ve kurbanı oluşturmaktadır. Akran zorbalığı belirleme ölçeği ergen formu biri
“zorba ölçeği” diğeri “kurban ölçeği” olarak adlandırılan ve aynı maddelerin farklı biçimde
sorulmasından oluşan paralel iki ölçekten oluşmaktadır. Öğrencilerin zorba ölçeğinde yer alan
söz ve eylemleri ne sıklıkla yaptıklarını, kurban ölçeğinde ise bu söz ve eylemlere ne sıklıkla
uğradıklarını işaretlemeleri beklenmektedir. Ölçeğin zorba ve kurban boyutlarından alına
bilecek en düşük puan 53 en yüksek puan 265 dır. Puanlar arttıkça zorba ve kurban olma
düzeyleri artar.
Geliştirilen geçerli ve güvenilir ölçek alan yazında zorbalık davranışları ölçmeye
yönelik bir ölçek olarak kullanılabilecek niteliktedir. Ölçek kullanılarak zorbalık
davranışlarını gösteren zorba ve kurban kişiliklerinin ortaya koyulması, demografik faktörler
açsından zorba ve kurban davranışlarının farklılık gösterip göstermediğini incelemek
açısından kullanılabileceği düşünülmektedir.
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TURGUT ÖZAL DÖNEMĐ EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI VE GÜNÜMÜZE
YANSIMALARI
Mehmet Fatih AYAZ∗
Öz
Eğitim politikaları ülkelerin geleceğini doğrudan ilgilendiren çok boyutlu bir özelliğe sahiptir.
Türkiye, kuruluşunda eğitimde dil, sınıf ortamı, öğretmenlik gibi alanlarda köklü değişiklikler yaparak,
devamı olduğu Osmanlı eğitim sisteminden tamamen kopmayı arzulamıştır. Bu amaç sonraki yıllarda
özellikle cumhuriyet ideolojisini benimseyen siyasi partilerce devamlı göz önünde bulundurulmuş ve
vazgeçilmez politikalardan biri olarak sürdürülmüştür. Fakat diğer yandan eğitim alanında geçmişten keskin
bir şekilde kopmak isteği özellikle muhafazakâr kesimde memnuniyetsizlik oluşturduğu gibi kalıcı bazı
sorunlara ve tartışmalara da kaynaklık etmiştir. Turgut Özal’ın Anavatan Partisi ile 1980 darbesinden sonra
tek başına iktidar olduğu dönemde Türkiye’de her alanda olduğu gibi eğitim alanında da sorunlar
bulunmaktaydı. Bu nedenle Anavatan Partisi ülkede pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da reformlar
başlatmıştır. Turgut Özal liderliğinde parti programında olan dönüşümleri gerçekleştirmek için eğitim
sisteminin düzenlenmesi gerekmekteydi. Bunun için eğitim politikaları oluşturulmuş ve düşünülen reformlar
yapılmaya çalışılmıştır. Özal’ın hayal ettiği birey tipini oluşturmak amacıyla öğretim programları bu
doğrultuda değiştirilmeye çalışılmıştır. Bu dönemde, ayrıca her kademeden okul türünde yeni eğitim
kurumları açılmıştır. Daha önce Türkiye’de olmayan okul türleri ve vakıf üniversiteleri de açılarak eğitim
sisteminde ciddi reformlar yapılmıştır. Bu dönemde yapılan reformların, bundan sonra gelen hükümetlere
kapı açtığı ve bir referans noktası oluşturduğu görülmektedir. Türkiye’de günümüz eğitim politikalarının
başlangıcı olarak Özallı dönemin etkili olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Özal dönemi, eğitim, politika, eğitim sistemi, Anavatan Partisi.

THE TURGUT ÖZAL PERIOD’S EDUCATION POLICY AND
IMPLICATIONS TO PRESENT
Abstract
Education policies has a multi-dimensional character that directly affect the future of the country.
Making fundamental changes in the field of education as language, learning environment and teacher in
Turkey’s enterprise, continues to be the desire to have a break away from the Ottoman education system.
This goal especially Republican ideology embraced in subsequent years, considering the fact that sustained
by political parties and were continued as one of the indispensable policy. But on the other hand, the request
a sharp break from the past in the field of education to create dissatisfaction in as a part of a permanent
source of controversy, and has some problems at conservatives. Turgut Özal's Motherland Party after the
1980 military coup in Turkey in environments where power alone, as in every field, there were serious
problems in education. Therefore, the Motherland Party in the country, as in many areas in the field of
education has initiated some reforms. Turgut Özal who has civil, conservative, tolerant and democratic
personality, has made many revolutionary areas at economic, political, cultural and social changes. Under
the leadership of Turgut Özal in the party program to perform the transformation of the education system had
to be held. For this, education policy has been created and attempted reforms considered. Özal's imagination
to create the type of individual that the curriculum was tried to change in accordance with their policies.
Curriculum have been changed in the direction in order to create the type of individuals that have imagined
by Özal. During this period, type of school in Turkey from all levels in the school were opened. Before nonschool types in Turkey and the opening of private universities have been serious reforms in the education
system. In this period of the reforms, which then opens the door to the government and create a reference
point that is seen. As the beginning of today education policy in Turkey is said to be that is effective of
period of Özal. The increase in the year progresses, with increased services is the most important evidence
that Ozal period.
Key Words: Özal’s period, education, politics, education system, Motherland Party.
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GĐRĐŞ
Eğitim kavramı, uzmanlar tarafından değişik şekillerde tanımlanmıştır. Ancak genel
olarak belirtilen noktalar ortaktır. Buna göre eğitim; yeni kuşakların, toplumsal yaşamda
yerlerini almak için hazırlanırken gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine ve
kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme süreci olarak tanımlanabilir (Bakırcıoğlu, 2012:
308; Ertürk, 1994: 38; Varış, 1988: 23). Kişiliğin gelişmesini temel alarak onu yetişkin
yaşamına hazırlayan bir süreç olduğu da söylenebilir (Tezcan, 1999: 3). Tanımdan da
anlaşılacağı üzere eğitim, sosyal ve siyasal bir süreçtir (Erdoğan, 2014: 13). Çünkü eğitim,
insanları modern bir çevre ve çalışanları kendi iş rolleri için sosyalleştirmenin yanında
insanların ekonomik gelişmelere bağlı gerçekleşen sosyal değişimlere karşı daha duyarlı
duruma getirir (Meyer ve Hannan, 1979). Belirtilen amaçların gerçekleşmesi için eğitim ile
ilgili politikaların oluşturulması gerekmektedir.
Politika, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı olarak tanımlanabilir
(Türköne, 2005: 4; Heywood, 2006: 54). Eğitim politikası da eğitim alanında hükümetlerin
tuttuğu yoldur. Yani eğitim alanında siyasal iktidarın bir fırsata, bir soruna veya bir
ihtiyaca binaen yaptığı sistemli çalışmalar eğitim politikası olarak değerlendirilebilir. Bir
ülkenin eğitim politikası, öğrencilere okulda kazandırılmaya çalışılan hedeflerden daha öte
bir kavramdır. Belki öğretim programıyla belirlenen hedefler gizli bir şekilde mevcut
hükümetin veya devletin istediği insan tipini oluşturmaya çalışsa da esas olarak
ekonomiden siyasete, sosyolojiden psikolojiye, kalkınmadan küreselleşmeye kadar birçok
konuya eğitim politikalarıyla hizmet edilmektedir. Genel anlamda bir ülkenin çağdaşlaşma,
diğer ülkelerle rekabet edebilme, kalkınma çabalarının ilk adımı eğitimden ve dolayısıyla
oluşturulacak eğitim politikalarından geçmektedir. Bu nedenle, ülkeyi yöneten kişiler
toplumun ekonomik, siyasal ve sosyal yönden gelişmesi için öncelikle eğitime önem
vermişlerdir (Kaya, 2009: 91). Nasıl devlet toplumun kendisi için meydana getirdiği bütün
şeylerin okul aracılığıyla kazanılacağına inanıyorsa, toplum da en güzel fikirlerin, kendi
gelecekleri açısından eğitim yoluyla kazanılacağına inanmaktadır (Dewey, 2012: 23). Bu
düşünceden dolayı eğitim her zaman toplumlar için en önemli unsurların başında
gelmektedir.
Eğitim ülkede pek çok değişime kaynaklık ettiğinden bu alanda yürütülecek
politikalar da çok büyük önem arz etmekte ve özellikle ekonomi, sanayi gibi politikalarla
da doğrudan ilgili olabilmekte onlardan etkilenmekte ve onları etkilemektedir. Dewey’e
göre; devletin eğitime bakışını genelde ekonomik politikaları belirlemektedir (Dewey,
2012: 24). Yani nitelikli bir eğitim politikası ancak güçlü bir ekonomi ile uygulamaya
geçirilebilir. Diğer taraftan bilimsel buluşlar, doğal kaynaklardan faydalanma, sanayinin
yan kollarının gelişmesi vs. eğitim süreciyle birlikte daha sağlıklı ve kaliteli ilerleyebilme
imkanı bulmaktadır. Bu durum ülke ekonomisini canlı ve güçlü tutmayı sağlar. Kaliteli bir
eğitim ile birlikte ülke ciddi kazanımlar elde etse de nitelikli eğitim verebilecek politikaları
oluşturmak çeşitli nedenlerden dolayı her zaman çok da kolay olamamaktadır.
Türkiye’de eğitim ve eğitim politikaları daima devletin ve hükümetlerin öncelikli
ilgi alanlarından biri olmuştur. Đyi tasarlanmış eğitim politikaları nitelikli ve donanımlı
bireyler yetiştirilmesine vesile olacağı gibi, yetişecek bireyler de ülkenin geleceğine
doğrudan ve dolaylı olarak etki ederler. Öyle ki Osmanlı döneminde eğitim sisteminin
bozulması, her ne kadar yerine batılı kurumları ikame ettirdiyse de bunlar ülkenin çöküşten
kurtuluşunu sağlayan politikalara dönüşememiştir. Bu nedenle cumhuriyetin kuruluşu ile
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birlikte Atatürk eğitimde geçmişle neredeyse tüm bağları koparacak eğitim politikaları
uygulamaya koymuştur. Öğretim kurumlarının birleştirilmesi ve Arap Alfabesi yerine
Latin Alfabesinin getirilmesi bu konuda atılan önemli adımlardandır. Bunlarla, Atatürk
çağdaş birey ve toplum oluşturmak istiyordu. Fakat bu politikaların çoğu toplum tarafından
kolay benimsenmemiş, önemli bir kesim muhalefet etmiş ve günümüze kadar sürecek bazı
sorunların temelini oluşturmuştur (Demirtaş, 2008). Buna rağmen Atatürk’ten sonra
hükümet görevini sürdüren tek parti yöneticileri de bu politikaları sürdürmeye devam
etmiştir.
Atatürk ve tek parti dönemi eğitim politikalarından ilk ayrılış Demokrat Parti’nin
1950’de yapılan usulüne uygun ilk demokratik seçimlerle iktidara gelmesinden sonra
gerçekleşmiştir. Fakat bu ayrılış cumhuriyetin kurucu ideolojisine sahip kesimlerce
tehlikeli olarak görülmüş, hoş karşılanmamış ve nihayet içinde asker ve sivil bazı
bürokratik unsurların da yer aldığı bir askeri darbe ile sonuçlanmıştır. Darbe, başbakan ve
iki bakanını idam ettirdiği gibi, sonraki dönemlerde iş başına gelecek siyasal partilere bir
bakıma cumhuriyetin kurucu ideolojisinden ayrılmaması gerektiğinin mesajını
taşımaktaydı. Bununla beraber oluşturulan bazı anayasal kurumlar, hükümetler gereğini
yapmadığında devreye girebilecek ve onları kontrol edeceklerdi. Fakat bütün tedbirler,
farklı eğitim politikalarını uygulamaya koyacak, ayrı düşüncelere sahip siyasal partilerin
iktidara gelmesine engel olamadı. Farklı siyasal ideolojilerin iktidar olmasıyla birlikte
cumhuriyet ideolojisini koruyucu refleksler de tekrar gelişerek 1970’li yılların başında bir
askeri muhtırasına yol açtı. Đşte 1970 dönemi eğitim sistemi de, bu siyasi ve buna ek olarak
ideolojik kavga ve çekişmelerin ortasındaki ciddi sorunlardan etkilenmekte ve kimi
yerlerde bu sorunlara kaynaklık etmekteydi.
Özellikle 1971 Askeri Muhtırasından sonra var olan eğitim sistemi üzerinde
Cumhuriyet ideolojisi yönünde değişiklikler yapılmış ancak bunlar ya aceleye getirilen ya
da belli ve halkın genel anlayışlarına uymayan bir insan tipini yetiştirmeye odaklanan
politikalar olduğundan uygulama aşamasında sorunlarla karşılaşılmıştır (Akyüz, 2011).
Özellikle üniversite eğitim sistemi yenilenmeye tabi tutulmuştur. Üniversiteye giriş
koşulları, kontenjanları, öğretim üyesi atama durumları sorunlardan en önemlileriydi.
Zaten sıkıntılı olan eğitim sistemi darbe dönemi yaşananlardan dolayı çok daha ciddi
zararlar görmüştür (Akyüz, 2011: 347-364).
Eğitim politikalarındaki gelgitler 1980'de gerçekleşen askeri darbeye kadar devam
etmiştir. 1980 Askeri Darbesinin yapıldığı gün 12 Eylül’de harekâtın lideri Kenan Evren
eğitim ile ilgili şunları söylemiştir: “Eğitim ve öğretimde Atatürk milliyetçiliğini yeniden,
yurdun en ücra köşelerine kadar yaygınlaştıracak tedbirler en kısa zamanda alınacaktır.
Yarının teminatı olan evlatlarımızın, Atatürk ilkeleri yerine yabancı ideolojilerle yetişerek
sonunda birer anarşist olmasını önleyecek tedbirler alınacaktır. Her düzeyde öğrencinin
amacı, Atatürk ilkeleri ve milliyetçiliği ile pekişmiş ve üretime yönelik bilgi ve beceri
kazanmak olacaktır.” (Akyüz, 2011: 414). Darbeden 4 gün sonra 16 Eylül 1980’de ise
şunları söylemiştir: “Đlkokullardan üniversitelere kadar Atatürkçü öğretim yapılacağına ve
böyle bir fikir üretileceğine, tam aksine sağ, sol ve irticai fikirler üretilmiştir. Bunları
üretenler maalesef devlet kasasından maaş alan bir kısım öğretmen ve profesörler
olmuştur. Birçok Atatürkçü vatansever öğretmen ve profesörlerimizin sesleri duyulmaz
olmuştur.” (Akyüz, 2011: 414). Görüldüğü üzere darbe dönemi sonrası Evren, eğitime tek
tipçi, devletçi bir yapı getirmek istiyordu. Bir nevi Türkiye’nin Dünya ile bütünleşmesini
engelleyen bir tutumda bulunduğunu gösteriyordu. Kutuplaşmalara dayalı ulusalcı bir
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yaklaşımla eğitim sistemi düzenlenmek isteniyordu (Erdoğan, 2014: 103). Bu söylem ve
yapılanlar 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun ortaya koyduğu temel ilkelerle
(Balcı, 2011: 3-5) bir tezat oluşturmaktaydı. Örneğin Madde 4’te “Eğitimde hiçbir sınıf ve
zümreye ayrıcalık tanınamaz” denmiştir. Bu belli bir ideolojiyle oluşturulan eğitim
sistemiyle tezatlık oluşturmaktaydı. Bununla beraber darbe döneminde 3 bin 854 öğretmen
ve üniversitede görevli 120 öğretim üyesi (1402’likler) işten çıkarılmıştır.
12 Eylül 1980 Askeri Darbe sonrası Türkiye’nin pek çok açıdan durumu iç açıcı
değildi. Bireysel haklar kısıtlanmış, devlet kurumlarının tamamı askeri vesayet altına
alınmıştı. Birçok parti lideri hapse atılmış ve siyaset yapamaz duruma getirilmişti. Ancak
devlet yönetimi için yine de seçimlerin yapılıp, ülke idaresinin siviller tarafından
yürütülmesi özellikle dış konjonktür nedeniyle zorunluluk arz etmekteydi. Bu nedenle
darbeden yaklaşık üç yıl sonra 1983’te yeniden çok partili seçimlerin yapılması kararı
alınmıştır. Fakat seçim kanunu, siyasi parti kanunu, anayasada cumhurbaşkanının görev ve
yetkilerinin olabildiğince arttırılması ve rejimi koruyucu diğer kurum ve yapılar kurulmak
suretiyle kurucu ideolojiden ayrılabilecek hükümetlere çeki düzen verilebilecekti.
1983’te yapılan ilk genel seçimi, seçimden kısa süre önce 20 Mayıs 1983’te kurulan
Anavatan Partisi (ANAP), darbeyi yapan komuta ekibinin liderliğinden
Cumhurbaşkanlığına geçen Kenan Evren’in muhalefetine ve açıkça diğer parti liderini
seçimden önce işaret etmesine karşın beklenmedik şekilde seçimleri %45,1 oy oranıyla
kazanıp tek başına iktidar oldu. ANAP’ın seçimi kazanması sivil ve meşru bir hükümetin
başa geçmesinden ötürü ülkenin genelini memnun etmiş ve ülkenin geleceği için bir umut
olmuştu. Bunun en önemli sebeplerinden biri hiç şüphesiz ANAP içerisinde liberaller,
sosyal demokratlar, muhafazakârlar ve milliyetçilerin bulunmasıydı (Ataman, 2012: 2).
ANAP, Demokrat partinin “Liberal-Muhafazakâr” siyaset geleneğini devam ettirerek
merkez sağı temsil etmiştir (Duman, 2008: 139).
Özal’a göre, “21. asır yüksek teknoloji ve bilgi çağıdır. 21. yüzyılı şekillendirecek
olan hizmet sektörünün daha kabiliyetli, daha bilgili insana ihtiyaç göstermesidir. Değişim,
ferdin bizzat kendisinden başlayacaktır. Dolayısıyla bu değişimi yakalayabilmek için
bundan böyle Türkiye’nin hedefi, binlerce insanın çalıştığı devasa tesisler değil, bilgi
çağının arkasında kalmayacak insan yetiştirmek olmalıdır. Bu nedenle üç sahaya özel
önem vermek zorundayız. Bunlar: eğitim, sağlık ve yüksek teknolojidir. Önümüzdeki on
senede bütün gücümüzle yüklenebileceğimiz üç saha bunlar olmalıdır. Mevcut yüksek
teknolojiyi mutlaka dışarıdan getirmeliyiz. Bulunan bir şeyi yeniden keşfetmeye lüzum
yoktur ama keşfedilen şeylerin üzerinde ileriye gitmek imkânı vardır. Türkiye, bilgi çağına
ancak bu yolla sıçrama yapabilecektir. Teknolojideki değişiklik o kadar hızlı ki, bunun
teknolojik olarak yetiştirdiğimiz insan gücünün daha değişik tarzda eğitim almış olanına
ihtiyacımız olacaktır. Bu adaptasyonu yapacak insan gücü yetiştirecek özel kurumlar
gereklidir.” (Cemal, 1990).
Bu düşüncelerle ANAP hükümetinin başa geçmesi ile birlikte Türkiye birçok
yönden değişim içine girmiştir. Sosyal, ekonomik, politik, dış ilişkiler, sağlık vs. gibi
ülkeyi kalkındıracak ve dönüştürecek politikalar oluşturulmaya çalışılmıştır. Özal, Avrupa
Topluluğu (AT) hedefiyle Türkiye’nin gelişebileceğini belirtmiş ve her türlü gelişmeyi ve
modernleşmeyi bu doğrultuda yapmayı planlamıştır. Bir ülkenin modern ve gelişmiş
olabilmesinin en temel koşullarından olan eğitimde de reformlar yapılmıştır. Özallı yıllar,
Türkiye için önemli bir dönüm noktası olup, o döneme kadar ifade edilmemiş olan,
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yapılmayan, hatta yapılmasına kimsenin cesaret edemediği uygulamalar hayata
geçirilmiştir. Özal iktidarları devrinde fikri sahada zihniyet devrimi denilebilecek büyük
değişiklikler yapılmıştır (Yıldız, 2008). Dolayısıyla Türkiye’nin 1980’den bu yana
yaşadığı kapsamlı değişimi Özal’dan bağımsız düşünmek mümkün değildir (Đzmirli,
Gökbunar ve Özer, 2014).
Bu çalışma, Turgut Özal dönemi eğitim politikalarını, uygulamalarını ve günümüze
yansımalarını konu edinmektedir. Çalışmada Özal dönemiyle sadece onun başbakan olarak
aktif şekilde icranın başında bulunduğu yıllar esas almıştır. Çünkü cumhurbaşkanı olarak
görev yaptığı süre onu doğrudan eğitim politikalarının temel belirleyicisi olmaktan
çıkarmış, ancak hükümetin hazırladığı bazı metinleri imzalamak gibi bazı etkinliklerle
politikaların dolaylı belirleyicisi yapmıştır. Bununla beraber Özal’ın başbakanlığı
döneminde atanan Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol’un ANAP’ın Özal’dan sonra kurduğu
hükümetlerde aynı görevi sürdürmesine istinaden bu yılları da Özal dönemi içinde
değerlendirmek mümkündür.
Çalışmada doküman tarama yöntemi kullanılmıştır. Var olan kaynak ve belgeleri
inceleyerek veri toplamaya doküman tarama denir. Doküman taraması, araştırma
probleminin seçilerek anlaşılmasına ve araştırmanın tarihsel bir perspektife oturtulmasına
yardımcı olur (Karasar, 2012: 126). Bu çerçevede çalışma hazırlanırken döneme ait basılı
ve süreli yayınlardan, ANAP parti programı, seçim beyannameleri, hükümet programları,
döneme denk gelen kalkınma planı ile Milli Eğitim Şuraları metinlerinden ve dönemle
ilgili yazılmış makaleler ile kitaplardan istifade edilmiştir. Çalışmada dönem boyunca
eğitim alanında görülen niceliksel ve niteliksel değişim ve gelişimler tespit edilmeye
çalışılmıştır. Bu gelişmelerin sonraki dönemlere etkisi ile ilgili yorumlarda bulunulmuştur.
Turgut Özal Dönemi Eğitim Politikalarının Fikri Temelleri
Eğitim sisteminin oluşturulması ve yürütülmesi devletin temel yazılı belgelerine
göre gerçekleştirilse bile, eğitim sistemi üzerinde Hükümet ve Milli Eğitim Bakanları
aracılığıyla siyaset kurumu önemli etkiye sahiptir (Bucak, 1993: 18). Siyasi partiler, kendi
ideoloji ve düşüncelerini iktidara geldiklerinde topluma eğitim yoluyla aktarmak isterler.
Bunu eğitim sistemini değiştirerek yapmak isterler ki bunu belirleyen hükümetin başı olan
başbakan ve Milli Eğitim Bakanlarıdır.
Turgut Özal döneminde Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmış olan 4 bakan
bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; Mehmet Vehbi Dinçerler (13 Aralık 1983–13 Eylül 1985),
Metin Emiroğlu (13 Eylül 1985–21 Aralık 1987), Hasan Celal Güzel (21 Aralık 1987–30
Mart 1989), Avni Akyol (30 Mart 1989–20 Kasım 1991). Bu çalışmada, bu dönemlerde
yapılan değişiklikler ve reformlar değerlendirilecektir.
Özal (1993): “Kalkınmada fertlerin seviyelerinin yükseltilmesini esas alan ve
aslolan devletin zenginliği sonucu milletin zenginliği değil, milletin zenginliği sonucu
devletin zenginliğidir şeklindeki yeni görüşte hedef, insanın bizzat kendisidir. Tabiatıyla
bu görüşte insana has ana hürriyetler ‘Evrensel anlamda din ve vicdan hürriyeti’, ‘fikir ve
fikri ifade etme ve düşünce hürriyeti’, ‘teşebbüs hürriyeti’ olacaktır” diyerek değişimin
bireyden, toplumdan başlanması gerektiğini ifade etmiştir. Bu düşünceleri eğitim
anlayışının da temelini oluşturmaktaydı. Bu düşüncelerle kurulan ANAP’ın toplumdaki
ıslah çalışmalarının etkili ve kalıcı olabilmesi için eğitime verdiği önem ilk günden itibaren
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kendini göstermiştir. Bunu ANAP’ın girdiği ilk seçimdeki beyannamesi ile görebiliriz.
Seçim beyannamesinin altıncı maddesinde; “Yüksek ahlak sahibi, dengeli bir nesil
yetiştirilebilmesini teminen, devletin ilk ve orta öğretim kurumlarında dini eğitim ve
öğretim yapılması için gerekli tedbirleri almasını zorunlu görürüz.” ifadesi yer almaktadır
(ANAP, 1983: 21). Daha sonra özel girişimlerin ve teşebbüslerin destekleneceği ile ilgili
yirmi birinci maddede şu şekilde açıklanmıştır: “Eğitim ve öğretim devletin başlıca
görevleri arasındadır. Ancak devletin koyacağı kaideler içerisinde fertlerin ve özel
kuruluşların da eğitim ve öğretim hizmetleri yapabilmeleri sağlanmalıdır”. Teknik ve
meslek liselerine gösterilecek önemle ilgili; “Orta öğretim seviyesinde teknik eğitim ve
mesleki okulların geliştirilmesi mümkündür.” denilmiştir. Bu maddelerden anlaşıldığı
kadarıyla Özal eğitimde bireyi esas alan, milli muhafazakâr değerleri göz önünde
bulunduran bir eğitim modeli tasarlıyordu. Ayrıca dünyada gelişmiş batı ülkelerinde ortaya
çıkan neo-liberal değerlerin izlerini de yukarıdaki maddelerde bulmak mümkündür. Neoliberalizm, refah devletinin 1970’lerde kriz yaşamasıyla yeniden klasik liberal değerlerin
ön plana çıkmasıdır (Çetiner, 2008; Güzelsarı, 2004). Yeni süreçte devlet, sadece sınırlı
alanlarda görev üstlenecek diğer alanları olabildiğince özel sektöre devredecektir
(Erdoğan, 2006; Şaylan, 2003). Devredemediklerini ise özel sektör anlayışı ile
yönetecektir. Eğitimde hem özel teşebbüsten bahsedilmesi, hem de özel üniversitelerin ilk
kez Özal döneminde kurulmasını bu kapsamda değerlendirmek daha doğru olacaktır.
Liberal, özgür düşünceli bireylerin yetiştirilip, bunların ileriki yıllarda ülke
yönetiminde yer alması Özal eğitim politikalarının en önemli özelliklerinden birisini
oluşturmuştur. Çünkü bilgili ve geniş ufuklu olma, özgür, demokratik, dünyayı kapsamlı
olarak algılayabilme, bilgiyi yorumlayıp kullanabilme ve bilim üretme gibi faaliyetler kısır
çekişmelerin önünde bir engel oluşturup ülkenin gelişmesine katkı sunulmasını
sağlayacaktır. Özal bu özelliklere sahip bireylerin ancak eğitim yoluyla yetiştirilebileceğini
düşünmekteydi. Bu konu, Anavatan Partisi’nin tüzüğünde de açıkça yer almaktaydı
(ANAP, 1983). Parti tüzüğü ikinci madde ikinci fıkrasında şöyle denmektedir: “Đnsanı,
kendini ötekinin yerine koyarak muhakeme etme ve böylece üstün ahlaki, tutum ve
değerler yaratma yeteneğine sahip bir varlık olarak gören, birey olarak varlığını ve
haklarını yadsımaksızın evrensel insanlık kavramının ve içinde yaşadığı fiziki, sosyal ve
kültürel çevrenin hem öznesi hem de ayrıştırılmaz bir parçası olarak kabul eden, insanın;
aklı, vicdanı, inancı ve girişimiyle özgürleşebildiği ölçekte maddi ve manevi değerler
yaratabildiğine ve böylece uygar bir varlık düzeyine yükseldiğine inanan siyasi bir
partidir.” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı tüzüğün ikinci maddesinin üçüncü fıkrasında ise,
“Uygarlığın; özgür insanın aklı, vicdanı ve emeğiyle yaratıldığına ve böylece insanlığın
ortak kazanımı olduğuna inanan siyasi bir partidir.” ifadeleri yer almıştır. Tüzüğün ikinci
maddesinin dördüncü fıkrasında da Özal’ın ve partinin eğitim politikasının temel
amaçlarından biri açıklanmıştır. Buna göre ANAP; “Atatürk’ün ‘muasır medeniyet
seviyesine erişmek ve onu aşmak’ idealine yeni bir çağ açmak hedefiyle bağlanan siyasi bir
partidir.” Parti tüzüğünden de görüleceği gibi Özal ve partisi iktidara geldiklerinde nasıl bir
eğitim ve birey tipi hayal ettiklerini açıkça belirtmişlerdir. Bu hayalin, eğitimcilerin
çoğunluğunun ideal hedefleriyle birebir örtüştüğü görülmektedir (Altan, 2014; Balcı, 2011:
1-5; Demirel, 2012: 196-199; Kaya, 2009; Özdemir, 2012).
Özal döneminde eğitim sisteminde yapılması planlanan en önemli değişikliklerden
biri de mesleki liseler yoluyla ara kalifiye elemanlar yetiştirilmesiydi. Bu durum Özal
döneminde yapılan beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1985-1989) belirtilmiştir.
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Planda örgün ve yaygın mesleki ve teknik liselerin genel liselere tercih edileceği, böylece
yükseköğretim önündeki yığılmaların eritileceği, ihtiyaç duyulan kalifiye insan gücünün
yetiştirileceği, kişileri en kısa yolda çalışma hayatına başlatacağı vurgulanmıştır (DPT,
1985: 143). Bu anlayış Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda (1990-1994) tekrar edilmiştir
(DPT, 1990: 295). Bu düşünce ile eğitim-sanayi etkileşiminin ve işbirliğinin arttırılması
hedeflenmiştir. Doğru planlamalar ile eğitim sürecinden çıkan bireyin üretim aşamasında
etkin olması hedeflenmiştir.
Özal dönemi eğitim politikalarının düşünsel arka planını etkileyen diğer bir gelişme
küreselleşme olgusudur. Özal döneminde, dünya, ekonomik, siyasi ve kültürel alanda hızla
küreselleşmekteydi. Bu nedenle bu gelişmelere duyarsız kalınması ve sınırlarımız içerisine
kapanmamız pek doğru olmayacaktı. Dünya insanlarını, yakınlaştıran, kültürler arası
etkileşimi kolaylaştıran, insanların dünyaya açılarak cesaretlenmesi sağlayan küreselleşme
olgusudur. Küreselleşme, kutuplaşmadan farklı olarak yeni değer, düşünce ve tavırlara
sahip olan bireylere gereksinim duymaktadır (Erdoğan, 2014: 103). Küreselleşme ile
ulaşım, iletişim ve özellikle bilgi teknolojisinin çok hızlı gelişmesi sonucu dünya zihinsel
olarak küçülmüş ve ülkelerin bilgi toplumuna geçişleri için farklı bir insan tipine ihtiyaç
duyulmuştur (Akyüz, 2011: 429). Özal döneminde, bu konuda gerekli atılımlar yapılarak
dünya ile entegre olunmaya çalışılmıştır.
Özal Dönemi Eğitim Politikalarının Belirlenmesinde Yönetişim Yaklaşımı: Şuralar
Yönetişim, bir toplumsal-politik sistem ile ilgili tüm paydaşların ortak uğraşlarıyla
edinilen kazanımların meydana getirdiği bir düzen olarak tanımlanabilir (Bozkurt, Ergun
ve Sezen, 1998: 274). Yönetişim kavramı, klasik yönetim yapılarınca tek taraflı olarak
belirlenen ilişkiler yerine çok aktörlü ve etkileşimli ilişkileri içeren ve birlikte yönetme,
birlikte düzenleme ve kamu-özel sektör ortaklığı felsefesine dayalı bir yönetim sürecidir
(Sobacı, 2007: 222). Çünkü yönetişim, toplumdaki aktörleri paydaşlar olarak görmekte ve
toplumdaki ekonomik, siyasal ve toplumsal aktörlerin etkileşimiyle oluşan bir yönlendirme
ve denetleme yapısı olarak değerlendirmektedir (Özer, 2006: 60). Yönetişimi, demokratik
özelliği ağır basan hemen her hükümet kullanmıştır.
Özal döneminde yönetişim yaklaşımının genel olarak kullanıldığı görülmektedir.
Özal döneminde hemen her konuda olduğu gibi eğitim ile ilgili politikalar belirlenirken de
paydaşların görüşleri alınarak politikalar belirlenmeye çalışılmıştır. Özal döneminde,
eğitim-öğretim ile ilgili tüm sorunların neredeyse tüm paydaşların katılımıyla
gerçekleştirildiği 12. ve 13. Milli Eğitim Şuraları gerçekleştirilmiştir. Şuralarda Milli
Eğitim Bakanlığı Teşkilatları, YÖK Başkanı ve üyeleri, çeşitli üniversitelerden
akademisyenler, okul yöneticileri, öğretmenler ve sivil toplum kuruluşları katılmıştır
(MEB, 1988; MEB, 1990). Bu şuraların genel olarak Özal döneminin bir yönetişim
yansıması olduğu söylenebilir. Her iki şurada da bilime, teknolojiye, küreselleşmeye,
muhafazakârlığa yönelik vurgu yapılmıştır. Öğrencilerin ilim yönüyle birlikte ahlak olarak
da istenilen seviyede olması istenmiştir. Ayrıca Milli Eğitim sisteminde program içerikleri,
okul türleri, okul sayıları vb. reformlar yapılmış ve bu reformlar sonraki dönemler için
temel oluşturmuştur. 12. Milli Eğitim Şurasında alınan bazı kararlar şu şekildedir (MEB,
1988):
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Đlköğretim - Karar 1: Đlköğretimin temel amacının öğrencilerin; temel seviyede
hayat, vatandaşlık, matematik ve fen bilgilerini almaları, ahlaki değerleri benimsemeleri ve
yaşamaları, içinde yaşadığı toplumun kültürünü tanımaları ve tarih fikrini
geliştirebilmeleri, demokratik davranış kazanmaları, çeşitli yeteneklerini deneyerek, üst
eğitim kademelerinden birini veya bir mesleği seçebilme olgunluğunu kazanmaları,
şahsiyetli olmaları, çevreye ve topluma uyum sağlamaları için gerekli eğitim öğretim
imkânlarını veren eğitim kurumları olarak düzenlenmesi,
Đlköğretim - Karar 9: Aileye; temel çocuk terbiyesi ve sosyalleşme ile ilgili
görevlerini hatırlatacak tedbirlerin geliştirilmesi,
Genel, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim - Karar 2: Bütün öğrencilere ortaöğretim
seviyesinde ortak bir genel kültürün verilmesi; bu öğretim kademesinde öğrencilerin,
kişilik bütünlüğünün geliştirilmesinin, onlara millî kimlik şuurunun kazandırılmasının ve
millî tarihinin, sosyal ve kültürel varlığının öğretilmesinin, problem çözme yeteneklerinin
geliştirilmesinin amaçlanması,
Genel, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim - Karar 11: Fen Liselerinde; kuruluş
amaçlarının gerçekleştirilmesi yanında, özel yetenekli ve üstün zekâlı çocukların eğitimine
imkân sağlamak üzere, özel programların uygulanması öğretmen, donatım ve alt yapı
imkânları tamamlanmadan yeni Fen Liselerinin açılmaması hususunun esas alınması,
Yükseköğretime Geçiş – Karar 6: Devletin yönetim ve gözetimi altında, vakıf
dışında da, özel sektöre devlet tarafından her türlü özendirici teşvikler sağlanarak
yüksekokul, özellikle meslek kazandıracak yüksekokul açma imkânı tanıyacak hukuki
düzenlemelerin yapılması,
Eğitimde Yeni Teknolojiler – Karar 1: Televizyonun mümkün olan ölçüde bütün
kanallarıyla eğitimde kullanılması,
Eğitimde Yeni Teknolojiler – Karar 5: Yeni teknolojilerin ve eğitim araçlarının
üretiminde, seçiminde ve kullanılmasında davranış bilimleri verilerinin ve çağdaş program
geliştirme ilkelerinin esas alınması,
Eğitimde Yeni Teknolojiler – Karar 13: Öğretmen yetiştiren kurumlarda eğitim
teknolojisinin zorunlu olarak okutulması ve bu dersleri okutacak öğretim elemanlarının
yetiştirilmesi,
Öğretmen Yetiştirme – Karar 3: Öğretmenlerin hizmet öncesiyle hizmet içi
eğitiminde esas olan alan bilgisi, öğretmenlik bilgisi, genel kültür yanına bir de "Millî
Kültür" unsurunun eklenmesi,
Öğretim Programları – Karar 2: Öğretim programlarının; muhteva bakımından genç
nesillere millî kimlik kazandırılmasında, millî birlik ve bütünlüğümüzün sürekli ve sağlam
temeller üzerine oturtulmasında, kendi geçmişlerini, manevi ve millî kültür değerlerini
öğrenmede yardımcı olacak şekilde ve devamlı olarak ilmî bir yöntemle geliştirilmesi,
Öğretim Programları – Karar 5: 21. yüzyıla girerken milletimizin bütün fertlerinin;
bir taraftan kendi meselelerine ve kültürüne, diğer taraftan dış dünya ile ilgili
münasebetlere vakıf, milletlerarası menfaat ilişkilerinin idrakinde, ülkesinin menfaatlerini
savunabilen, ülkesini tanıtabilen ve kapasitesi ile saygı toplayan insanlar olarak
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yetiştirilmesi; öğretim programlarının hazırlanmasında bu mecburiyetlerin de göz önünde
bulundurulması,
Öğretim Programları – Karar 28: Bütün ortaöğretim kurumlarında, toplumun
ekonomik ve sosyal ihtiyaçları ile iş hayatının gerekleri doğrultusunda program geliştirme
faaliyetleri, Bakanlık bünyesinde kurulacak "Program Geliştirme ve Araştırma Merkezi"
tarafından sürekli olarak yapılması ve öğrencilerin ilgi, istidat ve başarılarına göre çeşitli
programlar arasındaki geçişlerine esneklik kazandırılması gibi kararlar alınmıştır.
13. Milli Eğitim Şurasında genel olarak yaygın eğitim ile ilgili tartışılmıştır. Alınan
bazı kararlar şu şekildedir (MEB, 1990):
− Demokrasi ve çevre konusuna ağırlık verilmelidir.
− Örgün eğitimin fiziki imkânları ile öğretim kadrolarının yaygın mesleki eğitimde
kullanılmalarını kolaylaştırıcı esnek bir yapılanmaya gidilmelidir.
− Gerek yüz yüze eğitimle, gerekse de birbirleriyle desteklenerek kitle iletişim
araçlarının yaygın eğitimde kullanılmaları teşvik edilmelidir.
Özal Dönemi Eğitim Politikalarının Uygulamaya Yansıması
Devlet karşısında bireysel özerklik ve özgürlüğe verdiği önem ile Özal, bunu resmi
devlet politikası yapmaya çalışmıştır (Duman, 2008: 201). Bu nedenle, bir taraftan devletin
elini kullanarak yeni üniversitelerin kurulmasına önayak olan Özal, diğer taraftan kısmen
de olsa özel sektöre vakıflar aracılığıyla yükseköğrenim alanında faaliyet göstermelerinin
yolunu açmıştır. Bu dönemden önce olmayan vakıf üniversite sayısı ikiye çıkarılmıştır
(Günay ve Günay, 2011: 7) ancak gelecek dönemlerde daha fazla açılabilmesi adına vakıf
üniversitesi açılmasının kolaylaştırılması sağlanmıştır. Özal döneminden önce 27 olan
devlet üniversite sayısı dönemin sonunda 51’e çıkarılmıştır (Günay ve Günay, 2011: 8).
Özal döneminin en önemli eğitim reformlarından biri de Anadolu ve Fen
Liselerinin yaygınlaştırılmasıdır. Her şehre başarılı öğrencilerin öğrenim gördüğü bu
okulların kurulması amaçlanmıştır. Bu reformla Anadolu insanının yabancı okullardan
aldığı eğitime denk ve kendi öz kültürü ile eğitim almasının önü açılmıştır. Bunun yanı sıra
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Đzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü gibi enstitüler
açılmıştır. Bu yeniliklerle birlikte eğitimin kalitesini arttırılmaya ve diğer ülkelerle rekabet
edebilecek beyin gücü oluşturulmaya çalışılmıştır.
Bu dönemde Fen Bilimleri öğretim programında bulunan evrim teorisi yerine
yaratılış teorisini programa koyması (Özden, 2012) Özal döneminin en tartışmalı
konularından birini oluşturmuştur. 1980 darbesinden sonra ilk Đmam Hatip Lisesi 1985
yılında açılmıştır. Bu dönemde Đmam Hatip Liseleri okul bazında çok fazla artmasa da okul
içindeki şubeleri arttırılarak öğrenci sayısını arttırmıştır.
Özal, eğitim sistemini ezberci anlayıştan kurtararak çocukların üretici ve taratıcı
yönlerini geliştirecek bir öğretim sisteminin oluşturularak yaygınlaştırılmasını (MEB,
1990a: 6-24) ve “aşırı gurur ve egemen olma arzusunun yansıması” olarak değerlendirdiği
aşırı merkeziyetçilikten vazgeçilerek yetkilerin olabildiğince taşraya aktarılmasını, böylece
Milli Eğitim Bakanlığını “tayin bakanlığı” olmaktan çıkarılmasını arzuluyordu (MEB,
1990b: 10). Özal, merkez ve taşra teşkilatlarında çok ciddi değişiklikler yapıp yeni genel
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müdürlükler ve birimler kurdurmuştur. Bunlardan bazıları; Yurt Dışı Eğitimi ve Dış
Đlişkiler Daire Başkanlığı, Orta Öğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve
Öğretimi Geliştirme ve Değerlendirme Merkezi ve Milli Eğitim Akademisi’dir. Bu
dönemde başlatılan “Ortaöğretim Kurumlarında Ders Geçme ve Kredi Sistemi”
uygulaması çağdaş eğitim sistemine geçiş için çok yerinde bir karardır. Ancak bu
dönemden sonra çeşitli durumlar öne sürülerek bu uygulamadan vazgeçilmiştir. Özal
döneminde ayrıca, “Ödünç Kitap Projesi”, “Taşımalı Đlköğretim Uygulaması”, “Gezici
Tarım Đşçileri Çocuklarının Eğitimi Uygulaması” gibi projeler çok kısa sayılabilecek bir
dönemde hayata geçirilmiştir (Turan, 2012: 113). Bunun yanında, Çok Programlı Liseler,
Anadolu Öğretmen Liseleri ve Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri bu dönemde eğitim
sistemimize kazandırılan okul türleridir (Turan, 2012: 118).
Özal döneminde yapılan Kalkınma planlarından da görüldüğü üzere Özal dönemi
eğitim politikaları liberal ekonominin hedeflediği doğrultuda oluşturulmuştur. Özellikle ara
insan gücüne yatırım yapılması amaçlanmıştır. Mesleki eğitim bu dönemde büyük önem
kazanmıştır. Mesleki eğitim ile okul-sanayi işbirliğinin arttırılması hedeflenmiştir. Çağı
yakalayabilmek için özel sektörün iş hayatının çok gerçekçi atılımlarına, ihtiyaçlarına
uygun bir eğitim politikası takip etmenin bir zorunluluk olduğuna inanılıyordu (Akyol,
1991: 94). Sayıları sekiz olan Anadolu Mesleki ve Teknik öğretim okullarının sayısı 121’e
ulaşmış, bunun yanında Mesleki ve Teknik öğretim okullarının tamamında döner sermaye
işletmesi kurulmuştur (Turan, 2012: 118).
Öğretmen mesleğinin saygınlığı ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın bu dönemde değer
kaybına uğramıştır. Çünkü Özal dönemiyle birlikte liberal ekonomi güçlenmiş ve yeni
meslek grupları ortaya çıkmıştır. Memurların gelir düzeylerinin nispeten düşmesi ile
birlikte öğretmenlik mesleği de eski popülerliğini giderek yitirmiş ve toplumsal statüdeki
yeri aşağıya doğru düşmeye başlamıştır (Özden, 2012: 29). Buna önlem olarak devlet
memurlarına verilen yüksek maaş zamlarıyla bu durumun etkileri azaltılmaya çalışılmıştır.
Ülkedeki bu yeniden yapılanmaya rağmen, daha yapacak çok iş ve
gerçekleştirilmesi gereken çok reform olduğu kanaatine sahip olan Özal, cumhurbaşkanlığı
yaparken ömrünün son günlerinde hazırladığı, medyaya duyurduğu ve Đkinci Reform
Paketi olarak isimlendirdiği reform sürecini tamamlamak amacıyla aktif siyasete geri
dönmeyi bile düşünmüştür (Ataman, 2012: 17). Bu pakette eğitim kurumlarının niteliği,
yeni kurumları, öğretmen yetiştirme programları ile ilgili düzenlemeler ile ilgili de
reformlar bulunmaktaydı.
Özal döneminde Türkiye yurtdışına açılmayı amaçlamış ve Dünya ile bütünleşmiş
bir ülke olma sürecini başlatmıştır. Özellikle iktisadi alanda gerçekleşen bu açılma hamlesi
eğitim alanında da kendini göstermiştir. Bölgesel ve küresel bütünleşmeyi sağlamanın en
önemli metotlarından olan eğitimin Türkiye’nin tanıtımına katkısının çok fazla olacağı
inancındaydı (Uğur, 2007). Özal, Türkiye’yi yurtdışında temsil edeceğine inandığı Türk
Okulları’nın açılmasında ve yaygınlaşmasında çok ciddi katkılar da bulunmuştur. Kimileri
bu okulların misyonunun farklı olduğunu dile getirse de Özal bunu milli menfaatlerden
dolayı desteklemiştir.
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Özal Dönemi Eğitim Politikalarının Sonraki Dönemlere Yansımaları
Özal’ın hayal ettiği birey tipi için eğitimde birçok değişiklik ve reform yaptığı
ortadadır. Lakin döneminin konjonktürü gereği yapmak istediği her şeyi yapamamıştır.
Başlattığı reformlar bir başlangıç olup ileride tüm okul kademelerinin öğretim
programlarını derinden etkilemiştir. Son birkaç yıldır eğitim sistemine girmiş olan
“Değerler eğitimi” kavramının kazandırılması Özal döneminin hedefleri arasındaydı.
Öğretim programlarına dini konuların serpiştirilmesi, Đmam Hatip Okullarının açılması ve
sayılarının arttırılması bu hedefe ulaşmak için atılan adımlardan birkaçıdır. Bu tohum daha
sonra öğretim programlarına Siyer ve Kur’an-ı Kerim derslerinin girmesiyle devam
etmiştir.
Özal döneminde üzerinde önemle durulan konulardan biri üstün yetenekli, özel
eğitime muhtaç öğrencilerin eğitimlerinin sağlanması konusuydu. O dönemde bu konuyla
ilgili mevcut okulların içerisinde bu sorun çözülmeye çalışılmıştır. Daha sonra bu çözümün
bile yeterli olmadığı görülmüş ve çeşitli konularda özel eğitime muhtaç öğrencilerin
eğitimlerinin sağlanması amacıyla okullar kurulmuştur. Üstün yetenekli öğrencilerin
eğitimlerinin sağlanması amacıyla MEB bünyesinde çalışmalara başlanmıştır. 1993 yılında
MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üstün
Yeteneklilerin Eğitimi Şubesi açılmış hemen sonrasında Ankara’da ilk defa 1994 yılında
Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi eğitim faaliyetine başlamıştır. Daha sonra
Bilim Sanat Merkezleri çeşitli illerde açılmaya başlanmış ve günümüzde sayıları 70’e
yaklaşmıştır (MEB, 2014).
Özal döneminde her okul türünde niceliksel olarak artış görülmüştür. Artışın, nüfus
ve gelişmelere paralel olduğu düşünülebilir lakin Anadolu ve fen liseleri gibi yeni okul
türleri açılması ciddi bir reformdur. Đmam Hatip okullarına darbe dönemiyle bakış açısının
daha mesafeli olmasına rağmen açılan derslik sayılarında yüksek artışlar görülmüştür.
Ayrıca vakıf üniversitelerin açılması da bu dönemde gerçekleşmiştir. Bu durum ilerleyen
yıllarda okul sayılarının ve türlerinin farklılaşmasına etki etmiştir (Özel Eğitim okulları
gibi). Örnek olarak; Fen liselerinin sayısı günümüzde 150’ye ulaşmıştır (MEB, 2014: 119).
Üniversite sayılarına bakıldığında Özal döneminde 51 olan devlet üniversitesi sayısı
(Günay ve Günay, 2011: 6), günümüzde 109’a çıkmıştır (YÖK, 2014). Esas önemli
gelişme, vakıf üniversitelerinin açılması reformuyla görülmektedir. Özal döneminde sayısı
2 olan vakıf üniversitelerinin sayısı (Günay ve Günay: 7), günümüzde 70’e ulaşmıştır
(YÖK, 2014). Özal’ın başlattığı reformlar ve hizmet anlayışı sonraki dönemleri etkileyerek
devam etmiştir. Yine aynı şekilde Özal’ın da desteğiyle yurtdışında açılan Türk okullarının
sayısı artmıştır. Türk Okulları şuan 160 ayrı ülkede eğitim-öğretim faaliyetlerine sayıları
iki bini aşmış şekilde devam etmektedir.
SONUÇ
Sivil, muhafazakâr, hoşgörülü ve demokrat bir kişiliğe sahip olan Turgut Özal,
ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal alanlarda devrim niteliğinde çok sayıda değişiklik
gerçekleştirmiştir. Özal, döneminde de bu dönemde de en önemli iktisadi güç aracı olan
petrolden daha fazla eğitime önem vermiştir. Çünkü petrolün gücünün zamanla
değişebileceğini ancak eğitimin gücünün ülkeyi her zaman güçlü kılacağını, o engin zekâsı
ve öngörüsüyle tespit edebilmişti. Okulöncesi eğitimden başlayarak yükseköğretime kadar
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tüm öğretim kademelerinde nicelik ve nitelik bakımından gelişme sağlandığı
görülmektedir. Bu dönemde, öğretmen eğitimine özellikle önem gösterilmiş ve hizmet içi
eğitimin sağlıklı yürümesi için önlemler alınmış ve tespitlerde bulunulmuştur. Yaşam boyu
öğrenmeye dayalı olarak yaygın eğitim kurumlarına ne kadar çok önem gösterdikleri Milli
Eğitim Şuralarında görülmektedir. Bu dönemin fetihlerinin artık askeri güçten ziyade
kültürün, dilin, sosyal yaşamın dolayısıyla eğitimin diğer ülkelere ihracatı ile olduğunu
görmüş ve bunu uygulamaya koymuştur. Eğitim alanında yapılan reformların, genel parti
programlarıyla uyumlu ve paralel bir şekilde yapıldığı görülmektedir. “Duran bir nesneyi
harekete geçirmek için harcanan güç, harekete geçtikten sonra hızlanmasına harcanan
güçten daha fazladır” fizik ilkesinden hareketle Özal döneminde eğitime verilen önem
sonraki dönemlere de sirayet etmiş ve özellikle okulların ve üniversitelerin niceliksel
olarak gelişmesini sağlamıştır. Yapılan icraatlar, kendisi vefat etse de, partisi iktidardan
gitse de ve dolayısıyla parti programı işlevselliğini yitirse de başa gelen hükümetler için
Özal dönemi bir referans noktası oluşturmuştur. Eğitim hizmetlerinde sağlanan ivme
zaman zaman kesintiye uğrasa da devam etmiş ve Türkiye’nin birçok yönden büyüyüp
gelişmesine katkı sağlamıştır. Özal dönemiyle birlikte artan hizmetlerin yıllar ilerledikçe
artması bunun en önemli kanıtını oluşturmaktadır.
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ÖRGÜT KURAMI YAZINI KAPSAMINI YENĐDEN DÜŞÜNMEK: TÜRKĐYE'DE
HEMŞEHRĐLĐK VE HEMŞEHRĐ DERNEKLERĐ∗
Hakan ERKAL∗∗

Burcu ŞENTÜRK∗∗∗

ÖZ
Sosyal bilimler felsefesinde 20.yüzyılda yaşanan gelişmeler, sosyal bilimlerin diğer tüm alanlarında
olduğu gibi örgüt kuramı yazınındaki hakim bakış açılarının tartışılmasına ve örgüt kuramı yazının kendisinin
eleştirilmesine sebep olmuştur. Özellikle 1970'lerin sonu ile başlayan yazınındaki çeşitlenme ve akademik
bütünlükten yoksunluk örgüt kuramının kapsamı üzerine birçok tartışmaların da ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu
çalışmada örgüt kuramının kapsamı Eleştirel Kuram ve Postmodern düşünce temelinde ele alınarak, yazındaki
hakim düşünce ve onun örgütlere bakış açısı sorgulanacaktır. Bu doğrultuda, çalışmada mevcut örgütler ve bu
örgütler içinde şekillenen insana odaklanan hakim bakış açısının tersine, insanın örgütlenmesine ve bunun
sonucu ortaya çıkan doğal örgüt yapılarına Türkiye ölçeğinde odaklanılacaktır.
Türkiye’de 1950’li yıllarda başlayan sanayileşme dönemine kadar halkın önemli bir kısmı kırsal alanda
yaşamış, kırdaki toplumsal hayat örüntüleriyle ve yüz yüze ilişkilenme biçimleri geliştirmiştir. Fiziksel ve
toplumsal yapısı hazırlanmadan hızlıca kentleşmenin gerçekleştiği de göz önüne alındığında kırsal pratiklerin,
örgütlenme biçimleri ve ilişkilerinin kentte var olan örgüt biçimlerini değiştirmesi ve yeni örgütler ortaya
çıkarması kaçınılmazdır. Bu çalışma kırdan göçün Türkiye’deki kentsel hayattaki örgütlenmeler ve yapılar
üzerindeki etkisini tartışmakta ve bu bağlamda Türkiye’de gerek kar amaçlı gerek kar amacı gütmeyen örgütlerin
bu kırsal ilişkilere ve kırdan kente göç sürecindeki toplumsal değişimlere bakılmadan anlaşılmasının mümkün
olmayacağını öne sürmektedir.
Anahtar Kelime: Örgüt Kuramı, Eleştirel Kuram, Postmodern Düşünce, Doğal Örgütlenmeler, Hemşehri
Dermekleri

RETHINKING THE SCOPE OF ORGANIZATION THEORY: BEING FELLOW
COUNTRYMEN AND FELLOW COUNTRYMEN ASSOCIATIONS IN TURKEY
ABSTRACT
Similar to the other fields in social sciences, the ongoing discussions on philosophy of social sciences
during 20th century have resulted for the dominant perspectives in organization theory literature to be argued.
Especially, the diversity in the literature and the lack of academic unity starting with the end of 1970's, have led
the flourish of discussions on the scope of organization theory itself. In this study, the scope of organization
theory literature has been analyzed with the basis of Critical Theory and Postmodern Thought; and dominant
paradigms in the literature and its perspective on organizations have been criticized. Therefore, this study aims to
focus on the organizing activity of human and the natural organizational forms resulting from this activity in the
context of Turkey, in contrast to the dominant paradigm in the literature and its view to the organizations by
generally concentrate on the economic organizations and their functioning.
Until the industrialization period starting with 1950's in Turkey, the vast majority of society had been
living in the countryside areas, been involved in countryside living patterns and developed face-to-face
relationship forms. By putting in to consideration of instant migration of vast majority to urban areas by not
preparing the physical and social infrastructure, it had been inescapable that rural practices of organizing and
communicating forms had affected and changed the existing organizational forms in the cities and created new
forms of organizations. This study has discussed the impact of the migration from rural to urban areas over the
organizing practices and organizational forms in urban life in Turkey. Within this context, the study has asserted
that it is impossible to understand the organizations, both profit-oriented and nonprofit-oriented, without looking
at the rural patterns and the social changes occurred during the process of migration in Turkey.
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Örgüt Kuramı Yazınına Genel Bir Bakış
Örgüt kuramı yazınına genel olarak bakıldığında, örgüt kuramlarını birbirleriyle
karşılaştıran, onları sınıflamaya çalışan ve tarihsel olarak nasıl geliştiğini anlamaya çalışan
birçok yayın ile karşılaşılmaktadır. Özellikle 1970'lerin sonu ile başlayan süreçte örgüt kuramı
yazınındaki çeşitlenme ve akademik bütünlükten uzaklaşma durumunun (Ackroyd, 1992: 103;
Üsdiken ve Leblebici, 2001: 281, Üstüner, 2006), bu çalışmaların ortaya çıkmasına zemin
hazırladığı söylenebilir.
Bu çalışmalardan etkili olanlarından birisi, Burrell ve Morgan'ın (1979) sosyal bilimler
paradigmaları ışığında örgüt kuramını incelemeleridir. Bu çalışmanın ana fikri 'bütün örgüt
kuramlarının bir bilim felsefesi ve sosyal bilimler felsefesinden temellendiği' düşüncesidir
(Burrell ve Morgan, 1979: 1). Bu doğrultuda, öncelikle sosyal bilimler felsefesindeki
yaklaşımlar nesnelik-öznellik ve değişim-düzen bağlamında konumlandırılmış, bu
yaklaşımlar işlevselci, yorumsamacı, radikal hümanist ve radikal yapısalcı olmak üzere dört
temel paradigma altında sınıflandırılmıştır. Yazındaki ana akım örgüt kuramlarının büyük bir
çoğunluğu, nesnellik ve düzen sosyolojisi temelinde şekillenen işlevselci sosyal bilimler
paradigması içerisinde konumlandırılmıştır.
Örgüt kuramı yazınındaki diğer önemli sınıflandırma, Stenley Deetz'in (1996) Burrell
ve Morgan'ın (1979) incelemesine eleştiri olarak getirdiği çalışmasıdır. Burada, örgüt
kuramları diyalojik (dialogic) olarak incelenmiş, öznellik-nesnellik ve düzen-çatışma
sosyolojisi gibi ikilikler yerine bilim felsefesindeki bu yaklaşımların söylemsel olarak
kavramlaştırma ve sorunsallaştırma kaynağına ve hakim sosyal söylemle olan ilişkisine göre
karşılaştırılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu doğrultuda yapmış olduğu sınıflandırmada, ana
akım örgüt kuramı yazınının normatif söylem altında sınıflandırmış seçkin ve uzlaşmacı bir
yapısı olduğunu belirtmiştir.
Bu çeşitlenmenin ve akademik dağılmanın nedeni olarak birçok fikir ortaya atılmıştır.
Öncelikli olarak, sosyal bilimler felsefesindeki yöntem tartışmaları ve doğa bilimlerinin
kavramlarının bu alandan çekilmesi, o zamana kadarki örgüt kuramı çalışmaların üzerine
temellendiği rasyonellik kavramı ve pozitivist yöntemin sorgulanmasına neden olmuştur
(Ackroyd, 1992: 103). Diğer önemli bir konu ise, yöntem bilimsel tartışmaların ışığında
sosyal bilimler felsefesindeki epistemolojik tartışmalardır. Bu dönemde, örgütlerin sosyal
olarak inşa edildiğine dair yoğun bir düşünce gelişimi varken, örgüt kuramı analizlerinin
akademik olarak yapılandırıldığı düşüncesi ağırlık kazanmıştır (Turner, 1990: 7). Bu yüzden
örgüt kuramı çalışmalarının kendisi analiz edilir ve tartışılır hale gelmiştir.
Ackroyd (1992: 102), örgüt kuramı çalışmalarının kendi içinde kurumsallaşmış ve
kendisinin örgütsel bir analize ihtiyacı olduğunu söylemektedir. Örneğin, sosyoloji toplumun
her kesimini ve genelini dikkate alıp analizin bunun üzerinden yaparken, örgüt kuramı
çalışmaları bürokratik belirli bir yönetici çevresine hitap etmektedir. Bunun sonucunda, örgüt
kuramı çalışmalarında toplanan veriler belirli kavramsal ve soyutlanmış çerçeve içerisinden
seçildiği için sosyal bilimlerin diğer dallarının kullanımına açık değildir. Buna karşın
sosyoloji çalışmalarında elde edilen veriler toplumun geneli ile ilgili olduğu için bu veriler
diğer alanlarda da kullanılabilir olmuştur. Örgüt kuramının bu yapısı sonucunda, veri
seçimindeki bu çerçevelenmiş durum pozitivist yöntem ile örgüt kuramı çalışanların kendini
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meşru hale getirme aracı olarak ortaya çıkmıştır. Belirli kavramsal çerçeve ile seçilen veriler
ışığında yaratılan kuramlar, örgüt kuramı çalışanlarının alan içerisinde otoriter olmasına sebep
olmuştur (Ackroyd, 1992: 102-103). Ana akım örgüt kuramına yöneltilen bu eleştirilere ve
akademik anlamda kuramsal bütünlüğün bozulmasına karşı önemli ana akım örgüt
kuramcılarından biri olan Jeffrey Pfeffer'in verdiği cevap da son derece manidardır. Pfeffer
(1994; aktaran Burrell, 1997: 16), örgüt kuramının üniversitelerde bir geleceğe sahip olmak
istiyorsa çok daha bilimsel, merkezci ve elit kişilerden kurulu küçük bir grup tarafından
kontrol edilmesi gerektiğini iddia eder.
Yukarıda sözünü ettiğimiz yöntem bilimsel ve bilgi bilimsel eleştiriler ışığında, örgüt
kuramlarındaki hakim paradigmaya karşı, özellikle Avrupa'da, Postmodern ve Eleştirel örgüt
kuramı çalışmaları ortaya çıkmıştır.
Postmodernizm, Eleştirel Kuram ve Örgüt Kuramı
Marksist düşünce temelinde şekillenen Eleştirel Kuram, Frankfurt Okulu düşünürleri
tarafından geliştirilmiş ve yönetim ve örgüt alanında Eleştirel Yönetim Çalışmaları olarak
yerini bulmuştur. Eleştirel kuramcılar, Postmodern bakış açısına benzer şekilde, Aydınlanma
düşüncesi ile birlikte ortaya çıkan araçsal aklı ve pozitivist anlayışı eleştirmişlerdir. Doğa
bilimlerindeki kuramlar nesneleştiricidir ve doğa bilimlerinin yöntemlerinin sosyal bilimlere
uygulanması insanın nesneleşmesine, kendi doğasına yabancılaşmasına sebep olur. Ancak
eleştirel kuramlar dönüşlüdür, yani failin içkin anlamda aydınlatıcı ve özgürleştirici bir bilgi
arayışı içindedir. Bu yüzden, aydınlanma ile birlikte gelen pozitivist, ilerlemeci bilimsel
kuramlar nesneleştirme ile insanın yabancılaşmasına hizmet eder (Geuss, 2013: 14-15).
Bu yabancılaşma bilimsel anlamda ideolojiler yoluyla hayat bulur. Bu yüzden eleştirel
kuram bilimsel kuramların da ideolojik olduğunu ve güç ilişkilerinden ayrı
düşünülemeyeceğini söyler (Adono ve Horkheimer, 2010; 10-17). Bu açıdan yönetim ve örgüt
yazınına baktığımızda, pozitivist temelli hâkim bilimsel söylemin benzer şekilde
nesneleştirme yoluyla örgüt içindeki insanı yabancılaştırdığını söyleyebiliriz. Örneğin
işletmelerde stratejik yönetim adı altında yapılan şey, örgüt içindeki eşitsizliklerin
meşrulaşmasından başka bir şey değildir. Yönetim erkini elinde bulunduran yönetici sınıfı
hem problemi belirleyip hem de ne yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Strateji
yöneticilerin uygulamalarını meşrulaştırmasına ve kendi çerçevelerine konumlandırması için
bir araçtır (Alvesson ve Willmott, 2003: 104-105). Eleştirel Kuram, genel olarak örgüt
kuramındaki hakim yönetsel bakış açısını ve bu bakış açısı ile oluşturulan kuramların hakim
güç ilişkileri meşrulaştırmaktan başka bir şey olmadığını söyler.
Postmodernist kuramlara geldiğimizde ise, benzer şekilde epistemolojik ve metodolojik
eleştiriler yapılmaktadır. Postmodernizm kavramı, kullanımı itibariyle hem modernizmi
izleyen dönemin sonrasına göndermede bulunarak kendi içerisinde bir zamansallık taşıması;
hem de bir düşünme, bilgiyi elde etme ve bunu yayma biçimi olarak bir epistemolojiye işaret
etmesiyle, çekirdeğinde yer alan 'anlamın belirlenemezciliği' varsayımını da kendi
kavramsallaştırmasının içerisinde taşımaktadır. Habermas (1995; aktaran Halis, 2011)
kavramın ilk kez 1939 yılında, Birinci Dünya Savaşı'nın bitimini izleyen 1918-1939 yılları
arasında şekillenmeye başlayan bir dönemi ifade etmesi bakımından Toynbee tarafından
kullanıldığını öne sürmektedir.
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Kavramın içerik kazanması ve yazınsal anlamda tartışma konusu yapılması ise
Lyotard'ın 1979 yılında yayımlanan Postmodern Durum adlı kitabının çıkışına rastlamaktadır.
Lyotard (1994: 93), temelini Aristotatales, Descartes ve John Stuart Mill gibi düşünürler
tarafından atılan neden-sonuç ilişkileri üzerine kurulu doğrusal mantığın ürünü olan
Modernizm düşüncesi ile bilimsel bilgi üretiminin ne derece mümkün olduğunu
tartışmaktadır. Buna göre üretilen bilginin, bilginin alıcıları olan kitlenin onayını alabilmesi
için, kanıtlara dayalı olarak üretilmesi gerekmektedir. Üretim sürecindeki temel kaygının
onaylanmak olması sebebiyle bilimsel bilgi, önceden tasarlanmış olan yapay bir sürecin
içerisindeki tek bir kesiti ifade etmesi açısından bilimsel gerçekliğin yalnızca kısırlaştırılmış
bir çarpıtması olarak kalmaktadır. Lyotard, bilimsel bilgi üretimindeki denetim kriterinin
'hakikat değil işlersellik yani girdi/çıktı denklemindeki en iyi imkanı elde etmek olduğu'
(1994:101) modern anlayışın dil oyunlarında sıkışıp kaldığını; bu nedenle bilginin
doğasındaki değişimlerin kaçırıldığı ve bilgi alanının bu yolla sınırlandırıldığını ifade
etmektedir.
Eleştirel kurama benzer bir şekilde, Postmodernizm kavramın konumlandırılması
noktasında Lyotard, 'devralınan tek şey sadece dün ise' (1994:155) ve bu anlamda modernist
bilgi üretimi üzerinde veya ona karşıt olarak yükseliyorsa kavramdan şüphe etmek
gerekliliğini vurgulamaktadır. Gibson Burrell da, Lyotard ile benzer görüşleri savunur:
''Mesele, yönetim ve örgütlenme davranışlarına bakışımızda bilimin merkeze konulmasıdır.
Bilim, bir yığın dinamik şeyin içerisine daima durağan olanı yerleştirerek işe başlar. Ceteris
paribus kalıpları, deney ve laboratuvar, gerçek dünyanın ebedi akımını durağanlaştırma
yollarıdır'' (Burrell, 1997: 18).
Bu doğrultuda baktığımızda ana akım örgüt kuramı yazını, değişen örgütlenme
tarzlarını ve örgütleri statik olarak incelemektedir. Geleneksel örgüt kuramı
kavramsallaştırma şekilleriyle kurumsal yaşamın değişken yapısını durgun olmaya zorlayarak
onu araştırma nesnesi haline getirmektedir. "Kavramlar, kurbanlarını sınıflandırıp
etiketleyerek hatırı sayılır derecede karmaşık bir mahkûmiyet meydana getirirler" (Burrell,
1997: 19). Sınıflandırma, sıraya koymayı ve hiyerarşiyi birlikte getirmektedir. Bilim felsefesi
açısından bakılırsa bu bir metafizik yaklaşımdır ve özellikle Derrida ve Heideger bunu
eleştirmektedir (Küçülalp, 2008: 256-257). Örgütlenmenin zaman içinde değişen dinamik
yapısı, varlıksal anlamda soyut metafizik örgüt kavramına ve o örgüt kavramı bağlamında
yaratılan diğer metafizik kavramlara indirgenmiştir.
Yöntem bilimsel anlamda bu kavramsallaşmaya anketlerin hizmet ettiğini
söyleyebiliriz. Anketler, anketi düzenleyenlerin yarattığı kavramsal çerçeve ile şekillenmiş,
belirli bir zaman kesitinde elde edilmiş verilerdir. Buradan elde edilen seçili veriler temelinde
oluşturulan kuramlar, kavramsal çerçeveyi oluşturanların uygulamalarını genelleştirmesine ve
meşrulaştırmasına hizmet etmektedir (Ackroyd, 1992: 102-103).
Modernizm kampında neden-sonuç ilişkileriyle kavramaya çalıştığımız; ideal düzen,
ilerlemecilik ve süreklilik peşine düştüğümüz bu 'doğrusal' dünyada Postmodernizm, aklın
ölümünü ilan etmiş ve denklemlerimize sığdıramadığımız çoklu gerçekliklerin kapılarını
aralamıştır. Buna göre gerçeklik, nesnelerin düzenine bakılarak elde edilebilecek 'dışarıda'
konumlanmış donuk ve kendinden bir yapı değil; öznelerin yapıyla karşılıklı etkileşim süreci
içerisinde ortaya çıkan çoklu anlamlarla beliren dinamik bir süreci ifade etmektedir (Linstead,
2004: 4). Benzer şekilde eleştirel kuram, geleneksel kuram olarak isimlendirdiği ve
aydınlanma düşüncesinin temellendirdiği ilerlemeci, nesneleştirici ve genelleyici bilim
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anlayışını eleştirmiştir. Buna göre, geleneksel kuramdan farklı olarak "Eleştirel kuram faillere
içkin anlamda aydınlatıcı ve özgürleştirici bir tür bilgi veren dönüşlü kuramlardır" (Geuss,
2013: 15). "Anlama gücünün asıl isteği şeyleşmenin olumsuzlanmasıdır" (Adono ve
Horkheimer, 2010; 14). Bu yüzden, Adorno, Marksist kuramdaki ve Hegel’in diyalektiğindeki
sentez veya tamamlanmaya, yani ilerlemeci yapısına karşıdır.
Örgüt kuramı açısından konuya bakıldığında, bu anlayış örgütlerin ve örgüt yapılarının
doğrusal düz bir çizgi ile ilişkilendirilmesi ile ortaya konulmuştur. Sözünü ettiğimiz
doğrusallık sadece günümüz örgütlerinde değil, geçmişteki yönetim uygulamalarında ve
örgütsel yapılarda kendini göstermektedir. Piramitlerin mimarisinde kullanılan geometride,
19. yüzyılın demir yolları izinde ve günümüz üstün tasarımlı otobanlarında örgüt hep ileriye
gidilen düz çizgi ile ilişkilendirilmiştir. "Örgütsel ilkeler; kullanılış şekli vesilesiyle iletişim
kurabilmek için yapı tasarımlarında bel bağlamış olduğu doğrusallığı bariz bir şekilde
barındırır. Böylece bizler, ‘dikey’ ve ‘yatay’ iletişime, emir-komuta ‘zincirine’, bilgi
‘aktarımına’, zaman ‘çizelgelerine’ ve kontrol ‘süreleri’ne tabii olmuş bulunmaktayız"
(Burrell, 1997: 10). Örgütlerdeki bu doğrusal mantık bürokrasi ile de paralellik göstermektir.
Gibson Burrell (1997: 11) Avrupa akılcılığının bürokratik yapılardaki örgütsel bağlara sıkı
sıkıya bağlı olduğunu ve bürokrasinin yetki sahibi olanlar tarafından yönetilmek anlamına
geldiğini belirtmektedir.
Eleştirel ve Postmodern düşüncede anlamların çoklu belirlenim süreci kullanılan dil ile
ilişkilendirilmiştir. Modernist epistemolojide olduğu gibi söyleyen ve söylenilen arasında
doğrusal bir ilişki yoktur. Dil bir nesneyi temsil ederken aynı zamanda onu tekrar
oluşturmakta ve anlamlandırmaktadır. Dolayısıyla anlam bireyin gerçekliğinde sürekli
yaratım ve inşa halindedir. Bu da Postmodern düşüncede evrensel gerçeklik fikrinin reddi
olarak ortaya çıkmıştır (Yıldırım, 2010: 382). Bu yüzden, modernist düşünce bilimsel bilgi adı
altında diğer bilgi türlerini yok sayıp tahakküm altına almakla suçlanmıştır (Burrell, 1997:
182). Eleştirel kuram ise, dil konusunda güç ilişkileri ile ideoloji arasında ilişki kurmaktadır.
Hakim bilimsel ideolojinin toplum içerisindeki eşitsizliği ve insanın yabancılaşma sürecini
ideolojik söylemler aracılığıyla meşrulaştırdığını belirtir (Geuss, 2013: 15-16).
Foucault (2011), Bilginin Arkeolojisi adlı kitabında düşünce üretiminin dil aracılığıyla
yapıldığı her durumda, dilin ideolojik söylemlerle yüklü olmasından dolayı, özgür düşünme
eyleminin mümkün olamayacağını ve dilin bir baskı ve tahakküm aracı olmaya devam
edeceğini belirtmektedir. Bu anlamda, fikirlerin belirlendiği 'yapı' nedeniyle bilgi üretimimiz
her koşulda yapının sınırlarıyla daraltılmıştır ve yapı içerisindeki dili kullanıyor olmamızdan
dolayı fikirlerin özgürlüğünden söz etmek, yapıyı sökmedikçe, mümkün olmamaktadır.
Örgüt kuramları açısından baktığımızda geleneksel örgüt kuramı, örgüt yapıları ve
kavramsallaştırmaları ile yönetsel bir bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede yaratılan
söylemler ve kullanılan dil yönetme erkini elinde bulunduranların dilidir. Bu durum
geleneksel örgüt kuramı içerisinde kadınlar, dini ve etnik azınlıklar, yaşlılar, eşcinseller gibi
ötekileştirilmiş kesimlerin yok sayılmasını doğurmaktadır (Boje, 1999: 5; aktaran Yıldırım,
2010: 386). "Geleneksel örgüt kuramının yaptığı şey insanlığın tüm kesimlerini bastırmak ve
onları sessiz kalmaya zorlamaktır" (Burrell, 1997: 12).
Bu
tartışmalar
ışığında
kısaca
özetlemek
gerekirse
postmodernizm
kavramsallaştırmasında temel ayırıcı noktalarını; aklın ölümü, nesnel gerçekliğe karşın çoklu
gerçeklikler; dünyaya yönelik anlayışımızın nesneler üzerinden değil sosyal bağlamdaki
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anlamlar üzerinden kurulu olması; düzen ideali ve süreklilik, ilerlemecilik anlayışlarına karşın
belirenemezcilik, kaos ve kompleksite anlayışının hakim olması; dilin, verili olan bir üstyapı
olması anlayışa karşın konuşma esnasında özneler tarafından belirlenen bir inşa süreci olması
anlayışları olarak sıralamak mümkündür. Eleştirel kuram da benzer epistemolojik temelle
sosyal bilimlere bakmakta, özellikle insanın yabancılaşmasına ve makro düzeyde güç
ilişkilerine odaklanmaktadır.
Yapılan tartışmalardan çıkarılacağı üzere, sosyal bilimlerin bir çalışma alanı olarak
örgüt kuramının bilim felsefesi ve sosyal bilimler felsefesindeki tartışmalardan uzak
kalamayacağıdır. Yukarıdaki bölümde yapılan tartışmanın amacı herhangi bir düşünce
akımını kutsamak değil, örgüt kuramı alanındaki çalışmaların bu tartışmalar ışında yeniden
düşünülmesidir. Postmodernizm veya Eleştirel Kuram diye isimlendirelim veya
isimlendirmeyelim özünde yapılan ve tartışılan, sosyal bilimler felsefesindeki ve örgüt
kuramlarındaki hâkim epistemolojik ve metodolojik anlayışın eleştirisidir.
Örgüt Kuramı Kapsamını Yeniden Düşünmek
Yukarıda yapmış olduğumuz sorgulamalar ışığında, örgüt kuramının kapsamı hakkında
bazı tespitleri aşağıda sıralayabilir:
1. Örgüt kuramı çalışmalarını kendi içinde sınıflamamızda (Üsdiken ve Leblebici: 2001)
veya yönetim ile ilgili kuramsal yaklaşımların tarihsel gelişimini sıralamaya ve
sınıflandırmaya çalıştığımızda genellikle endüstri devrimi sonrası yapılmış çalışmaların
tarihsel başlangıç olarak kabul edildiğini görebilmekteyiz.
2. Örgüt kuramlarının kavramsallaştırmalarına baktığımızda, örgüt kavramı yine
endüstri devrimi sonrası ortaya çıkan, toplumsal örgütlenmenin büyük kısmına nüfüs eden ve
ekonomik üretimi gerçekleştiren örgütlenmeler olarak ele alındığını söyleyebiliriz.
3. Bu noktadan konuyu ele aldığımızda yukarıda ana akım örgüt kuramı yazınına
yapılan tüm eleştirilerin temelinde, ana akım örgüt kuramlarının örgüt olarak genellikle
işletmeleri, tarihsel olarak da kapitalist ekonominin gelişimini incelemesidir. Bu yüzden, ana
akım örgüt kuramı doğuşunda ve tarihsel sınıflandırmasında hakim ideolojinin bilimsel
söylemini üzerinde taşıdığını söyleyebiliriz.
4. Bu yüzden örgüt kuramı kapsamı toplumun geneline odaklanmaktan çok belirli bir
yönetici kesime dair bilginin üretildiği, kendi içinde kapalı ve kendi metafizik kavramsal
çerçevesi içerisinde bilginin yoğrulduğu dar ve elit bir alana sıkıştırılmıştır.
Yukarıdaki tespitler ışığında yazının kapsamını sorguladığımızda, ana akım örgüt
kuramlarının örgütlenmenin doğasından ve örgütlenmenin temeli olan insanın kendisinden ve
insanın örgütlenme ediminden uzaklaşıp, belirli sınırlandırmış zaman dilimi içerisinde belirli
güç ilişkileri bağlamında ortaya çıkmış olan ekonomik örgütlenmeleri konu edindiğini
söylemek yanlış olmayacaktır. Bu yüzden kuramın kapsamı, işletme denen kar amacı güden
ekonomik örgütlerin oluşum nedenleri ve içindeki insanların kendisinden çok, endüstri
devriminden sonra ortaya çıkan örgüt formunun nasıl işlediği üzerine yoğunlaşmıştır.
Bu çalışmada yazının tersine, insan hayatı ve örgütlenmesine odaklanılması
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, özellikle 1950'lerden sonra yaşanan büyük sosyal değişim
ışığında köyden kente göçü ve onun sonucunda oluşan doğal örgütlenme biçimleri Türkiye
ölçeğinde incelenecektir. Bunu yapmamızdaki amaç, bakış açımızı değiştirdiğimizde yazının
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kapsamının ne kadar genişleyeceğini ortaya koymaktır. Bu açıdan bakıldığında, yazın
yalnızca işletme temelli kuramlardan ve işletme temelli bakış açısından kurtulup, tüm
toplumun genelinde meydana hem doğal hem de yapılandırılmış örgütlenme edimlerini ve
bunun sonucunda ortaya çıkan örgütleri kapsamı içine dahil edebilecektir.
Türkiye’de Kırdan Göçün Kısa Tarihi
Türkiye’de temel olarak iki dalga halinde gerçekleşen kırdan kente göç, hem kentsel
hem de kırsal alanda gerçekleşen yapısal dönüşümlere ve bu iki alan arasına sıkışmış yaşam
kalitesi, iktisadi koşullar, iş fırsatları ve kamusal hizmetler açısından artan eşitsizliğe verilmiş
bir cevap ve geliştirilmiş bir strateji olarak okunabilir (Ataay, 2001, Hemmasi ve Prorok,
2002). Đkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle başlayan süreçte, Türkiye dışa kapalı
ekonomik sistemi terk edip devlet güdümlü kalkınma politikası ve sanayileşmeden yabancı
kaynaklara dayalı tarımsal makineleşmeye dönmüştür (Boratav 2004: 94, Aydın, 2005: 2830). Truman doktrinleri ve Marshall planları çerçevesinde Türkiye’nin yeni görevi Doğu
Bloğuna karşı bir siper oluşturmaktı. Türkiye’nin böyle bir düzlemde üzerine düşen, tarımsal
ürünleri arz etmek, geliştireceği yollar ile pazarlarını küresel piyasaya bağlamak ve
makineleşme ile tarımsal verimliliği arttırma olmuştur. Marshall yardımları ile Türkiye’de
traktör sayıları artmış, sulama sistemleri geliştirilmiştir. Bu yardımların bir kısmı da
Türkiye’deki yolların geliştirilmesi için kullanılmıştır. Mesela 1948 yılında 14961 km olan
toplam yol uzunluğu 1957 yılımda 21.266 km’ye ulaşmış yine aynı zaman periyodu içinde
asfalt yolların sayısı da 816 km’den 4123km’ye çıkmıştır (Coşar ve Demirci, 2009: 31). Yine
aynı dönemde Çiftçiyi Topraklandırma kanunu gündeme gelse de siyasi erki olan geniş toprak
sahiplerinin itirazlarıyla bu proje pek başarılı olamamıştır.
Tarımın makineleşmesinin kırsal alanda işgücü fazlalığı yarattığı yazında sıkça
tartışılmıştır (Zürcher 2004: 226; Kazgan 1966: 74-77; Şenyapılı, 2004: 116-119). Ancak
tarımın makineleşmesinin yanında bu makineleşmenin gerçekleşme biçimi tarımsal işgücü
fazlasının ortaya çıkışında etkili olmuştur (Tekeli 2008: 52; Munro, 1974: 650-652; Keyder
1983). Öte yandan bu makineleşmenin hangi köylüleri nasıl etkilediği, kimleri topraktan
kopardığını anlamak önemlidir. Çok genel olarak söylenirse, geniş tarlaları olan tarımsal
üreticiler kredilere ulaşıp traktör edinebildiler ve üretime devam edebildiler (Tekeli 2008: 8791; Aktan 1966). Bazı küçük tarla sahipleri ortaklaşa traktör alıp topraklarında kaldılar ancak
küçük tarla sahiplerinin bir kısmı ise hane gelirini çeşitlendirerek makineleşmenin etkisini en
aza indirmeye çalıştılar, mevsimlik işçilik bu stratejilerin başında gelmekteydi (Tekeli, 2008).
Hane gelirini çeşitlendirebilenler bir süre daha kırsalda kalabildiler ancak bunu
gerçekleştiremeyenler ve topraksız köylüler ya başka köylere gidip tarım işçisi olarak
çalışmaya devam etmişler ya da kente göç etmeye başlamışlardır.
Đkinci Dünya Savaşı’nın ardından tarımsal ürünlere dayalı kalkınma denemeleri
sonrasında 1960’lı yıllarda montaj sanayi ile ulusal üretimi arttırması planlanan Đthal Đkameci
Sanayileşme uygulamaları başlamıştır (Altuğ ve diğerleri, 2008: 400; Aydın 2005: 90.). Pek
çok diğer gelişmekte olan ülke gibi Türkiye’de bu dönemde küresel piyasalara sadece
hammadde sağlamakla kalmayacak, ithal ikamesine dayalı sanayileşme ile bu piyasalara dahil
olacaktır (Ataay 2001: 59-63). Bu yıllar bir anlamda Türkiye’nin tekrar devlet önderliğinde
iktisadi gelişiminin sağlanılmasına yöneldiği yıllardı (Buğra, 2007; Zürcher, 2008; Boratav,
2010). Ülke içindeki sermayedarların ülke pazarı için üretim yapması ve devletin desteğiyle
sanayi üretimine yatırım yapması teşvik ediliyordu. Bu şekilde milli sermaye yabancı sermaye
ile daha az rekabet ederek karını arttırabilmiştir. Öte yandan Türkiye’deki iktisadi sistem
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Batı’daki refah devleti modelini anımsatır bir biçimde ücretli çalışanların içerilmesini
gerektiriyordu. Bu düzlemde devlet, toplumsal sınıflar arasında bir hakem rolü, kalkınmanın
yöneticisi konumunu almıştı (Aydın 2010: 150). Tarımsal üretimin makineleşmesi köylüler
üzerinde genel olarak kente doğru itici bir etki yaratırken kentte yeni gelişen sanayi ve işçi
ihtiyacının bir çekim etkisi yarattı ve birinci dalga göç meydana geldi.
Bir taraftan kırdaki makineleşmenin ittiği öte taraftan da kent merkezlerindeki iş
olanaklarının çektiği kırsal nüfus için de elbette ki göçün giderlerini, masraflarını
karşılayabilecek bir kitle kentlere gelebildi. Küçük de olsa maddi bir birikimin yanı sıra,
okuma yazma bilmek, duvar ustalığı gibi beceriye dayalı bir meslek sahibi olmak, hayatının
bir döneminde sağlık, askerlik ya da geçici işler dolayısıyla büyük şehirlerde bulunmak, ya da
bir tanıdığının büyük şehirlerde bulunması da köylerden kimlerin göç edeceği konusunda
belirleyici olmuştur.
1980 sonrasında ise Türkiye kalkınma stratejisi olarak Đthal Đkameci Kalkınma
stratejisini terk etmiş, neoliberal dalga ile birlikte yapısal uyum programlarını uygulamaya
başlamıştır. Bu süreçte Türkiye’ye düşen yeni rol, rekabete dayanan küresel pazara emek
yoğunluklu üretim ile katılmaktı. Rekabete dayalı küresel piyasa ile entegrasyon için, sermaye
sahiplerinin üretim maliyetini düşürmeleri gerekiyordu ve bunun için de esnek ve parçalı bir
işçi gücüne ihtiyacı vardı. Son 30 yılda çalışma hayatını düzenleyen yasalardaki değişikliklere
bakıldığında da, işçileri koruyan yasaların daraldığı, buna mukabil, işverenleri, sermaye
sahiplerini koruyan yasaların genişletildiği görülebilir. Sendikaların göreceli güçsüzlüğü ve
yüksek işsizlik oranları da maaşların düşmesine yol açan diğer etkenler arasındadır. Yapısal
uyum programlarının da desteklediği kar etme stratejilerinin bir sonucu olarak, enformal
sektör belirgin bir şekilde genişledi. Esnek ve parçalı bir iş gücü amacına da hizmet edecek
geçici, yarı zamanlı ya da taşeron çalışmaya dayalı işletmelerin sayısı arttı (Özar ve Ercan,
2004). Bu da kent merkezlerinde daha az beceriye dayanan yeni işler türetmiştir. Öte yandan
1980 sonrası tarımsal üretim için verilen sübvanseler ve krediler azalmış, tarımsal üretime
önceki yıllara göre daha az yatırım yapılmaya başlanmıştır (Boratav, 2004; Buğra, 1998).
Örneğin 1980 yılında 22 tarımsal ürün için sübvansiyon sağlanırken 1987 yılında desteklenen
ürün çeşidi 10’da kalmıştır (Türkiye Kalkınma Bankası 2012: 13; Boratav 2004:165). Bu
koşullarla birlikte kırsal nüfus için tarımsal üretimin getirisi düştü ve bu durum kırsal kesimin
tarımsal üretimden çekilmesine yol açtı. Gerek daha az beceriye dayanan iş imkanlarının
ortaya çıkması, gerekse tarımsal üretimin kırsal üretici için geri dönüşümünün azaltılması,
kırsal alandan kent merkezlerine ikinci büyük göç dalgasını oluşturmuştur.
Kırsal Dayanışma Pratiklerinin Kent Hayatına Aktarılması
Köyler üretimin hane içinde de devam ettiği, ailelerin ihtiyaçlarını her zaman piyasaya
başvurmadan karşılayabildikleri, içerden evliliklerin (endgogami) yaygın olduğu, insanların
yüzyüze ilişkilendiği ve hizmetlerin yokluğunda insanların salma ve imece pratikleriyle
sorunlarını beraber çözdükleri toplumsal örgütlenmeye dayalı yerlerdir (bkz. Karpat, 1976;
Delaney, 1991; Karaömerlioğlu, 2004; Özler, 2000; Szyliowicz, 1962). Türkiye’de yaşanan
zincirleme göç sonucu ilk gelen göçmenler akrabalarını, aile üyelerini ve tanıdıklarını da
şehirlere getirdiler ve gecekondu mahalleleri, komüniteleri oluşmaya başladı. 1955 yılında
gecekondulu nüfus toplam kentsel nüfusun %4.7'sini, 1960’da %16.4’ünü, 1965’te 22.9’unu,
1980’de %26.1'ini ve 1995 yılında ise %35’ini oluşturmaktaydı (Keleş, 2012: 494).
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Gittikçe artan bu oran kırsal nüfusun kent yaşamındaki artan etkisine yansımıştır. Kırsal
nüfus kente elbette kırsal yaşam pratikleri, kültürleri, becerileri ile geldiler ve birçok sosyal
politikanın yokluğunda bu becerileri sayesinde ayakta kalmayı başardılar. Kentsel ve altyapı
hizmetlerinden yararlanamayan göçmenler yine kırsal komünal iş görme pratiklerine
döndüler. Kırsal alanda çoğu zaman imece ve salma pratikleriyle örgütlenerek ortak
sorunlarını çözen köylüler, kentlere geldiklerinde de bu alışkanlıklarını sürdürdüler. Örneğin
kırdaki dayanışma pratiklerinin, kendi kendine sorunlarını çözme alışkanlığının etkisi kentteki
ulaşılabilir konut yokluğu ile birleşince kentlerde gecekondu yapılaşmaları ortaya çıktı. Bu
alışkanlığın sürdürülmesinde Türkiye’deki sosyal devletin eksikliğinin önemli payı olduğunu
söylemeye gerek bile yoktur. Gecekondu mahalleleri kente yeni taşınanları kentteki muhtemel
işsizlik, evsizlik, sosyal dışlanma gibi tehlikelerden koruyan ve aynı zamanda kişilerin
gecekondu yapımlarında ve mahallelerinin alt yapısını geliştirmelerinde kolektif hareket
ederek dayanışma ağlarını besledikleri ve resmi kurumlara daha az başvurdukları bir alana
dönüştü. Gecekondu komüniteleri kırsal göçmenlerin kente tutunmaları için elzemdi. Bu
anlamda Payne (1984: 212), kırsal dayanışma pratiklerinin, özellikle de 1980 öncesi gelenler
için, belediyeler, devlet kurumları tarafından sömürüldüğünü ileri sürer, zira gecekondulular
kendi birikimlerini ve emeklerini kendi alanlarında kamusal faaliyetlere harcamış ve kendi
bölgelerinin hızlı bir şekilde yerleşikleşmesine katkıda bulunmuşlardır.
Kırsal göçmenlerin geldikleri yerle bağlantılarını sürdürmeleri ve bazı durumlarda köykent ayrımındaki salınımlar hayatta kalma stratejilerinden önemli bir tanesiydi (Tacoli, 1998:
149; Nelson, 1987: 193). Bu açıdan kente taşınanlar köyle var olan ilişkilerini bir anda
bitirmemişlerdir. Kırsal bazıları kentte belirli bir zaman geçirdikten sonra çoğunlukla
ekonomik nedenlerden ötürü köylerine geri dönüp sonra tekrar kente dönebiliyor, ya da
masrafları kısmak için özellikle göçün ilk zamanlarında yılın önemli bir kısmında ailedeki
kadınlar ve çocuklar zamanlarını köyde geçirebiliyordu. Bu durumda orada aileye ait
tarlaların ve varsa evin elden çıkarılmamasının önemi anlaşılmaktadır. Ailenin bütün
bireylerinin kente tamamen yerleştiği, düzenli geliri olduğu durumlarda bile aslında köydeki
taşınmazların satıldığı çok sık rastlanır bir durum olmamaktaydı. Köyden beraberlerinde
getirdikleri ya da yıl içlerinde kendilerine ara ara yollanan çeşitli erzak göçmenlerin yaşam
masraflarını azaltmakta önemli bir girdi olmaktaydı. Gelinen yerle kurulan yakın ilişkiler ilk
gelen göçmenlerin kentte tutunamadıklarının bir göstergesi değildi.
Gecekondu bölgelerinin ortaya çıkması kentsel örgütlenmeyi de dönüşümü olmayacak
şekilde etkiledi. Pek çok etkinin yanında özellikle belirli bir inanç, etnisiteye ait ya da belli bir
coğrafi mekandan gelen kırsal göçmenlerin aynı mahallelerde –zincir göçün etkisiylebuluşması hemşeriliğin yanında kimliğin de ön plana çıkmasında etkin olmuştur. Kentlerde
kurulmaya başlanan ve gelinen yere aidiyetin kurumsallaştığı ve sürdürüldüğü hemşeri
dernekleri bile aslında kırsal göçmenlerin kentteki görünürlülüğün ve buradaki hayatın bir
parçası olmaya başladıklarının önemli bir göstereniydi. Hemşeri dernekleri bir yandan kent
merkezlerinde birbirlerini tanımayan hemşerileri birbirinden haberdar edip, ilişkilerin yakın
tutulmasını sağlarken, resmi kurumlar ile ilişkilenmede, hangi hastaneye gidilir, hangi okula
çocukları gönderilmelidir, hangi sektörde iş bulunur, gecekondu nereye yapılır, malzeme
nereden alınır gibi konularda hemşehriler arasında bir dayanışma ağı oluşturmuştur (Fliche,
2005; Hersant ve Tourmarkine, 2005).
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Kırsal Kökenlerin Kentsel Örgütlenmeye Etkisi
Türkiye’deki iktisadi kalkınma modelinin gelişmesi her ne kadar kentsel alanda
işgücüne ihtiyacı doğursa da kayıtlı ekonomide var olan işler kırdan göç edenler için
yetersizdi. Kırsal göçmenlerin büyük çoğunluğu için başlangıçta büyük bir sermaye ve eğitim
gerektirmemesi nedeniyle enformel piyasa tek seçenek olmuştur. Yapısal uyum
programlarının desteklediği kar etme stratejilerinin bir sonucu olarak, 1984-1985 ve 19861987 arasındaki dalgalanmalara rağmen enformel sektör belirgin bir şekilde genişledi. 1980
yılında %8.9 olan enformal ekonominin oranı 1984 yılında %11.4’e ve 1989 yılında %15.7’ye
çıkmıştır (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2000: 21). Bu süreçte esnek ve parçalı bir iş
gücü amacına da hizmet edecek geçici, yarı zamanlı ya da taşeron çalışmaya dayalı
işletmelerin sayısı arttı. Bu da kent merkezlerinde daha az beceriye dayanan yeni işler türetti.
Hızlı kentleşme yaşayan pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kırsal göçmenler
işçileşmekten öte enformel girişimcilere dönüştüler. Kente daha erken göçmenlerin (bir kısmı,
küçük sermayelerle başladıkları işlerde başarılı oldular. Yine bir kısmı işlerini büyüterek
kendilerinden sonra kente göç eden hemşerilerini yanlarında işçi olarak çalıştırmaya
başladılar. Hemşerilik kodlarıyla yürüyen ve kimliğin önem arz ettiği güven ilişkisi bu tip iş
yerlerinde ücretlerin, mesailerin, molaların ve diğer faktörlerin belirlenmesinde en önemli
dinamiklerden biri haline geldi. Öte yandan bazı göçmenler enformel piyasalarda öyle başarılı
oldular ki bazı enformel iş kolları tek bir hemşeri grubunun yönetimi altına girdi (Erder, 1996;
Önen, 1997). Bu alanda da hemşerilik kodlarının temelindeki güven ilişkisinin önemli
olduğunu söylemeye gerek bile yoktur.
Hemşerilik ilişkisi aslında Türkiye’deki kentsel ve kırsal alanda yaşanan büyük
dönüşümlerin buhranını azaltan, Kıray’ın değişiyle “tampon mekanizmalar” oluşturmuşlardır.
Kıray’a göre tampon mekanizmalar toplumun hızlı ya da kapsamlı değiştiği anlarda, her iki
temel yapıda da yer almayan ancak değişim içinde ortaya çıkan ve bütünleşmeyi mümkün
kılan kurumlar ve bağlar olarak görülür ve eski kurumlara yeni işlevler kazandırır (1964:7).
Hemşerilik, kişinin doğduğu ve sürekli yaşadığı yerde anlamlı bir kategori oluşturamaz, zira
bu mekanlarda coğrafi köken “biz ve onlar” ayrımı yaratabilecek ve bu ayrımda “biz”
grubundakileri güven ilişkisi doğurabilecek bir ortaklıkla birbirine bağlayamaz. Oysaki göçle
birlikte yeni gelinen yerdeki tehlikelere, yabancılığa karşı hemşerilik göçmenlerin kentle
ilişkilenmesini düzenleyen önemli bir kategori olarak öne çıkar. Kente göç eden gruplar kendi
kültürel birikimlerini ve ilişki ağlarını kente taşırlar. Dayanışmacı yanı ağır basan bu
ilişkilerle coğrafi kökenlere dayalı gruplar oluşur ve bu gruplar kente göç edenlerin kentsel
yaşama “sorunsuz” katılmalarının bir yolu olarak da görülür (Đnat, 2006).
Hemşeriliğin üzerinde temellendiği dayanışma ve yardımlaşma dokusu Türkiye’de
1970’ler itibariyle kurumsallaştı ve hemşeri derneklerinin ilk nüvelerini meydana getirdi.
Hemşeri dernekleri kırsal dayanışma örüntülerinin kente taşınmasının resmi örgütsel yüzünü
oluşturdu. 2006 yılı Đç işleri Bakanlığı Dernekler Dairesi başkanlığının verilerine göre
Türkiye’de yarısı 8434 adet hemşeri derneği mevcuttur ve bu dernekler Türkiye’deki bütün
derneklerin %10’unu teşkil eder (Sivil Toplum Akademisi, tarihsiz). Bu derneklerin
yarısından fazlasının Đstanbul’da yer alması bir tesadüf değildir zira kente uyumun zorluğu, iş
bulma ve barınma güçlüğü gibi sorunlar, daha çok büyük şehirlerde gerçekleştirildiği için
hemşehri dayanışmasına en çok bu alanlarda ihtiyaç duyulur (Đnat, 2006: 45). Zaman içinde
hemşeri derneklerinin sadece sayıları ve üye sayıları değil etki alanları da arttı. Örneğin 1997
yılında Đstanbul’da 1922 adet hemşehri derneği var iken (Narlı, 1999; aktaran Aktaş ve
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diğerleri, 2006) 2006 yılında bu sayı iki katına çıkarak 3.876’ya ulaşmıştır (Aktaş ve diğerleri,
2006). Günümüzde bu tip örgütlenmeler siyasette, kentsel dönüşüm uygulamalarında ve
küçük ölçekli iktisadi girişimlerde, kooperatifleşmede bir şekilde etkindir. (Kurtoğlu, 2005;
Erder, 1996; Çaymaz, 2005).
Bu örgütlenmelerin etki alanlarını şekillendiren temel dinamikler kırsal göçmenlerin
kent yaşamında yer edinmeleri sürecinde ve devletle kurdukları ilişkilerde edindikleri rollerde
ortaya çıkmıştır. Devletin sunduğu hizmetlerde yaşanan eksikliklerin yine devlete ve onun
bürokratik örgüt yapılarına iletilmesi yoluyla çözülmesi gerekirken, bürokratik örgütlerin bu
insanlara yaklaşımı genelde onları yabancılaştırıcı etki yapmıştır (Heper, 1982 aktaran
Kurtoğlu, 2005). Hemşeri ilişkilerini ve örgütlenmelerini içerecek biçimde oluşan cemaatsel
ilişki yapıları, eşitsizliklerin kişinin ve dahil olduğu cemaatsel ilişki yapısının yararına olacak
şekilde giderilmesinin ana araçlarından birisi olmuştur. Bu nedenle, hemşeri dernekleri ve bu
örgütler çerçevesinde gelişen ve örgütlerin de beslendiği toplumsal ilişkiler, devlet ve kırsal
göçmenlerin daha sorunsuz ilişkiler kurmasında, bir yandan da kamusal kaynakların kişi ya da
grup yararına dağıtılmasını sağlamak isteyenler için kolaylaştırıcı bir tema veya ilişki türü
olmakta ve bu doğrultuda yoğun olarak kullanılmaktadır (Kurtoğlu, 2005).
Sonuç
1950’li ve 1980’li yıllarda Türkiye’nin kalkınma politikasında meydana gelen hızlı
dönüşümler, ülkenin toplumsal ve mekansal yapısını da etkilemiş, temelde kaynakların
coğrafi olarak eşitsiz dağılımına cevap olarak kırdan kente iki dalga göç meydana gelmiştir.
Kente gelen köylüler kırsal alandaki örgütlenme ve toplumsal ilişki geliştirme pratiklerini de
kente taşımış, bu durum hem onların kentlerde kalıcı olabilmelerini sağlayan yaşam
stratejilerine dönüşmüş hem de şehirlerde yeni örgütlenmeler meydana getirerek var olan
örgütlenmeleri de derinden etkilemiştir. Bu çalışma da ortaya konulmaya çalışan, Türkiye’de
hemşeri derneklerinden, küçük işletmelere ya da sonradan büyüyen işletmelere kadar pek çok
kurumun örgüt kültürünü, örgüt yapısını anlayabilmek için Türkiye’deki köylülüğün geçirdiği
değişimi anlamanın elzem olduğudur.
Hemşerilik kodları üzerinden yürüyen söz konusu enformel örgütlenme pratiklerinin,
Türkiye'nin makro-ekonomik ve kültürel yapısı üzerindeki etkilerinin sadece sektörel verilere
yansıyan kısmı üzerinden bile anlaşılması olanaklı olabilecekken bu tür verilere erişilemiyor
olması, devletin iktisadi örgütlerinin analize konu olan bu enformel sektörleri göz ardı ediyor
olmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir.
Benzer şekilde ana akım örgüt kuramı çalışmalarının da, yukarıda tartışıldığı şekilde bu
enformel örgütlenme biçimlerini ve oluşan enformel örgüt yapılarını konu edinmediğini
görmekteyiz. Örneğin, Örgüsel davranış alanının konu ve kapsam itibariyle köylüleri ve kırsal
hayatı yadsıdığı söyleyebiliriz. Örgütsel davranış kırsal ve tarım sektörü örgütlenmesi yerine
endüstri devrimi sonrası gelişen ekonomik örgütlerle ilgilenmiş, şehir yaşamını temel alan
modern örgüt kuramları gibi köylüleri ve kırsal kesim davranışlarını ötekileştirmiş veya yok
saymıştır. Nihayetinde bu örgütlerde bulunan söz konusu bu insanlar birincil köylülerdir. Bir
fabrika işçisinin kökenlerine indiğinizde bir köylü; kapitalist bir sanayicinin kökenine
indiğinizde bir toprak sahibi; bir yöneticinin kökenlerine indiğinizde çiftçiye ulaşılacaktır
(Burrell, 1997: 98).
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Örgüt kuramı adına bu çalışmadan çıkarılacak sonuçlardan bir tanesi, analizi seviyesini
insan hayatı ve örgütlenme temeline indirdiğimizde, ana akım örgüt kuramı yazınına konu
olmayan birçok farklı örgütlenme ve örgüt biçimine ulaşacağımızdır. Ackroyd'un da (1992:
102) belirttiği gibi, bu örgütlenme biçimlerini yadsıyarak ana akım örgüt kuramı yazını
toplumun belirli bir zümresine hizmet eden, kendi içerisine kapalı ve elde ettiği verileri
toplumun diğer kesimlerinin kullanımına açık olmayan bir alan olarak kalacaktır. Bu
çalışmada ortaya konulmaya çalışılan ise, örgüt kuramı yazının kapsamını genişlemesi için
örgüte ve örgütlenmeye olan bakışımızı değiştirmemizin yeterli olacağını ortaya koymaktır.
Konunun kültürel boyutu ele alındığında, farklı toplumsal gelişime sahip birçok kültürde de,
farklı örgütlenme ve örgüt yapıları ile karşılaşmamız mümkün olacaktır. Bu durum yine, örgüt
kuramı alanının kapsamının genişlemesini ve araştırmacılara yeni çalışma alanı yaratılmasını
sağlayacaktır.
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