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ÖN SÖZ
Sosyal bilimler toplumun ve toplumsal yaşantının çeşitli görünümlerini
gösteren bilimler kümesidir. Felsefeden, sosyolojiye, tarihe, ekonomiye,
siyasal bilimlere, hukuka, sanata, psikolojiye, arkeolojiye kadar birçok
bilimi kapsamına almaktadır. “Sosyal ve İnsani Bilimler Teori, Güncel
Araştırmalar ve Yeni Eğilimler” isimli kitabımız da farklı alanlardan
derlenmiş 30 çalışmanın harmanlanması ile ortaya çıkmıştır. Arkeolojiden
edebiyata, felsefeden iletişime, tarihten sosyal hizmet alanına kadar geniş
bir perspektif çerçevesinde her bölümde farklı disiplinlerden yazarların
kendi çalışmalarından örnekler sunulmaya çalışılmıştır.
Sosyal bilimlerdeki araştırmalar gerçeklerin ortaya çıkarılmasına katkı
sağlamak için yapılmaktadır. Farklı sosyo-kültürel geçmişe sahip
araştırmacıların uzmanlık alanları ile gerçekleştirdikleri çalışmalar,
bilimin birikimli ilerlemesine de katkı sağlamaktadır. Bu sayede
çalışmanın perspektifler harmonisi ile sosyal bilimler alanında
yararlanılabilecek bir kitap haline gelmesi de olanaklı olmaktadır.
Disiplinler arası yaklaşımla ele alınan farklı konularla sosyal bilimler
alanına katkı sağlamak ve bu doğrultuda hem akademik çalışma yapmak
isteyenlerin, hem de ilgili konularda bilgi sahibi olmak isteyenlerin
başvurabileceği bir kaynak olabilmek başlıca amacımızdır.
Bizleri onurlandırarak derlememize makaleleri ile katkıda bulunan
sevgili hocalarımıza, anlayışlı yorumları ve katkılarından dolayı değerli
hakemlerimize, bu basımın ortaya çıkması için çaba gösteren sayın
yetkililere ve yayınevimize desteklerinden dolayı içtenlikle teşekkür
ederim.
Doç. Dr. Seda TOPGÜL
Ekim 2020, Antalya
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BÖLÜM I
MARDUK (AKİTU) BAYRAMI VE ŞENLİKLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Çağatay YÜCEL
Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,

e-mail: cagatay.yucel@dicle.edu.tr
Orcid No: 0000-0002-7997-7505
1-Giriş
Eski Önasya’da doğanın canlanması ve baharın gelişi şölenlerle
kutlanmış, tanrılara su ve çeşitli içecekler ile kurban edilen hayvanların
parçaları ve çeşitli tarım ürünlerinden oluşan besin maddeleri
sunulmuştu (Ökse, 2006: 52). Eskiçağ toplumları yeni yılı baharın
gelişiyle kutlarlardı. Baharın gelişi ya da yeni yıl bolluk, bereket,
doğanın canlanışı demekti. Babil’de yeni yılın başlangıcı ve gelişi
Akitu Bayramı ile kutlanırdı. Yeni Babil dönemi, Akitu Bayramı ile
ilgili bize ayrıntılı bilgiler sunar. Babil’in doksan yıllık bağımsızlık
yönetimi boyunca krallar, rahipler ve tapınaklar bayramının coşkulu
geçmesinde rol alan en önemli üç öğedir. Bu bayramda geçen olaylar
zinciri ritüel programları ile gerçekleşmekteydi. Bunlar; tanrılara
sunulan adaklar, bina projeleri yanı sıra aktör olarak kral ve tanrıların
yön ve hareketleri için yapılan hazırlıklar olarak düzenlenmekteydi
(Andrew Deloucas, 2016: 17).
Eski Mezopotamya’da yeni tarım mevsiminin, dolayısıyla yeni yılın
başlangıcı, Akitu Bayramları ile kutlanırdı. Bahar başlangıcı
Mezopotamya yılının ilk ayı olan Nisan/Nisannu ayının dördüncü
günüydü. Assur ve Babil’de kutlanan Akitu bayramı sırasında tanrıların
heykelleri şehrin duvarlarının dışına çıkan geçit yolu boyunca taşınır ve
bir kanal yakınına ya da bir Akitu tapınağına getirilirdi. Tammuz ile
İştar’ın birleşmesi bayram sırasında İştar rahibelerinin rol aldığı “kutsal
evlilik” ile canlandırılır, tapınağın bahçesinde tanrılar ve ataların ruhları
için kurbanlar yapılır ve topluca yemek yenirdi. (Ökse, 2006:53).
Şenlik kutlamalarının amacı öncelikle, tanrılara saygı göstermek,
onları memnun etmek, onlarla iyi ilişkiler kurmak ve bu suretle de
onların lütuflarından faydalanmaktı. Bol yağmur, bereketli tarlalar,
besili hayvanlar, güçlü ordular, başarılı seferler, refah içinde bir ülke,
devamlılığı garanti edilmiş bir krallık, düşmanlarına karşı güçlü bir
devlet, tanrılardan elde edilecek lütuflardan bazılarıdır (Reyhan, 2016:
93). Mezopotamya’da kutlanan bayramlardan en görkemlisi “Yeni Yıl
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Şenlikleri”di. Bu şenliğe Sümercede yılın başlangıcı anlamına gelen
“zagmuk”, Akkadçada ise “Akitu” adı verilmiştir (Uncu, 2011: 27).
Eski Önasya toplumlarının hepsinde bitkilerin tekrar canlanması ve
yetişmesine ilişkin mevsim döngüsü bahar aylarında düzenlenen
bayramlarla kutlanmış, tanrılara su ve çeşitli içeceklerle kurban edilen
hayvanların parçaları ve çeşitli tarım ürünlerinden oluşan besin
maddeleri sunulmuştur. Bir Yeni Assur kralının yer altı dünyasına
inişini konu alan metinde anlatılan aqít-séri (Akitu) bayramında
libasyon, kurban ve tütsü yakma dışında, ölülere de sunular yapıldığı
geçmektedir (Uncu, 2011: 27; Ökse, 2006:53).
2-Yeni Yıl Şenlikleri
Akitu Bayramının kutlanıldığı Babil’de kralın en önemli dinsel
görevlerinden biri Yeni Yıl şenliklerini düzenlemekti. Bu şenlikler için
diğer şehirlerdeki bütün tanrı heykelleri Babil şehrinde toplanır,
şenlikler sırasında Enuma Eliş (yaradılış destanı) okunurdu. Bu vesile
ile I. Nebukadnezzar’ın (MÖ 1125-1104), Marduk heykelini Susa’dan
zaferle geri getirmesi Yeni Yıl şenliklerine oldukça coşku katmıştır
(Kuhrt 2013: 497). Akitu Bayramı, üç büyük güç birliğinin
organizasyonu anlamına geliyordu: Bu üç büyük güç kral, tapınak ve
tanrıydı. Nisannu (Nisan) ayının ilk gününde düzenlenen bayramda,
öncelikle tapınaklar görevlileri tarafından iyice temizlenip hazır hale
getirilirdi. Daha sonra tanrılar topluluğu tapınağa ziyaret amaçlı
getirtilirdi. Ayin esnasında kral tokatlanır ve sonrasında da yeniden
saygı görürdü.
Akitu Bayramı, antik Mezopotamya'da binlerce yıldır kutlanan
dünyanın en eski kayıtlı dini bayramlarından biridir. Akitu Bayramı,
monarşi ve yönetici sınıf tarafından devlet ideolojisini teşvik etmek için
kullanılan bir araçtı. Bahar mevsiminin gelişi, Akitu Bayramı Assur ve
Babil'de 12 (on iki) gün boyunca coşkuyla kutlanırdı (Köroğlu, 2012:
205). Bu bayram için kullanılan Akkad, Babil ve Assur terminolojisine
günümüzde “rêš šattim” (resh shattim) denir, bugünkü Süryaniler ilk
olarak nisan ayında başlayan "yılın başlangıcı" anlamına gelen "resh
shita" terimini kullanmaya devam ederler. Akitu Bayramı'nın tarihi çivi
yazısıyla kaydedilmiştir ve gerçek bir Mezopotamya geleneği olarak
birçok dile çevrilmiştir. Ayrıca, bu şenliklerin bir kısmı Sümer Yaratılış
Destanı'na kaydedilmiştir. Yeni Yıl şenlikleriyle en ayrıntılı bilgi Yeni
Babil uygarlığından gelmektedir (Aprim, 2004: 36).
Yeni yıl törenleri Babil'de, yılın bahar döngüsüne denk gelen
Nisannu'nun (Nisan ayı) dördünden on altısına dek sürerdi. Babil' deki
törenler Marduk kültünü merkeze alıyorduysa da, başka şehirlerde
benzer törenler daha önce başka ilahi tanrılar için zaten düzenleniyordu.
Üçüncü Hanedanlık Dönemi'nde Ur kentinde Nanna için yapılan akiti
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festivali adını Akad dilinde yeni yıl törenlerinden birine verilen ad olan
Akitu'dan alır. En erken kutlamanın tarihi, Nippur'daki bir Akitu
binasına veya kutlamasına atıfta bulunarak MÖ 3. binin ortasına kadar
uzanır. Sargon (MÖ 2334-2279) öncesi dönemde Akitu Festivali Ur'da,
örneğin ilkbahar ve sonbahar aylarına isim vererek kutlanılmıştı.
Ekonomik belgeler, Sargon ve Ur III dönemlerinde (MÖ 2350 - 2100)
Akitu'nun önce Ur, Nippur ve Uruk'ta, daha sonra Babil ve Assur'da
gözlenen altı aylık bir festival olduğunu göstermektedir. Ayinlerin nasıl
gerçekleştirileceğine yönelik bir dizi talimatın rahipler için hazırlanmış
geç döneme ait bir kopyası, ikinci ve on beşinci günler arasındaki
törenlerle ilgili açık bilgi vermekteyse de öbür günlerdeki olaylar zinciri
bu denli açık değildir (Black ve Green, 2003:229). Ancak Babil’in
bağımsızlığını kazanarak ulusal bilinci artırmaya yönelik başköşeye
Marduk’un oturtulması, kutlamaların siyasi ve dini yönüyle birlikte
kutlanmasını sağlamıştır.
Dini kronikler olarak bilinen “ABC 17 tableti”, Akitu festivaliyle
ilgili olarak üç tür durumu kaydeder: sıra dışı gizemli olaylar, politik
olaylar ve kült ritüelleri. Waerzeggers, anlatı içinde rahip figürlerini
paylaşarak metinler arasındaki sürekliliği vurguluyor ve Yeni Yıl
festivalinin krallar arasında kesintilerine vurgu yapmaktadır
(Waerzeggers, 2015:103). Yeni Yıl şenlikleri baskınlar altında Babil
ülkesinde kutlamaları kesintiye uğratmıştır. I. Nebukadnezzar (MÖ
1126-1103) Aramilerle uğraşmak zorunda kalmış hatta Mari bölgesinde
onlarla karşı karşıya kalmıştır. Buna rağmen geç II. İsin Hanedanlığı
döneminde (MÖ 1155-1025) Aramilerin giderek daha çok Babil
topraklarına sızdıkları, şehirden şehre dolaşarak kırsal bölgeleri kasıp
kavurdukları, arada kent merkezlerine saldırdıkları görülmektedir.
Adad-apla-iddina’nın krallığında (MÖ 1069-1048) durum daha da
kötüydü. Krallığı sırasında Arami saldırıları doruk noktasına ulaşmıştır.
Der, Uruk ve Nippur gibi Kassit kraliyet şehri ve kalesi Dur Kurigalzu
yağmalanmış, Sippar’ın tapınakları yerle bir edilmiştir. Yeni yıl
şenlikleri neredeyse 100 yıllık bir kesintiye uğramıştır. Şenliklerin
kesintiye uğraması daha geç kroniklerde de belirtilmektedir. Bir başka
belge, MÖ 960 dolaylarında Yeni Yıl şenliklerinin art arda 9 yıl
kutlanmadığını gösterir, çünkü tanrı heykellerini Babil’de toplamak
imkânsızdı. Kral, Borsippa antik kentinin tanrısı Nabu’yu bile başkente
getirememişti (Kuhrt, 2013: 798).
Bu kesintilere rağmen her durumda Yeni Yıl (Akitu) şenlikleri bir
şekilde de kutlanmaya da çalışılmıştır. MÖ 740 yılında Uruk’ta Yeni
Yıl (Akitu) Şenliklerinin yer aldığı tapınağının onarım işlerini yerel
otoriteler yürütüyordu, çünkü Babil kralının böyle bir inşaatı
yaptırabilecek ne kaynağı ne de yeterli gücü vardı; oysa kralın en
önemli görevlerinden biri de Yeni Yıl Şenliği tapınağını onarmak ve
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şenlikleri organize etmekti. Bu buhran günlerinde ipleri eline alan
zengin, soylu yerel otoriteler olmuştur. Babil’de yerel bir otoritenin
yazılı belgesinde bu işi üstlendiğine dair açıklama yer almaktadır: Uzun
zaman önce yıpranan, adı unutulan ve harabeye dönen Akitu Tapınağı
(Yeni Yıl şenlikleri tapınağı) duvarları yıkık, temelleri paramparça;
krokisi unutulmuş, şekli değişmişti. Ne kral ne yetkili bir memur (kipu),
ne bir soylu (rubü), ne de bir kent hükümdarı (bel ali) bu vazifeyi yerine
getirmek ve Akitu tapınağını yenilemek adına dikkatini çevirdi ona.
Sonunda Uruklu Bullutu’nun oğulları Bel-ibni ile Nabu-zera-uşabşi bu
vazifeyi yerine getirmek ve Akitu tapınağını yenilemek için dikkatlerini
ona çevirdiler; çapayla küfeyi kaptılar ve tanrıça için canı gönülden
bereket dolu bir oda yaptılar. Böylece büyük tanrıça Uşur-amasssu
neşe içerisinde Akitu tapınağına girdiği ve tanrısal mekânına oturduğu
zaman nur saçan çehresini Bel-ibni ile Nabu-zera’dan esirgemesin;
onlara uzun ömürler versin. Onlar ömürlerini uzatmak, hayatlarını
idame ettirmek, çocuklarının afiyette olmasını temin etmek, hastalıkları
(kendilerinden) savuşturmak için Akitu tapınağını yeni baştan inşa
etiler (Kuhrt, 2013: 264-265).
Burada görüldüğü üzere yeni yıl şenlikleri kralın asli görevi olduğu
halde savaş zamanı ya da kötü ekonomik şartlarda yerine
getiremediğinde bu görevi zengin otoriteler üstlenmiştir. III. Tiglatpileser (MÖ 744-724) Babil kralı Nabu –mukin-zeri’ye (MÖ 731-729)
karşı zafer kazanmasının ardından kendini Babil kralı ilan etmiş, ondan
sonraki iki yıl boyunca (MÖ 729-727) Babil’de simgesel önem taşıyan
Yeni Yıl (Akitu) şenliklerini kutlamıştı (Kuhrt, 2013: 266).
Babil’in bağımsızlığını elde etmesiyle birlikte tanrı Marduk'un MÖ
668 yılının ikinci ayında Assur'dan Babil'e getirilişi, tüm ülkede büyük
bir coşku içinde geçit töreniyle karşılandı ve Samas-suma-ukin'in MÖ
667'de, yaklaşık bir yıl sonra Marduk'un heykelinin elini tuttuğu Akitu
festivali de aynı derecede önemli olacaktı (Nielsen, 2012: 11). Toplanan
kalabalığın hepsi olayların büyüklüğünün farkındaydı-20 yıllık
sürgünden sonra tanrı Marduk, şehrine geri dönüyordu ve 21 yıllık
esaretten sonra Akitu Festivali kutlanıyordu — birçok insan önceki on
yılların kargaşasını hatırlıyordu. Yirmi yıl, ortalama bir insanın yaşam
süresi temel alındığında kalabalıklar arasındaki halk, Babylon'da
kutlanan son Akitu festivaline ya da şehrin yıkılışına tanık olmuşlardı
(Nielsen, 2012: 11).
Mezopotamya'da tarım söz konusu olduğunda, bu festivaller yılda
iki kez kutlanırdı. Nadas araziler için, Bahar ekinoksu, tuzluluk fazlası
gibi safsızlıkları gidermek ve toprağın uygun şekilde yumuşatılmasını
sağlamak için toprağı yıkamanın önemli aşamalarını işaret ederken,
Sonbahar Ekinoksu hasadın başlangıcını işaret ederdi. Ekili tarlalar için
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ise, İlkbahar Ekinoksu hasadın başlangıcını, Sonbahar Ekinoksu ise bir
sonraki mevsimi işaretlemiştir. Ayrıca, Akitu Festivali'nin en önemli
olayı, tanrının geçici ikametgâhını terk edip seçtiği şehirde yeni daimi
ikametgâhına girmesini anan Akitu töreniydi. Bu nedenle festivalin
esas anlamı, tanrının ve kralın o şehrin halkını her türlü ayrıcalıkla
korumakla yükümlüydü. Bu özgür ve bağımsız (kidunnu1) yurttaşlar
vergiden ve haraçtan muaf tutulurdu. Kidunnulu olan yurttaşların
yaşadığı bilinen kentler Sippar, Nippur ve Babil olarak bilinmektedir.
3-Akitu Bayramının Kutlandığı Mekanlar
Nisannu ayında gerçekleştirilen gündelik program, ritüel sahnelerin
ortaya koyulmasıyla dünyanın en eski ve ilk tiyatro sahnesi
gerçekleştirilmiştir. Burada esas oyuncular tanrı, kral ve başrahiptir. Bu
oyunda iyi ile kötünün amansız mücadelesi sergilenirdi. Bilim
adamları, Akitu'nun, Tiamat'ın Marduk tarafından yenilmesinin
yeniden canlandırılışının içerdiğini ileri sürerler; bu festival sırasında,
Marduk'un Babil destanı Enuma Eliş'in ezberden okunan ritüelinde
açıkça bahsedilen olay olarak geçmektedir. Festival, Eliade'nin
"Yaratılışın periyodik tekrarı ve zamanın periyodik olarak yenilenmesi"
olarak adlandırdığı şeyin olağanüstü bir örneğini sunuyor; ilkel - ve
dolayısıyla tehlikeli ya da kutsal - zamanın, kozmik düzeni hem tehdit
eden hem de zenginleştiren bir bozulma olan dünyevi zamana doğru
kesintiye uğramasını harekete geçirir”. Akitu'nun bu yorumu, Babil
kültürüne yönelik tutumları ve Levant boyunca ritüel ve festival
takvimlerinin değerlendirmelerini derinden etkiledi (Eliade, 1960: 55;
Sommer, 2000:82).
Ritüelin gerçekleştirildiği yer Babil’deki Esagila tapınağıdır. Ancak
Babil dışında Nippur, Sippar ve birçok Assur kentinde de
gerçekleştirilmiştir. Bu ritüellerin hepsi Akitu tapınaklarında
gerçekleşmiştir. “Akitu evi” kentteki bir tapınağın ya da sarayın bir
bölümünde yer alabileceği gibi steplerde inşa edilmiş de olabiliyordu.
Bu tapınaklar genellikle yerleşimlerin dışında pınarlı bir mağara, bir
ırmak veya sulama kanalı yanına kurulmuşlardır (Ökse, 2006: 54;
Uncu, 2011: 27;). MÖ 1. Binde şehir dışına inşa edilen görkemli
yapılara dönüşen bu tapınaklarda avlular, depo odaları, kutsal odalar,
mutfaklar ve bahçeler bulunmaktadır. Yeni tarım mevsiminin
başlangıcı ve dolayısıyla yeni yılın başlangıcının kutlandığı törenlere
ev sahipliği yapan bu tapınaklar MÖ 323-68 yılları arasını kapsayan
Seleukos Dönemi’nin sonuna kadar da kullanılmışlardır (Ökse, 2006:
54; Uncu, 2011: 27). Babil'deki en önemli Marduk tapınakları, Esagila
Kidinnu, tanrı koruması altında olan yurttaşlar demektir. Bu yurttaşlar
Sippar, Nippur, Babil kentlerinde yaşamaktadır.
1
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ve tepesinde bir Marduk tapınağı bulunan Etemenanki adlı ziggurattı.
Esagila'da her yeni yıl şenliğinde Enuma Eliş şiiri okunurdu. Marduk'un
karısı olarak en sık anılan tanrıça Zarpanit (İştar) ya da Zarbanit'ti
(Black, 1981: 41).
Bir başka kutlama alanı olan İştar Kapısı, Babil şehrinin surları
üzerinde ve Tören Yolu denen merkezi caddeye çıkan bölgede yer
alırdı. İştar Kapısındaki sırlı mavi aslan, Babil'deki Geçit Yolu'nun her
iki tarafındaki duvarları kaplayan sırlı tuğlalardan yapılmış yaklaşık
yüz yirmi aslandan sadece biriydi. Aslanlar, Mezopotamya’da cinsel
aşk ve savaş tanrıçası İştar'ın güçlerini sembolize ederdi. Onların
görevleri, özellikle Babil tanrılarının heykellerinin sokak boyunca İştar
kapısından festival tapınağına taşındığı yeni yıl festivali sırasında tören
yolunu korumaktı. Burada kral ve başrahip önümüzdeki yıl yenilenen
şenliğin canlılık ve doğurganlığı artırması için dualar okurdu (Benzel,
Graff ve Rakic, 2011: 23).
4-Yeni Yıl (Akitu) Programının Genel Özelikleri
Marduk şenlikler sırasında Enuma Eliş'in yaratılış destanı
okunurken, insanlar her türlü ilahi ve dini şarkıları söylerlerdi. Akitu
Festivali çifte özelliklere sahip bir şenlikti. Doğa festivalinde ortaya
çıkan şenlik, doğanın büyüyen tüm şeylerin ölümünden duyduğu
üzüntüyü ve yeniden doğuşlarından duyduğu sevinci aynı anda dile
getiren özellikleriyle ortaya çıkmıştır. İyi ve kötünün, gece ve
aydınlığın mücadelesinin olduğu festivaldir. Babil’de Marduk, tapınağı
Esagila’da yer alırken diğer şehirlerin tanrıların heykelleri de, başta
oğlu Nabu olmak üzere, Marduk’un tapınağına getirilirdi. Törende
Marduk ortadan kaybolur ve ülkeyi bir anda keder kaplardı. Bir süre
sonra Marduk’un heykelinin tapınağın dışında çıkarılıp, görünmesiyle
izleyici kitlesi coşku seline boğulur bir anda her yeri neşe kaplardı.
Ardından tüm tanrıların heykelleri dışarı çıkarılır ve büyük bir tanrı
kafilesi Marduk’a eşlik ederdi. Marduk'u kahraman, kurtarıcı gösteren
ve Kaos'a karşı galip gelen ve kutsal bir evlilik törenini de içeren birçok
kutsal gösteri gerçekleştirilirdi. Törenlerden sonra heykeller
tapınaklarına gönderilmek üzere iade edilirdi. Assur'da da hemen
hemen benzer ritüeller yaşanmaktaydı. Yüce tanrı Aşur, canavar Tiamat
ile savaşırdı. Nisan ayının ikinci günü tanrı Aşur heykeli, sabah
kahvaltısını yaptıktan sonra, tapınağını özel ayinlerin gerçekleştiği
Ninova'nın dışındaki açık kutsal alandaki Akitu Evi'ne giderek tanrılar
kafilesini yöneten beyaz atlar tarafından çekilen bir savaş arabasıyla
tapınağını terk ederdi (Nemet-Nejat, 2007: 249).
Babil’de kral ve askeri komutanlar Babil’deki kült kuruluşlarıyla
yakın ilişkiliydiler ve Babil’deki Yeni Yıl Şenliklerine şahsen
katılmışlardır. Yeni yıl bayramı ile bağlantılı görkemli tören alayları,
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komutanlara askeri birliklerini ve savaş madalyalarını sergileme fırsatı
verirdi. Nabopolassar’ın (MÖ 626-605) Assurlulara karşı kazandığı
zaferi göklere çıkaran, sadece belli parçaları kalmış Akad’ca epik bir
şiir bize Babil’deki taç giyme töreninin yeni yıl bayramına denk
getirildiğine dikkat çeker (Kuhrt, 2013:297). Ayinlerin nasıl
gerçekleştirileceğine yönelik bir dizi talimatın rahipler için hazırlanmış
geç döneme ait bir kopyası, ikinci ve on birinci günler arasındaki
törenlerle ilgili açık bilgi vermekteyse de öbür günlerdeki olaylar zinciri
bu denli açık değildir. Metinde çeşitli büyüsel ve ritüel programların
yanı sıra bir alayın Akitu binasına yürümesi ve krala bağlılık
bildirmesiyle gerçekleşen ayinin dördüncü gününde 'sunum' içeren (ki
bu sunumla kastedilen büyük olasılıkla Yaratılış Destanı'nın
okunmasıdır) başka bir ayinin olduğu belirtilmektedir (Black ve Green,
2003: 2231).
Yeni yıl şenliklerinin kutlanması Assur ve Mısır’da krallar
tarafından farklı uygulanmıştır. Assur kralı Asurbanipal (MÖ 668-631)
Erbil’de, şehrin koruyucu tanrıçası İştar için yeni yıl şenliğine
katılmıştır. Burada kral yeni yıl şenlikleri savaştan sonra yapmıştır.
Savaşın sonucunda yapılan ayinler ve zafer şölenlerini bir tek kral
kutlar, düşmanlıkların bitişi şerefine tanrılara adaklar sunardı.
Öldürülmüş düşman liderlerinin, herkesin görebilmesi için yukarıda
taşınan kesik kafaları ve zincire bağlanmış seçkin savaş tutsaklarıyla
Assur şehirlerinde dolaşırdı. Ben Assur kralı Assurbanipal. Tanrıça
Şatri’ye adak yaptıktan ve Akitu-evi bayramını kutladıktan sonra,
Dunanu, Samgunu, Aplaya ve tanrıçam İştar’ın elime verdiği elam kralı
Teumman’ın kesik kafasıyla sarılmış dizginleri tuttum, sevinç içinde
Erbil’e girdim (Khurt, 2013: 179). Benzer biçimde Mısır’da XXV.
Hanedanlık kralı Piye (MÖ 747-716), ordusunun savaşta Tefnakht’a
karşı zafer kazanması için yeni yıl şenliklerine katılmıştır (Kuhrt,
2013:332).
Babil’de yeni yıl şenliklerinde kralın kibre kapılmaması, adaletten
ayrılmaması için tapınakta ayinler yapılırdı. Babil’deki yeni yıl
şenliklerinde yer alan önemli bir ayinin içeriğinin, kralın kraliyet
nişanlarının çıkarılması, yüzüne tokat atılması, kulaklarından çekilerek
Marduk’un huzurunda diz çöktürülmesi yapılırdı (Oppenheim
1977:122). Tabi bu nahoş hareketlerin krala kimin yaptığı da soru
işaretidir. Olasılıkla tapınaktaki rahipler ya da kralın haleflerinden biri
tarafından uygulanmış olmalıdır. Bunlar uygulandıktan sonra kral tanrı
Marduk huzurunda yemin eder:
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Ben günah işlemedim, ülkelerin efendisi,
Senin tanrılığını görmezden gelmedim,
Babil’i mahvetmedim,
Dağıtılmasını emretmedim,
Esagila’yın (Babil’deki ana tapınak) sarsmadım
Kidinnu insanlarının yüzüne tokat atmadım
Onları aşağılamadım.
Babil’e önem verdim,
Onun duvarını yıkmadım (Kuhrt, 2013: 314; Oppenheim
1977:122).
Yeni yıl şenliğinin uygulama pratikleri ile ilgili bilgiler Geç Babil
Döneminin kentlerinden olan Uruk’tan gelir. Yeni yıl şenliklerinin baş
uygulayıcısı burada kraldır. Uruk’taki tanrılara sunulan günlük
adaklarla ilgili ayin talimatlarına göre her meslek gurubu ayini bilmek
zorundadır. Örneğin bir kasap hayvanları keserken özel bir dua okurdu.
Aynı şekilde yeni yıl şenliklerinde de Marduk’un oturtulacağı tahtın
üzerine altın tente hazırlayan zanaatkârlar da görevlerini tamamlayınca
sihirli sözcükleri söylemek zorundaydılar (Kuhrt, 2013: 316). Yeni yıl
şenliklerine kralın katılması uygun düşerdi; eğer şahsen orada
bulunmasına olanak yoksa onun yerine varlığının göstergesi olan
simge, örneğin giysisi konurdu. Kralın tanrılarla aynı yemeği
paylaşması her şeyden önce gelirdi. Tanrılar yemeklerini bitirdikten
sonra kalanlar krala gönderilirdi. Tanrıların yemeğini temsili olarak
yiyen yine olasılıkla tapınak görevlileri olsa gerek. Yenilen yemeği
tanrı adına yerler kalanını krala verirler. Kral da aynı kaptan tanrılarla
birlikte yemiş olurdu (Khurt, 2013:318).
Ritüel gerçekleşirken sembolik olarak yıkım ve onarımın
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Marduk'un tapınağı Esagila'nın
tütsülenmesi ve yıkanması, dikkatimizi iki güçlü yıkım ve eğlence
meselesine odaklıyor. Buhar ve duman ortak bir kozmik yıkım figürü
olan ateşi ortaya çıkarır. Su (burada Mezopotamya'nın iki büyük
nehrinden alınmıştır), eski Orta Doğu sel hikâyeleri kadar bilindik bir
yıkım figürü olarak karşımıza çıkarken, suyun doğum ve yeni yaratılışla
bağlantısı kendini belli edecek kadar da önemlidir. Dolayısıyla,
festivalin ikinci gününde yapılan bu ritüel, tapınağın yeniden
yaratılmasına izin veren sembolik bir yıkım anlamına gelir. Hemen
ardından bir koyunun bir mezbahada cellat (kasap) tarafından başının
kesilmesi gelir; şeytan kovucu (“masmassu”), tapınak için bir arınma
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(“kuppuru”) ritüeli gerçekleştirmek için koyun leşini kullanır (buradada
Marduk'un oğlu tanrı Nabu'nun kutsal alanına odaklanır). Tapınak
temizlendikten (“tummû, hûppu”) sonra, şeytan kovucu ve kasap
koyunun iç organlarını ve başını çıkarır, nehre atar ve festival bitene
kadar şehri terk ederler. Burada yine şiddetli yıkım figürlerini
görüyoruz. Bu tür ayinler ortaya çıksa da, bu faaliyetler bir temizlik
ritüelinden fazlasını içerir. Daha ziyade, bu tören Marduk'un
tapınağının yıkılıp yeniden inşa edilmesini temsil ediyor olmalıdır
(Sommer, 2000:86).
Akitu programı, Babillerin ateş, su ve kafası kesilmiş bir koyunun
leşi yoluyla arınma konusundaki büyük kaygılarını ortaya çıkarır.
Metin, başrahibin bu yıkıcı eylemlere tanık olamayacağı konusunda
uyarıyor ve bu uyarı, bu eylemlerin tehlikeli ve belki de tatsız olduğu
duygusunun altını çiziyor: Etusa'nın2 başrahibi tapınağın arınmasını
esasında görmemelidir, (örneğin) eğer izliyorsa, ayinsel olarak tapınak
kirlidir. Şeytan çıkarıcının kendisi ve kasap (cellat) festivalin geri
kalanında şehir dışına çıkıp kırsal bölgelere gitmelidirler. Şeytan
kovucu ve kasabın tapınaktan çıkarken baş rahibin söylediği şiire
“ikkillum” veya "sıkıntı çığlığı" denir ve bu da bu mecazi yıkım
eylemlerinin yarattığı dehşeti yansıtır. Bu ikkillum'u Sümer'in şehir
ağıtlarıyla karşılaştırılabilir (Sommer, 2000: 87).
Babil Akitu programındaki "sıkıntı çığlığı" tam olarak aynı şekilde
işliyor ve Babillilerin tapınağı yeniden inşa etmek için bile ayinsel
olarak tapınağı yok etme kaygılarını ortaya koyuyor. Tüm bu endişe ve
korku durumunda, şeytan çıkarıcının çok güçlü ve çok tehlikeli bir şey
yaptığı hissini ortaya çıkarır: sembolik olarak tapınağı yıkmak. Ele
geçen tablet metninde kralın ifadesinde - "Babil'i devirmedim. . .
Esagila'yı [yıkmadım] ”(423-428. Satırlar) – yıkımdan kralın sorumlu
olmadığına, aynı günün erken saatlerinde Babil ve Esagila
tapınaklarının sembolik yok edildiğine işaret ediyor. Ancak, ritüelin
açıkça gösterdiği gibi, sembolik yıkımdan şeytan çıkaran kişi ve cellat
(kasap) sorumluydu ve onlar çoktan sürgün edilmişlerdi. Nisan'ın
altıncı gününde Nabu'nun önünde parçalanan iki heykelin, Nabu’nun
Esagila’daki mabedini arındıran şeytan kovucu ve celladı temsil ettiği
tahmin ediliyor. Akitu programı, Marduk ve tanrıların savaştığı ve
Babil'i zamanın başında inşa ettiği gibi, tapınağı temizleyen, yıkan ve
yeniden inşa eden tanrılarla birlikte Marduk'un kendisi olduğu yönünde
görüşler öne sürülmektedir (Sommer, 2000: 87-88).
Babil Yaratılış Destanı olarak da bilinen mitolojik şiir Enuma Eliş,
bilinçli olarak yüceltilmiş, Akad çivi yazısıyla yazılmış yedi tabletlik
2

Tanrı Marduk’un sellası.
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bir kompozisyondur. Dünyanın nasıl ortaya çıktığını ve kült merkezi
Babil'de bulunan bir tanrı olan Marduk'un, denizin ejderhaya benzer bir
vücut bulmuş hali olan ilkel tanrıça Tiamat'ı ve yarattığı bir sürü
canavarı yendikten sonra akranları arasında nasıl üstünlük sağladığını
anlatıyor. Destanın, MÖ birinci bin yılının büyük bölümünde
Mezopotamya'daki en önemli kültürel metin olduğunu iddia etmek
abartı olmaz. Destanın otokratik gücü kutlaması, kraliyet yazıtlarındaki
metinden sık sık alıntı yapan veya metinden söz eden çağın
imparatorluk devletlerinin yöneticilerini büyüledi (Frahm ve Jimenez,
2015:293). Destanın etkisi sadece Babil ile sınırlı değildi. Assurlu
alimler destanı yoğun bir şekilde incelenmiş ve Tanrı Aşur'un
Marduk'un yerini aldığı ve Babil'in yerini de Assur şehrinin aldığı bir
Assur versiyonu yaratmışlardır.
Akitu festivalleri ritüel olmaktan ziyade politik ritüel olarak
uygulanmıştır. Yeni yıl şenlikleri için Akitu’dan farklı olarak kullanılan
terim ZAG.MU veya Zagmakku idi. Sümerliler yeni yıl bayramlarına
Zagmakku diyorlardı (Soler Gonzales, 2016:17; Akkuş Mutlu, 2016:
6). Babil'de Marduk adına yapılan, bilinen en son Akitu töreni Pers
kralı Cambyses'in MÖ 538'de 'Bel'i eline aldığı' zamanda
gerçekleştirilmiştir. Öte yandan, MÖ İkinci yüzyıl süresince Akitu
törenleri Uruk'ta Anu (An) ve İştar (İnana) için kutlanmaya devam
etmişti (Black ve Green, 2003:231). Palmyra'daki Bēl tapınağı'ndan bir
kabartma, destanın Roma dönemine kadar devam eden Suriye dini
üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Metin daha
batıda da biliniyordu.
Kralın iktidarı süresince yapmış olduğu tüm işlerde Tanrı
Marduk'un rızasını kazanmayı amaçlaması ve yerine getirmesi gereken
en önemli dini vecibelerden birisi Yeni Yıl şenliklerinin kusursuz bir
şekilde gerçekleştirmesini sağlamaktı. Kralın başı çektiği bu şenliklerde
"Enuma Eliş" ilahisi okunurdu. Bu festivallerde kralların yürütmüş
oldukları siyasal amaçlı dini propaganda üst seviyelere ulaşırdı (Kuhrt,
2013: 497; Pekşan, 2017:107). Söz konusu propagandanın en ileri
boyuta ulaşması ise Yeni Yıl şenliklerinde Tanrı Tammuz/Dumuzi'yi
temsil eden kral ile Tanrıça İnanna/İştar'ı temsil eden bir rahibe ya da
kraliçe arasında gerçekleştirilen hieros gamos yani "Kutsal Evlilik"
ritüelidir (Pekşan, 2017:107). Babil kentinin baş tanrısı olan Marduk'un
tanrılar panteonunda güçlü bir pozisyona yükselmesiyle tanrılar Enlil
ve Tammuz'un yetki ve görevleri de söz konusu Marduk’a atfedilmiştir.
Sümer ve Akad dönemlerinde Tanrı Dumuzi ve Tanrıça İnanna'nın yılın
bahar mevsiminde bir araya gelmesi sonucu birleşmesi gerçekleştirilir
(Meyer ve Mirecki, 1995: 96). Evrenin yenilenişinin sağlanması
şerefine düzenlenen Yeni Yıl Bayramı içerisindeki en önemli
ritüellerden biri olan Kutsal Evlilik seremonisi de Mezopotamya'da
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görülen Babil hâkimiyeti ile birlikte Tanrı Marduk'un şerefine
düzenlenmeye başlanmıştır. Bu bayramda yer alan şölenlerde Tanrı
Marduk'un tahta çıkışı, insanlık ve dünyanın yaratılışı gibi önemli
olaylar kutlanmaktaydı (Pekşan, 2017:107). Söz konusu kutsal evlilik
töreninde kralın tanrıyı sembolize etmesi ve törenlerin ardından,
Mezopotamya mitolojisinde çokça örneği görülen ve tanrılar
panteonundaki tanrıların bir araya gelerek yemek yedikleri kutsal sofra
inancından yola çıkılarak kral ve emri altındaki yöneticilerin katıldığı
ziyafet organizasyonu düzenlenmekteydi (Nemet-Nejat, 2007:249). Bu
ziyafet organizasyonunun düzenlenmesi, kralın tanrının vekili, krallığın
ise tanrılar tarafından kutsanmış bir makam olduğunun vurgulanmak
istenmesidir (Pekşan, 2017:107).
5-Akitu Gününde Yapılanlar
Akitu toplamda 12 gün sürmektedir. Yazılı tabletlerden günlerin
hepsiyle ilgili nasıl ayin düzenlendiği belirsizdir. Babil festivali
geleneksel olarak 4 Nisan’da başlardı. Awilu (üst sınıf), muskena (orta
sınıf), wardu (alt sınıf), Başrahip ve Kral dâhil olmak üzere şehirdeki
tüm insanlar kutlamalara katılırdı
Birinci ve Üçüncü Gün: Esagila'nın (Marduk'un evi) rahibi, diğer
rahiplerle birlikte hüzünlü dualar okurdu ve insanlar, insanlığın
bilinmeyenin korkusunu (kaos) ifade eden aynı biçimde hüzünlü
dualarla karşılık verirlerdi. Bu bilinmezliğin (kaosun) korkusuyla,
başrahip ilk üç gün Esagila'ya gidip Marduk'tan af diler, kutsal şehri
Babil'i koruması için yalvarırdı ve ondan şehrin iyiliğini istediğini
açıklardı. Bu duaya "Esagila'nın Sırrı" adı verilirdi. Aşağıdaki gibi dua
okunurdu:
Öfkende emsali olmayan Rab,
Yüce, zarif kral, toprakların efendisi,
Büyük tanrıları kurtaran,
Güçlüleri kendi bakışıyla indiren Rab,
Kralların efendisi, kaderleri paylaşan insanların ışığı,
Ey Tanrım, Babil senin koltuğun, Borsippa senin tacın
Geniş gökler senin bedenin ...
Kollarının arasında güçlü olanı alırsın ...
Bakışlarında onlara lütuf verirsin,
Işığı görmelerini sağla ki gücünü ilan etsinler;
Toprakların Efendisi, nimetleri telaffuz eden Igigi'nin ışığı;
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Kim senin gücüne boyun eğmez etmez ki?
Majestelerinden bahsetmez misin, egemenliğini yücelten?
Eudul'da yaşayan toprakların efendisi, düşenleri eliyle alan;
Babil şehrine merhamet et,
Yüzünü tapınağın olduğu Esagila'ya çevir,
Babil'de yaşayanlara, vesayetindekilere özgürlük ver! (Pallis,
1927:896; Frahm ve Jiménez, 2015: 332). Üçüncü gün özel ustalar
tahta, altın ve değerli taşlardan yapılmış iki figürin yaparak onları
kırmızıya boyarlardı. Bu figürinler bir kenara bırakılırdı ve altıncı
günde kullanılacaklardı.
Dördüncü Gün: Aynı ritüeller önceki üç gün olduğu gibi takip
edilecektir. Gün doğumundan önce rahipler kutsal yıldız grubu IKU'yu
gözlemlerler. Gün boyunca Yaratılış Destanı Enuma Eliş okunacaktı.
Enuma Eliş büyük olasılıkla tanrıların doğuşu ve evrenin ve insanların
yaratılışı ile ilgili en eski mitolojik hikâyedir. Daha sonra, Tiamat'a
karşı kazandığı zaferin ardından tüm tanrıların Tanrı Marduk'ta nasıl
birleştiği anlatılır. Bu Destanın okunması, Akitu'nun beşinci gününde
Marduk'tan önce Babil Kralı'nın teslim edilmesi için yapılan
hazırlıkların başlangıcı olarak kabul edilirdi. Gece boyunca Marduk'u
da öven bir drama sahnelenirdi (Black, 1981. 49).
Beşinci Gün: 5. günde Babil Kralı'nın Marduk'a boyun eğmesi
sağlanacaktı. Kral, rahiplerin eşlik ettiği Esagila'ya girecek, hep birlikte
sunağa yaklaşacaklardı, burada Esagila'nın yüksek rahibi Marduk'u
taklit eder, sonra krala yaklaşır, mücevherlerini, asasını ve hatta tacını
soymaya başlar, sonra kral sunağa diz çökerken rahip ona sert bir tokat
atar ve Marduk'tan affedilmesini istemek ve ona teslim olmak için dua
etmeye başlar: "Ben günah işlemedim, Ey evrenin Rabbi, ve senin
Göksel gücünü hiç ihmal etmedim"... Sonra Marduk rolündeki rahip
şöyle der: "Marduk'un söylediklerinden korkmayın, çünkü dualarınızı
duyacak, gücünüzü genişletecek ve saltanatınızın büyüklüğünü
artıracak" (Oppenheim, 1977:122).
Tüm dünyevi mülklerin kaldırılması, kralın Marduk'a verdiği
teslimiyetin bir sembolüdür. Bundan sonra Kral ayağa kalkacak ve
rahip ona mücevherlerini, asasını ve tacını geri verecek ve sonra kralın
gözyaşlarını dökmesini umarak onu tekrar sert bir şekilde
tokatlayacaktır, çünkü bu Marduk'a daha fazla boyun eğmeyi ve gücüne
saygı duymayı ifade edecektir. Rahip tacı krala geri getirdiğinde, bu
onun gücünün Marduk tarafından yenilendiği anlamına gelir, böylece
Nisan sadece doğanın ve yaşamın yeniden canlanması değil, aynı
zamanda devletin de yenilendiği kabul edilir. Kralın gücünü
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yenilemesinin ardından tanrı Marduk, yeryüzündeki evi Babil'de
varlığının kanıtı olarak heykeli Etemenanki'de (Marduk'un konutu veya
Esagila tapınağındaki yedi kattan oluşan bir ziggurat veya kule)
konutuna yerleştirilir.
Bu gün boyunca Akitu geleneğine göre, Marduk evine girecek ve
kötü tanrılarla savaşacak, ardından okyanusun kaos canavarı ve
tanrıçası Tiamat tarafından esir alınacak ve oğlunun (Nabu) gelişini
bekleyecektir. Tanrı Nabu, onu "yok" tan kurtaracak ve ihtişamını
tekrar geri getirecektir.
Altıncı Gün: Tanrılar gelmeden önce her yer kargaşa ile dolacaktı.
Üçüncü gün yapılan kuklalar (figürinler) yakılacak ve üzerine bir de
sözde savaş yapılacaktı. Bu kargaşa, Marduk olmadan şehrin sürekli
kaos içinde olacağı anlamına geliyordu. Tanrı Nabu'nun teknelere
gelişine, Nippur, Uruk, Kish ve Eridu'dan (antik Babil şehirleri) gelen
cesur tanrıların yardımcıları eşlik edecekti. Nabu'ya eşlik eden tanrılar,
özellikle bu vesileyle yapılmış teknelere monte edilecek heykellerle
temsil edilecekti. Burada çok sayıda insan, krallarının arkasında
Marduk'un esir tutulduğu Esagila'ya doğru yürümeye başlayacak ve
aşağıdakileri söyleyecektir: "İşte hapsedilen babamızın ihtişamını geri
kazanmak için uzaklardan gelen kişi."
Ülkenin tüm büyük tanrıları Esagila’da kendilerine ayrılan yerlere
yerleştirilerek Marduk’a saygılarını sunmaları sağlanacaktı. Babil
ülkesinde önemli bir yeri olan Marduk’un oğlu Nabu, bayramın 6.
gününde bu tanrılara katılmıştır (Uncu, 2011. 28). Borsippa’dan
gemiyle getirilen Nabu, ayin esnasında prenslere yakışır bir biçimde
muamele görecektir.
Yedinci Gün: Hapsedilmesinin üçüncü gününde Nabu, Marduk'u
serbest bırakır. Kötü tanrılar, Marduk’un evine girdiğinde arkasından
onu büyük bir kapı ile kapatmışlardı. Marduk, Nabu'nun gelişine kadar
kötü tanrılarla savaşacaktı, büyük kapıya girecekti ve Nabu muzaffer
çıkana ve Marduk'u serbest bırakana kadar iki grup arasında bir savaş
devam edecekti (Bidmead, 2004: 83). Marduk’un canavarlara karşı
verdiği mücadelenin her sene tekrarlanmasının nedeni, hiç şüphesiz
Babil’in üstünlüğünün yeniden vurgulanmak istenmesidir (Uncu, 2011:
28).
Sekizinci Gün: Marduk serbest bırakıldığında, tanrıların heykelleri
kaderlerini belirlemek için Kaderler Salonu "Ubshu-Ukkina" da
toplanır, orada tanrılar tüm güçlerini birleştirip Marduk'a bağışlama
kararı verirler. Burada kral, Marduk'u desteklemeleri ve onurlandırmak
için tüm tanrılara yalvarır ve bu ritüelde tüm tanrılar Marduk'a boyun
eğer ve onun konumuna, tanrısallığına itaat ederler.
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Bir Uruk ritüeli, Yeni Yıl festivalinin sekizinci gününün sabahı
düzenlenen töreni ayrıntılı olarak anlatır. Sabah erkenden hizmetçi tanrı
Papsukkal'ın görüntüsü avluya iner ve Anu'nun görüntüsünün önünde
bir pozisyon alır; daha sonra sıralamaya göre gruplar halinde, diğer
tanrılar kendi sellasından gelir ve ayin için uygun pozisyonlarını alırlar.
Anu ve eşine sabah giysileri için bir kâse su ikram edilir ve altın bir
tabakta önce Anu'ya, sonra avluda duran diğer tanrılara et servis edilir.
Daha sonra Papsukkal3, Anu'ya törenle öncülük eder (Oppenheim,
1977:193).
Dokuzuncu Gün: Yaratılışın başlangıcında Marduk'un ejderha
Tiamat'a (yeraltı suların tanrıçası) karşı kazandığı zaferin kutlandığı
"Akitu Evi" nin zafer alayı yürüyüşü yapılırdı. Nineve’de Assurlarının
"Bet Ekribi" (eski Assur dilinde“Dualar evi”) olarak adlandırdıkları
Akitu'nun Evi, şehrin duvarlarının yaklaşık 200 metre dışındaydı.
Burada doğaya hayat veren Tanrı’ya saygı amaçlı özenle dekore edilmiş
yapılar ve görkemli ağaçlar vardı. Zafer alayı, Marduk'un (Aşur)
Tiamat’a karşı zaferi kazanması ve başlangıçta yaşamı neredeyse
kontrol eden kötü güçlerin yok edilmesinden duyduğu sevinci ifade
etmekteydi.
Onuncu Gün: Törenin 10. gününde Marduk ve tören için getirilen
diğer tanrı heykelleri, hiyerarşik bir düzen içinde “İştar Kapısı”nın geçit
yolundan geçirilirdi. Daha sonra tören için inşa edilmiş “Akitu
Tapınağı”na götürülürlerdi. Bu törene bir araba içinde tanrı heykelinin
arkasında yer alarak eşlik eden kral, tapınağa hediyeler sunardı. Kral
Nabonidus’un bir tören sırasında yaklaşık 150 kg. altın ve 3 ton kadar
da gümüş bağışladığı kaydedilmiştir. Bu hediyeler bile törene verilen
önemi göstermektedir (Köroğlu, 2012: 205; Uncu, 2011: 29).
"Bet Akitu"ya gelen tanrı Marduk, hem üst hem yer altı dünyasının
tanrıları (tanrıların heykelleri bir şölen gibi büyük bir masa etrafında
düzenlenmiştir) ile kutlama yapmaya başlar. Daha sonra Marduk,
dünya ve cennetin birleştiği ana tanrıça "İştar" ile evliliğini kutlayarak
geceleyin şehre geri döner tanrıça İştar ile birleşirdi. Diğer tanrılar da
birleştikçe yeryüzüne birlik ve düzen gelirdi. Böylece Kral da temsili
olarak, Esagila'nın en yüksek rahibesiyle evlenerek, her ikisi halkın
önünde tahtta oturarak özel şiirler (dualar) okuyarak bu birleşimi temsil
ederler. Bu aşk gelecek yıl yeni yıl bayramında bereket, canlılık, huzur,
refah getirecektir (Bidmead, 2004: 84).
On Birinci Gün: Kutsal evlilik töreni kutlandıktan sonra 11. günde
tanrı ve maiyeti Babil’e geri dönüyordu. Marduk kaderler salonuna
Akad panteonunda haber tanrısıdır. Silindir mühürlerde kanatlı figür olarak
tasvir edilir.
3
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oturtulup evrenin kralı olarak tapınılıyordu. Ertesi gün, tanrıların
heykelleri kendi şehirlerine geri dönüyordu ve törenler artık son
buluyordu (Uncu, 2011: 29). Tanrılar, sekizinci günde ilk kez bir araya
geldikleri "Upshu Ukkina" (Kaderler Salonu)'da yeniden buluşmak
üzere Efendileri Marduk ile birlikte geri dönerler, burada Marduk
halkının kaderini belirleyecektir. Tanrılar konseyi gelecek yılda tekrar
buluşmak için baş tanrı Marduk eşliğinde geri dönüyorlar, bu kez onlar
Marduk halkının kaderine karar verecektir. Böylece Marduk ve tanrılar,
Babil ile olan antlaşmalarını yenilediler ve şehre başka bir mevsim
döngüsü vaat ettiler. İnsanlığın kaderi kararlaştırıldıktan sonra, Marduk
cennetine geri dönerdi (Bidmead, 2004: 85).
On İkinci Gün: Akitu'nun son günü. Tanrılar Marduk tapınağına geri
döner (heykeller tapınaklarına geri döner) ve Babil, Ninova ve Assur
şehirlerinin geri kalanında günlük yaşam devam eder. İnsanlar başka bir
mevsim döngüsü için pulluk yapmaya ve hazırlanmaya başlarlar.
Değerlendirme ve Sonuç
Yakındoğu’da her yıl kutlanan bahar şenlikleri, Babil’in
bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte dini ve siyasi bir boyut
kazanmıştır. Ulusal bilinci aşılamak üzere Babil’in baş tanrısı Marduk
en önemli figür olarak rol oynamaktadır. Festival, Babil'in yanı sıra
Yeni Assur İmparatorluğu'nda da kabul edildi. Kral Sanherib, MÖ
683'te Assur surlarının dışına bir "Akitu evi" yaptırdı. Ninova'nın
dışında başka bir Akitu evi daha inşa etmiştir. Akitu festivalleri hem
Babil’de hem de Assur’da önem verilerek kutlanmıştır.
Festivalin yıllık bir kutlama olmasına rağmen, tüm kralların her yıl
kutlama yapmadığı görülür. İsyanlar, savaşlar ve kültürler arasındaki
anlaşmazlıklar
gibi
nedenlerden
dolayı
festivaller
gerçekleştirilememiştir. Akitu festivali krallar ve rahipler tarafından
tüm insanlar için barışın kanıtı olarak önerilmiş, festivalin tanrılarına
olan saygı, başkentten yüzlerce kilometre uzaktaki zafer stellerinde de
dile getirilmiştir.
Yeni Yıl şenliklerinin kutlanmadığı kargaşa döneminde Erra
Destanı için zemin hazırlanmış olmalıdır. Destan, Marduk’un
huysuzlanarak Babil’den ayrıldığı ve yerini dert ve yer altı tanrısı,
egemenlik dayatmaya istekli Erra’ya bıraktığı koşulları anlatır. İnsanlık
iç savaş, cinayetler, hastalık, başkaldırı, alt üst olmuş bir dünya
sonucuyla karşı karşıya kalmıştır.
Yeni yıl şenlikleri Mezopotamya’da savaşa hazırlık olarak
öncesinde kutlanırken Hititler ve Mısır’da ise savaştan sonra
kutlanmaktadır. Nitekim II. Murşili’ye ait bir metinde Dağlık
Arinnanda’yı fethettikten sonra Astarpa ırmağına yürüdüm ve Astarpa
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ırmağı boyunca müstahkem kamp kurdum ve orada Yeni Yıl şenliğine
katıldım demektedir.
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1.

Giriş

Günümüzde yaşam felsefesinin değişimi ile birçok alanda doğaya
dönüş gözlemlenmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda
aromaterapik ürünler ve bitkiler üzerinde yoğunlaşma dikkat çekmeye
başlamıştır. Doğal bir gıda maddesi olan bal, bitkilerin çiçeklerinde
bulunan nektarın bal arısı tarafından toplanması ve arının vücudunda
değişikliğe uğrayarak doldurulduğu peteklerde olgunlaşması
sonucunda oluşan tatlı bir besindir. Bileşimi içerisinde bulunan çeşitli
mineraller, vitaminler, enzimler ve organik asitler ile besleyici ve
sindirimi kolaydır ( Özmen ve Alkın, 2006, s. 155). Dolayısıyla birçok
hastalığa karşı koruyucu ve tedavi edici özelliğe sahip fonksiyonel bir
gıdadır. Ayrıca içerdiği çeşitli bileşimler ile insan sağlığı açısından
önemi bilimsel olarak kanıtlanmıştır (Güneş, 2001).
Yapılan araştırmalarda balın damarları genişletip kan dolaşımını
kolaylaştırdığı ve kalbi güçlendirdiği için kalp yetmezliği, çarpıntı gibi
hastalıklar üzerinde etkisi görülmüştür. Yağ hazmını kolaylaştırdığı ve
kabızlığı giderdiği, ülser gibi bazı mide hastalıklarında iyileştirici
olduğu ortaya koyulmuştur. Araştırmalar öksürük, boğaz ağrısı, bronşit
vb. ağız ve boğaz enfeksiyonları ile alerji, yanık ve yara gibi bazı cilt
hastalıklarında da tedavi edici olduğuna işaret etmektedir. Yapısındaki
enzimler ile antiseptik (mikropları öldürücü) özelliğe sahiptir. Ayrıca
bağışıklık sistemini güçlendirici ve sinirleri teskin edici, sakinleştirici
etkileri de bulunmaktadır (Çelik ve Aşgun, 2020,3-4). Bal, yapısında
hastalık yapan mikroorganizmaların oluşmasına izin vermemesi ve
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enfeksiyonların iyileşmesinde etkisi ile antimikrobiyaldir. Baldaki bazı
bileşikler etanol-eter ile ekstakte edilerek ince tabaka
kromatografisinde ayrıldıktan sonra antimikrobiyal etkisi araştırılmış
ve önemli miktarda metil-3,5dimetoksi-4-hidroksi benzoat (metil
sringat) bulunmuştur. İlave olarak metil 3,4,5-tri metoksi benzoat ve etil
esterlerinin Staphylococcus aureus’a karşı antibakterial etkisi
araştırılmıştır. Metil sringat’ın antibakteriyal etkisinin diğer asitlerden
daha fazla olduğu belirtilmiştir (Aksoy ve Dığrak, 2006). Bu özelliği ile
insan sağlığı açısından önemli bir besindir. Dolayısıyla arıların
ürettikleri bal, balmumu, polen vb. ürünler binlerce yıldır bilinmekte ve
tıbbi olarak kullanılmaktadır (Özmen ve Alkın, 2006, 158).
Anadolu coğrafyası arı varlığı ve bal üretimi açısından Dünya’da üst
sıralarda yer almaktadır. Ülkemizin bal üretiminin neredeyse yarısı
Karadeniz, Akdeniz ve Ege bölgelerinden sağlanmaktadır. Bal
üretiminde ilk on ilimiz; Ordu, Samsun, Sivas, Erzincan, Adana,
Mersin, Antalya, Muğla Aydın ve İzmir’dir. Bu illerimiz ülkemizin bal
üretiminin yaklaşık %50’sini üretebilmektedirler. Bu durum
Anadolu’nun çiçekli bitki çeşitliliği ve arı ırkının zenginliği ile
açıklanmaktadır. Ayrıca arıların gen merkezi Ortadoğu ülkelerini işaret
etmekte Anadolu’nun ise bölgeye yakınlığı bilinmektedir (Eroğlu ve
Yüksel, 2020, 352). Bazı coğrafyalar vardır ki; doğal kaynakları,
iklimin elverişliği, toprağı, suyu ve verimli ovalara sahip oluşu ile
geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmasını sağlamıştır. Eski
uygarlıkların günümüze bıraktığı tarihi miras sadece arkeolojik eserler
ile sınırlı kalmamıştır. Dönemin yaşantısı hakkında yazılı kaynaklar
olan çivi yazılı tabletler ve papirüsler önemli bilgiler içermektedir.
Yazının icat edildiği Sümer Mezopotamya’sından Mısır papirüslerine,
üç kıtanın ortasında yer alan Anadolu uygarlıklarından Hititlerin çivi
yazılı tabletlerine balın yaşamsal önemi günümüz dünyasına ve
bilimine ışık tutmaktadır (Üreten, 2011, 364-365).
2.

Eski Ön Asya’da arı ve bal

Arılar insanoğlunun yeryüzündeki varlığından daha eski geçmişe
sahiptir. 100 milyon yıl öncesinde amber taşı içerisindeki arı fosilleri
bu veriyi kanıtlar niteliktedir. İnsanoğlunun avcı toplayıcı yaşam biçimi
benimsediği Paleolitik Çağ’da barınma ihtiyacı kaya sığınakları ve
mağaralardan sağlamıştır. Yaşamını devam ettirebilmesi için elde ettiği
besinler de bölgenin faunası ve florası olmuştur.
İnsanoğlunun bal avcılığını anlatan en eski arkeolojik kanıtlar
mağaraların duvarlarına kazınmıştır. İspanya’nın Valencia kentindeki
bir mağarada ortaya çıkarılan duvar resimlerinde arı tasviri (Şekil 1) bu
bilgiyi kanıtlar niteliktedir (Eroğlu ve Yüksel, 2020, 345).
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Şekil.1 İspanya Valencia yakınlarındaki mağara duvarında arı tasviri,
(Eroğlu ve Yüksel, 2020, 346)

İnsanoğlunun yerleşik hayata geçtiği Neolitik Dönemin
Anadolu’daki en iyi temsil edildiği yerleşimlerden Çatalhöyük’te
(M.Ö. 9000-8000) konutların iç duvar resimleri Anadolu insanının balı
bir besin olarak tükettiğini gösteren en eski kanıttır (Mellaart, 203:65).
Çatalhöyük’te son dönem kazılarında arkeometrik çalışmalarda yapılan
gaz kromatografisi analizleri bazı seramik kaplar üzerinde balmumu
kalıntılarına işaret etmektedir. Bu çalışmalar balın Anadolu
coğrafyasında kullanımı hakkında fikir vermektedir (Uhri, 2016, 71).
Mezopotamya'da yaşayan Sümerlerin M.Ö. 3200’lerde yazıyı
keşfetmeleri ile (Şeker ve Şeker, 2019) günümüz bilimine de kaynaklık
yapan birçok bilgi kayıt altına alınabilmiştir. Dünya tarihinin ilk yazılı
belgeleri olan Sümer tabletlerinde balı bir ilaç olarak kabul ettikleri
bilinmektedir. Reçete olarak tanımlayabileceğimiz bu tabletlerin ilaç
hazırlama içeriklerinin %30’unda bal mevcuttur (Özcan, 2014, 65). Bu
reçetelerden birinde saçların yeniden siyahlaşması amacıyla bir avuç
arının yağda kızartılarak beyaz saçlara sürülmesi tavsiye edilmektedir.
Tedavi edici özelliği ile bedendeki yaraların iyileştirilmesinde baldan
faydalanılmıştır. Ayrıca Mezopotamya kültüründe balın koruma
sağlaması ve bereket amacıyla tapınakların temellerine, kapı eşiklerine
sürüldüğü yazılı belgelerde karşımıza çıkmaktadır. Bu konu ile ilgili en
dikkat çekici kanıt Lagaş kralı Gudea’nın tanrı Ningirsu adına
yaptırdığı tapınağın tasvir edildiği bir silindir mühür üzerinde yer alan
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yazıttır. Bu yazıtta kral Gudea’nın tapınağı düşmanlardan koruması ve
bereket getirmesi amacıyla temellerine tereyağı ve bal sunusu
yapıldığına dair satırlar mevcuttur. Mezopotamya’da kötü güçlerin
kovulması amacıyla yapılan büyü metinlerinde bal, önemli bir büyü
malzemesi olarak da yer almaktadır. Kimi zaman da tanrıları
yatıştırmak amacıyla sunu olarak kullanılmaktadır. Ünlü coğrafyacı
Strabon, Mezopotamya’ da ölüleri mumyaladıklarından, ölü bedenleri
balla kapladıklarından söz etmektedir (Gezgin, 2013, 78-79).
Mezopotamya kültürlerinde olduğu gibi Mısır kültürlerinde de
sosyal yaşam içerisinde tanrılar büyük önem taşımaktadır. Mısırlıların
insanın yaratılış mitosunda; Re-Atum evrende yalnız olduğunu
anlayınca bedeninden Şu(hava) ve Tefnut’u(nem) yaratmıştır. Onların
da Nut (gök) ve Geb (yer) adında iki çocukları olmuştur. Nut ve Geb
karanlık dünyada oynarken kaybolmuşlardır. Kısa süre sonra kaybolan
çocukları bulduğunda gözyaşlarını tutamayan Re-Atum’un
yanaklarından süzülerek toprağa düşün damlalardan insana,
yanaklarında kalan gözyaşı damlaları ise arı ve bala dönüşmüştür.
Dolayısyla Mısır kültüründe bal, insan için “yaşam verici” olarak
tanımlanan gıda maddelerinden biridir. Dolayısıyla bal Mısırlılar için
bir gıda maddesinden daha fazla anlam kazanmıştır (Şekil.2). Birçok
tıbbi içerikli reçetede bal ve balmumu çokça yer almaktadır ( Gezgin,
2013, 73).

Şekil.2 Eski Mısırlılarda arıcılık (Eroğlu ve Yüksel, 2020, 346)

Son yıllarda Mısır’da firavun mezarlarında yapılan araştırmalarda
açığa çıkarılan kuru bal kalıntısı ve okunan tabletler Mısırlıların 4000
yıldan beri balı yiyecek olarak tüketmenin dışında dini ritüellerinde ve
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ilaç yapımında kullandıklarını göstermektedir (Eroğlu ve Yüksel, 2020,
345). Mısır yazılı kaynakları içerisinde günümüze kadar ulaşmış, tıp
tarihi açısından önemli eserlerden biri olan Ebers papirüsünde 800’den
fazla reçete yer almaktadır ( Şeker ve Demir, 2018, 620). Bu reçeteler
arasında bal ilaç yapımında önemli bir hammadde olarak yer
almaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda bal, toz haline getirilen kimyon
ve ılık süte karıştırıldığında öksürüğe iyi gelmektedir. Nubya toprağı,
Mimi unu ve bal karışımı dolgu malzemesi olarak dişin çürük kısmı
doldurulmaktadır. Yine bir başka reçetede sarı aşı boyası, güherçile ve
bal ile elde edilen karışım dişin çürük yerlerinin doldurulmasında
kullanılmaktadır (Gezgin, 2013,80). Ayrıca Mısır tıbbında balın yanık
tedavisinde, göz hastalıklarında ve ülserde kullanıldığı bilinmektedir
(Özcan, 2014, 65). Hearst papirüsünde ise bal, un ve kaymak
karışımının kırık çıkık tedavisinde kullanıldığı, olasılıkla donarak alçı
görevi gördüğü yer almaktadır. Kahun papirüsünde ise balın gebeliği
önlemek amacıyla jinekolojik olarak kullanıldığı kaydedilmiştir
(Gezgin, 2013,79).
Eski Önasya medeniyetlerinden Mezopotamya ve Mısır uygarlıkları
M.Ö. 4. Binyılın sonlarından itibaren yazıya geçmelerine rağmen
Anadolu toprakları yazılı belgeler ile M.Ö. 2. Binyılın başlarında
karşılaşılmaktadır. Mezopotamya’da hakimiyet kuran Assurlular ile
yapılan yoğun ticaret sayesinde Anadolu’da Assurca yazılı belgeler
varlığını göstermektedir. Anadolu arkeolojisinde Assur Ticaret
Kolonileri Çağı olarak tanımlanan bu dönemde belgeler çoğunlukla
kanun maddeleri ve ticari kayıtlardan oluşmaktadır (Öz, 2014). Assurlu
tüccarlar arasındaki mektuplaşma metinlerinden balın ticaretinin yoğun
olduğu ve Anadolu’da üretildiği merkezler hakkında bilgi
edinilmektedir. Ayrıca tabletlerden edinilen bilgiye göre dönemin
Anadolu’sunda bal yiyecek olarak tüketilen, iktisadi bir kıymettir (
Yıldırım, 2018, 361).
M.Ö. 2.binyıl ortalarına doğru Hititler Anadolu topraklarında
merkezi bir yönetimini kurmuşlardır. Gelişerek Anadolu’nun ilk
imparatorluğu haline gelen Hititler aynı zamanda çivi yazılı metinleri
ile Anadolu’nun ilk yazılı belgelerini oluşturmuşlardır. Bu belgeler
Hititlerin inanç dünyası, sosyo-ekonomik hayatı ve hukuk kuralları ile
ilgili bilgiler vermenin yanı sıra dönemin Anadolu’suna da ışık
tutmaktadır.
3.

Anadolu’da Hitit Uygarlığı

Anadolu jeopolitik konumu ve coğrafyası ile yerleşik yaşamın
başlangıcından itibaren ilgi odağı olmuştur. Asya ve Avrupa arasında
insanlığın göç hareketlerine köprü olmuştur. Kimi zaman da
uygarlıkların doğuşuna, devletlerin kurulmasına yurt olmuştur.
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Hititler Anadolu’ya M.Ö. 2200 yıllarında yerleşmişlerdir. Nereden
göç ettikleri konusunda kesin bilgiler olmamasına rağmen son yıllarda
yapılan araştırmalar Hitit dilindeki benzerlik dolayısıyla Hint-Avrupalı
bir topluluk oldukları tezi ile Hazar Denizi dolaylarından göç ettiklerini
düşünülmektedir. Eski bir Hitit duasında “Güneşin denize battığı yer”
ifadesi bu tezi güçlendirmektedir. Başlangıçta Kızılırmak kavsi
içerisine yerleşmişlerdir. Kendilerinden Neşa’lılar (Kayseri/ Kültepe/
Kaneş) veya “Bin Tanrılı Halk” olarak bahsetmektedirler. M.Ö. 17.yy
dolaylarında Anadolu’nun ilk merkezi devletini kurmuşlardır.
Başkentleri Hattuşa’yı (Çorum/Boğazköy) merkez alarak Anadolu’nun
güney, güneydoğu ve batısından Kıbrıs, Suriye ve Mezopotamya’nın
kuzey kesimlerine kadar hakimiyet alanını genişletmişlerdir (Şekil.3).
M.Ö. 1400’lerde bir imparatorluk haline gelmişler ve M.Ö. 1274
yılında dönemin önemli güçlerinden Mısır ile imza edilen Dünya’nın
ilk barış antlaşması olan “Kadeş Barış Antlaşması”nın taraflarından
olmuşlardır.

Şekil.3. Hitit İmparatorluk Dönemi’nde Anadolu
(Erişim adresi: http://www.larendem.com/dunya-tarihi/kades-savasi-mo-1274.html)

Hititler, Assur ve Mısır ile birlikte Orta Tunç Çağ’ında dönemin en
ihtişamlı üç imparatorluğundan biri olmuştur. M.Ö. 1200 sonrasında
parçalanmış ve Anadolu’nun güneydoğusunda beylikler halinde
M.Ö.700’lere kadar varlığını korumuştur. Günümüzde Başkent Hattuşa
(Boğazköy)’da yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında açığa çıkarılan
26.000’den fazla çivi yazılı tablet arşivi haklarında önemli bilgiler
edinmemizi sağlamıştır. Okunan tabletler sayesinde devlet yönetimleri,
hukuk sistemleri, ekonomileri, inanç dünyası ve sosyal hayatları ile
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ilgili edindiğimiz bilgiler dönemin Anadolu yaşamına ışık tutmaktadır
(Brandau and Schickert, 2011; Ünal, 2005).
4.

Hititlerin inanç dünyasında arı ve bal

Kendilerini “Bin Tanrılı Halk” olarak tanımlayan Hititlerin inanç
dünyası yaşamlarının odak noktasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla Hitit
toplumunda doğal afetler, kıtlık, hastalıklar vb. felaketler tanrıların
insanları cezalandırması olarak algılanmaktadır. Bu ilahi cezalardan
kurtulmanın tek yolu ise tanrılara sunular ve kurbanlar ile gerekli
ihtimamı göstermektir (Ünal, 1980, 478). Hititlerin dini nitelik taşıyan
çivi yazılı metinlerinde tanrılara yapılan sunular arasında bal önemli bir
yer tutmaktadır. Tapınaklarda tanrıların ağızlarına bal sürülmekte,
gittikleri yerden geri dönsün diye tanrıyı çağırma törenlerinde tanrıların
yollarına ballar dökülmektedir (Ardzinba, 2010). İnanışa göre tanrılara
gerekli özen gösterilmez ise kendilerini terk edecek, bereketi ve bolluğu
beraberinde götürecek, hastalıklar baş gösterecektir. Hitit inanç
dünyasında arı ve balın önemine dair en güzel örnek ünlü “Kaybolan
Tanrı Telipinu Mitos”unda şöyle yer almaktadır (Reyhan, 2009):
Fırtına tanrısı Taru’nun oğlu olan bereket tanrısı Telipinu bir gün;
“Çok Kızgınım, kimse yanıma yaklaşmasın” diye öfkeyle bağırarak
çıkıp gitmişti.
Giderken yanına olgunlaşan tohumları, tarlalarda, çayırlarda ve
otlaklardaki verimli ürünleri, bereketli rüzgarları da yanında götürdü.
Kırlara doğru giderek, gözlerden uzak bir çayıra geldiğinde
bitkinlikten uyuyakaldı. Telipinu’nun çılgın öfkesi doğayı da üzmüştü.
Ahırlarda sığırlar, ağıllarda koyunlar ve insanlar artık gebe
kalmıyordu. Danalar ve kuzular anneleri tarafından bilmezlikten
geliniyor, hiçe sayılıyordu. Tarlalarda buğday, arpa ve darı artık
yetişmiyordu. Dağlar tepeler kuraklaştı, bitkiler kurudu. Çayırlar nem
olmadığı için kavruldu, kaynaklar buhar oldu. Ağaçlar da taze filiz
vermez oldu. Ülkede kıtlık ortaya çıkmıştı. Tanrılar ve insanlar açlıktan
öleceklerini düşünerek korkmaya başladılar.
Büyük tanrılar ve küçük tanrılar tepelerde, geniş vadilerde
Telipinu’yu aramaya başladılar. Gölleri, ırmakları geçtiler fakat
Telipinu’yu bulamadılar. Fırtına tanrısı Taru kaygılanmıştı.
Taru, Ana Tanrıça Nintu’nun yanına giti ve “Telipinu öylesine
kızdı ki bütün tohumlar öldü ve her şey kurudu. Neler oldu? Ne
yapacağız? Eğer Telipinu yakında bulunamazsa hepimiz açlıktan
öleceğiz?” dedi.
Ana Tanrıça Nintu :“Sakinleş. Ben onu sana getireceğim. Bana
arıyı getir, onu eğiteceğim ve Telipinu’yu arayacak.”dedi. Fırtına
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Tanrısı Taru, Ana Tanrıça Nintu’nun isteğini yerine getirerek arıyla
birlikte geldi.
Ana Tanrıça Nintu arıya: : “Küçük arı, git ve Telipinu’yu ara. Onu
bulduğunda ellerini ve ayaklarını sok. Ayaklarının üzerinde
sıçrayana dek sok onu! Sonra balmumundan biraz al ve gözleriyle
ayaklarını sar. Onu arındır ve huzuruma getir.”
Nintu ile küçük arıyı gören Fırtına Tanrısı Taru küçümseyerek:
“Kanatları çok küçük ve zayıf, kendisi de son derece küçük ve zayıf
bir yaratık. Tanrıların başaramadığı bir işi nasıl becerecek?”dedi.
Ana Tanrıça Nintu cevap verdi: “Taru, kuşkularına karşın arı
Telipinu’yu bulacak. Sadece sabırla bekle ve gör!”dedi.
Ana Tanrıçanın isteği üzerine küçük arı kentten ayrılarak
Telipinu’yu aramaya başladı. Sıra sıra tepeler, engebeli dağlar aştı.
Akıntılı nehirleri, kurak düzlükleri geçerek yaprakları olmayan
ağaçlıklarda dolaştı. Büyük bir gayretle uçarken bedenindeki bal ve
balmumunu tüketmeye başlamıştı. Bereket Tanrısı Telipinu’yu uzun
süren yolculuk sonunda ağaçlar arasında çayırda uzanmış uyurken
buldu. Telipinu derin uykuda iken ellerini ve ayaklarını sokarak
uyandırdı. Derin uykusundan uyanan Telipinu’nun ayaklarına ve
gözlerine ana tanrıçanın söylediği gibi bir parça balmumu sürdü. Onu
arındırdı. Sonra arı, Telipinu’ya çayırda uyuyarak ne yaptığını sordu.
Telipinu kızgın bir şekilde: “Sadece çok öfkelendim ve yürüyüp
uzaklaştım. Beni uykumdan uyandırmaya nasıl cesaret edersin! Bu
kadar kızgınken beni nasıl seninle konuşmaya zorlarsın!”dedi (
Reyhan, 2009; Üreten, 2011, 369-370).
Kayıp Tanrı Telipinu mitosunun devam eden satırlarında arı, önce
sokarak öfkelendirdiği tanrıyı balmumu ile tedavi etmişti. Sonrasında
balın sakinleştirici etkisiyle, giderken bolluk ve bereketi yanına alan
Tanrı Telipinu’nun ülkeye tekrar geri dönmesini sağlamıştı.
Tüm canlılar gibi insanoğlunun da yeryüzündeki en büyük
mücadelelerinden biri besin ihtiyacını karşılamak olmuştur. Bu ihtiyaç
zamanla dinsel kavramlar haline gelmiştir. Hitit toplumu için de durum
farklı değildir. Çivi yazılı metinlerde yer aldığı gibi doğanın yaşam
döngüsü mitolojik hikayelere konu olmuştur. İlkbaharda doğanın
yeniden canlanmasıyla toprak ve su tanrısallaştırılmıştır. Bereket elde
etmek amacıyla çeşitli dinsel ritüeller ve törenler düzenlenmiş,
tapınaklar yaptırılmıştır ( Ökse, 2006).
5.

Hititlerin sosyo-ekonomik hayatında arı ve bal

Hitit toplumunun ekonomik kaynaklarının başında tarım ve
hayvancılık yer almaktadır. Başta başkent Hattuşa ( Boğazköy) olmak
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üzere ve kazısı yapılan diğer Hitit yerleşimlerinde ele geçen çivi yazılı
arşivlerde ekonomik kayıtlar da yer almaktadır. Dolayısıyla hayvansal
bir ürün olan bal iktisadi bir kıymet olarak kayıtlara geçmiştir. Sosyal
hayatı düzenleyici maddelerin yer aldığı Hitit kanun metinlerinde
madde 181’de bal için biçilen değer;
1 zipitanni ( 1 maşrapa) bal = 1 Hitit şekeli gümüş (12.50 gr gümüş)
‘tür ( Eğilmez, 2005).
Ayrıca sosyal hayatı düzenleyen kanun metinlerinde (Şekil.4)
toplumsal işlenen suçlar için de maddeler yer almaktadır. İktisadi bir
kıymet olan bal veya arı kovanı çalma suçuna karşılık hırsıza verilecek
ceza Hitit kanun metinlerinde madde 91 ve 92’de yer almaktadır.
Madde 91: “Eğer bir kovanda yaşayan arı topluluğunda arıları biri
çalarsa, eskiden bir mina gümüş veriliyordu. Şimdi beş şekel gümüş
verilsin ve (böylece suçu) evinden uzaklaştırır.”
Madde 92: “Eğer iki kovanı, eğer üç kovanı biri çalarsa, eskiden o
arılar tarafından sokuluyordu ve şimdi altı şekel gümüş versin. Eğer
bir kovanı biri çalarsa, eğer içinde arı yoksa üç şekel gümüş versin.”
Hitit kanun maddelerinde bal arıları ile ilgili yapılan
düzenlemelerden de anlaşıldığı üzere toplumda bal önemli miktarda
tüketilmektedir. Dolayısıyla arıcılık gelişmiş bir üretim faaliyeti olarak
ekonomik hayat içerisinde yer almaktadır (Sir Gavaz, 2012, 101).

Şekil.4. Hititlerde arı yetiştiriciliği ile ilgili yasalar (Eroğlu ve Yüksel,
2020, 347).

Hitit toplumunda bal besin olarak tüketilmek dışında tanrılara
yapılan sunular arasında yoğunlukla yer almaktadır. Çevirisi yapılan
dini metinlerde kurban sunularının dışında tanrılara “ballı ekmek”,
“baklalı ballı ekmek”, “bezelyeli ballı ekmek” gibi balla
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çeşnilendirilmiş ekmek türleri kayıt altına alınmıştır. (Yıldırım, 2018,
364).
Tanrılara sunu amaçlı tapınım törenlerinin yanı sıra yaşanan
olumsuz durumların ortadan kaldırılması amacıyla da ritüeller
düzenlenmektedir. “Ak büyü” olarak adlandırılan bu ritüeller sırasında
tanrı figürleri bal ve yağ karışımı kullanılarak şekillendirilmektedir. Bu
amaçla balın kullanıldığı “Yeraltı Tanrılarına Çağrı” büyü ritüelinde
yer alan satırlarda;
“Büyücü nehir kenarındaki balçığı yağ (ve) bal ile karıştırır. (Ş)u
tanrıları yapar: Kahin Aduntarri, Rüya yorumcusu Zulki, İrpitiga,
Nara….” Şeklinde yağla balla yoğurulup şekillendirilen tanrılar
sayılmaktadır (Yıldırım, 2018, 365).
Hititlerin tıbbi içerikli metinlerine bakıldığında genel durum
Mezopotamya kültürleri ile benzerdir. Bin Tanrılı Halk olarak
tanımlanan Hitit toplumunda; insanları hasta eden kötü ruhlar ve
hastalıklar tanrıların bir cezalandırmasıdır. Dolayısıyla tedavide
kullanılacak ilaç da büyü içeriklidir. Çivi yazılı metinlerde hekimlik
daha ziyade şifacı (büyücü) olarak tanımlanmaktadır. İlaç yapımında
ise birçok hayvansal maddenin yanı sıra yoğunlukla şifalı olduğu
bilinen bitki türleri kullanılmaktadır. Çivi yazılı belgelerden anlaşıldığı
üzere bu şifalı bitkiler ve bitki kökleri çoğunlukla ekmekle veya bal ile
lapa haline getirilip hastaya verilerek tedavi gerçekleştirilmektedir
(Kılıç ve Başol, 2015, 32-34).
Hititlerin egemenlik kurduğu dönemde Anadolu coğrafyasında
yaklaşık olarak 12.000 bitki türü (tür, alt tür) olduğu tahmin
edilmektedir. Bu sayının yaklaşık 1/3 ‘ünün endemik türlerden oluştuğu
düşünülmektedir. Dolayısıyla Hititlerin yaşadığı coğrafyada 500
civarında bitkinin tedavi etmek amacıyla kullanıldığı bilinmektedir
(Kılıç ve Başol, 2015,30).
Çivi yazılı metinler dışında Hititlerde arıcılığın ve balın arkeolojik
olarak izlerini ortaya koyan tek buluntu İ.Tunç Sipahi’nin
başkanlığında bir Hitit yerleşimi olan Boyalı Höyük 2004 yılı kazı
çalışmalarında tespit edilmiştir. Pişmiş toprak yassı bir şişe olarak
tanımlana kap içerisinde bal kalıntıları saptanmıştır. Yapılan
arkeometrik çalışmalar sonucunda kap içerisindeki karışımın içeriği
incelendiğinde, bal ve çörek otundan oluşan bir karışım olduğu tespit
edilmiştir. Bu karşımın eldeki veriler ile hangi amaçla kullanıldığı
binememektedir. Ancak açığa çıkarılan buluntu çivi yazılı metinlerde
bahsi geçen tedavi amaçlı bal karışımlarını doğrulayabilecek nitelikte
olup günümüz bilimine ışık tutacağı varsayılmaktadır (Salih, Sipahi ve
Oybak Dönmez, 2009, 418-419).
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Sonuç
İnsanoğlunun yeryüzündeki varlığı yüzbinlerce yıl öncesine
dayanmaktadır. Avcı-toplayıcı yaşam biçimini benimsediği Paleolitik
çağlardan itibaren becerisi dolayısıyla yaşamını devam ettirmeyi
başarabilmiştir. Sürekli çevresini gözlemleyerek edindiği bilgi
birikimini de kayıt altına almaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya gayret
göstermiştir. Bu bilgileri kimi zaman mağara duvarlarında kimi zaman
da çanak çömlek üzerinde arkeolojik çalışmalar ile gün yüzüne
çıkarılmayı beklemektedir.
İnsanlığın başlangıçta besin olarak tükettiği bal, besleyici tatlı bir
gıda olarak kalmamıştır. İnsanoğlu zekası ile bu mucizevi besinden
faydalanmanın yolları bulmuştur. Başlangıçta inanç dünyasında
tanrıların şifa dolu armağanı olarak gördüğü balı, bilinçli bir şekilde
üretmeyi bilmiştir. Çeşitli arayışlar sonrasında ise ürettiği baldan şifa
bulmayı, şifa dağıtmayı öğrenmiştir. Yazıyı keşfettikten sonra da bu
bilgi birikimini kil tabletlere kazımış ve günümüze kadar ulaşmasını
sağlamıştır.
Arkeolojik buluntular ile elde edilen bilgiler günümüzde birçok
bilime kaynaklık edebilmektedir. Multidisipliner çalışmalar toprak
altından gün yüzüne çıkmaya çalışan bilgileri modern teknikler ile
derleyerek sunmaktadır. Bu gibi çalışmalar geçmişte var olan bilgilerin
temelleri üzerinde yeni bilgilerin inşa edilmesinde hız kazandıracaktır.
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Klasik şiir geleneğinin yüzlerce yıllık müesses nizamında, semantik
ve estetik açıdan en köklü değişim Sebk-i Hindî üslubuyla meydana
gelmiştir. Tabiat ve insanı, yaradılış ve varoluşu kendine has teşbih ve
istiarelerin penceresinden okuyan ve sunan bu anlam dünyasına Hint
üslubu şairleri daha önce kullanılmamış istiareler ve teşbihlerle yepyeni
bir renk katmışlar, taze bir nefes getirmişlerdir.
Şairler yeni bir imge dünyası inşa ederken hem gelenekten istifade
etmişler (Yakut 2020), hem de tamamen yeni ve şahsî bağdaştırmalar
(yeni terkipler, teşbihler, istiareler) üretmişlerdir (Yakut 2019). Bunun
yanında söz konusu üslup etkisindeki şairlerin, daha önce rastlanmayan
bazı benzetme ve tamlamaları müştereken kullandıkları da
görülmektedir. Bunların bazıları yaygınlık kazanırken bazıları daha az
şair tarafından sınırlı sayıda kullanılmıştır.
Bu yeni tamlamalardan biri olan kûçe-i ney (ney sokağı) terkibi
yaptığımız taramalara1 göre Sâib-i Tebrîzî (d. 1591?; ö. 1676?), Şevketi Buhârî (d. 1628?; ö. 1700), Bîdil-i Dihlevî (d. 1644; ö. 1720) ve Nedîm
(d. 1681; ö. 1730) tarafından kullanılmıştır. Söz konusu terkibin şairler
tarafından kaçar defa kullanıldığını gösteren tablo şöyledir:
Sâib
Şevket
Bîdil
Nedîm
Kûçe-i ney 3
1
11
1
Sâib-i Tebrîzî’nin Şevket’ten 37 yıl önce doğduğu ve 24 yıl önce
vefat ettiği dikkate alındığında kûçe-i ney terkibinin ilk kez Sâib
tarafından kullanılmış olması muhtemeldir. Keza Hint üslubu şairlerine
mahsus müşterek terkiplerin birçoğu ya Sâib tarafından ilk kez
kullanılmış veya kendisinden önceki Örfî, Kelîm veya Tâlib gibi şairler
tarafından kullanılmış birçok yeni terkip Sâib tarafından yeni unsurlarla
Farsça divanlar: ganjoor.net adresindeki 70 divana ilaveten Figânî (ö. 1519),
Örfî-i Şîrâzî (ö. 1591), Feyzî-i Hindî (ö. 1595), Tâlib-i Âmülî (ö. 1626), Kelîmi Kâşânî (ö. 1651), Ganî-i Keşmîrî (ö. 1678), Feyz-i Kâşânî (ö. 1679), Şevketi Buhârî (ö. 1700), Hazîn-i Lâhîcî (ö. 1766) adlı şairlerin divanları taranmıştır.
Türkçe divanlar: Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk’ün Metin ambarı projesi ve
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın e-kitaplarında yer alan 150 divan taranmıştır.
1
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ilişkilendirilerek zenginleştirilmiştir. Diğer şairler çoğunlukla Sâib’in
öncülük ettiği bu anlam ağına yeni hayallerle katılmışlardır.2
Bu dört şairin kûçe-i ney terkibini şiirde kullanış biçimleri mukayese
edildiğinde benzer ve farklı hayalleri tespit etmek mümkün olacaktır.
1.

Ney ve kûçe-i ney

Klasik şiirde bir kavram, nesne veya hadiseden bahsedilirken onun
birçok özelliğine istinaden teşbih, istiare, mürsel mecazlar
yapılmaktadır. Beytin tam olarak anlaşılması, arka planında saklı bir
mazmun varsa keşfedilmesi ve çözülmesi için bu çağrışımların ve
anlam ilişkilerinin bilinmesi gerekir. Bu sebeple kûçe-i ney imgesiyle
ilgili beyitlerin tahliline ve mukayesesine başlamadan önce ney’in
başlıca özelliklerini teşhis edelim.
Ney veya nây Farsçada kamış anlamına gelir. Dokuz boğumlu bir
kamışın içi boşaltılır, kızgın demirle yakmak suretiyle veya özel bir
keskiyle dâirevî yedi adet delik (perde) açılır. Neyin ilk ve son
boğumuna, çatlamasını önlemek için gümüş, altın veya pirinçten
yapılan bilezikler (parazvâne) takılır. Neyin sağlam olmasını sağlamak
için boğum yerlerine tel (gümüş, altın veya başka bir maden) sarılabilir.
Neyin ilk boğumu olan boğaz boğumuna genellikle boynuzdan elde
edilmiş, üflemeyi kolaylaştırıcı konik bir ağızlık (başpâre) takılır.
Başpâre yapımında daha çok manda boynuzu tercih edilir (Uygun 2007:
68-69).
Kûçe-i ney (ney sokağı) terkibi izâfet-i teşbîhiyyedir. Bu tamlama
çeşidi, tamlayanla tamlanan arasında benzerlik münasebeti kurar.
Neyin sokağa benzetilmesi muhtemelen darlığı sebebiyledir. Nitekim
Sâib, aşağıdaki bir beytinde görüleceği üzere, “ney sokağı” ile “şâhrâh”
(geniş yol, ana cadde) arasında bir mukayese yapmıştır.
2.

Sâib-i Tebrîzî’de kûçe-i ney

Mevlevî-meşrep bir şair olan Sâib-i Tebrîzî yeni imgeler kurmakta
ve önceki imgeleri yeni anlam ilişkileriyle zenginleştirmede usta ve
öncü bir isimdir. Türkçe ve Farsça divanlarda yapılan taramalarda
Sâib’den önce bu terkibi kullanan bir şaire rastlanmamıştır. Sâib çarpıcı
imgelerle yüklü aşağıdaki beytinde ney sokağının (kûçe-i ney), alev
kervanının ana yolu (şâhrâh-ı kârvân-ı şu‘le) olmadığını söyler ve kan
süzülen kirpikten (müjgân-ı hûn-pâlâ) bir kalem hazırlanmasını talep
eder:
Hint üslubunda müşterek imgeleri tedkik ve tahlil eden kitap çalışmamız
tamamlanmış olup yayın aşamasına gelmiştir. Bu çalışmada Sâib’in yeni
terkipler ve anlam ilişkileri kurmadaki ustalığını somut verilerle destekleyen
birçok örnek vardır.
2
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كوچۀ نی شاهراه كاروان شعله نیست
خامه ای آماده از مژگان خونپاال كنید
(Sâib G.2784/3)
(Ney sokağı, alev kervanının ana yolu değildir. Kan süzülen
kirpikten bir kalem hazırlayın.)
Şâhrâh ile kûçe arasında bir tezat olduğu izlenimi veren bu ifade
yapısından kûçe-i ney terkibinin benzetme yönüne dair bir fikir
yürütmek mümkündür. Şâhrâh (geniş yol, ana cadde) karşısında kûçe
yani sokağın dar bir yol olduğu düşünülürse neyin dar yapısı ile kûçe
arasında bir benzerlik olduğu söylenebilir.
Ney’in sebep olduğu hâlet-i rûhiye şarap kadehinin gözünden yaş
getirmektedir:
آب در دیدۀ پیمانۀ می می آید
این چه شورست كه از كوچۀ نی می آید
(Sâib G.3635/1)
(Şarap kadehinin gözünden su geliyor. Bu ney sokağından gelen
nasıl bir hâlettir?)
Aşağıdaki beyitte ise kamıştan yapılan ney ile şeker kamışı arasında
bir münasebet kurulmaktadır:
 صد قافلۀ شكر نمی آید/ از كوچۀ نی كدام شب صائب
(Sâib G.4546/8)
(Ey Sâib, ney sokağından hangi gece yüz şeker kafilesi gelmez ki!)
3.

Bîdil-i Dihlevî’de kûçe-i ney

Bîdil’de Sâib’in beyitlerinde rastlanmayan ve onbir beyitten
altısında tekrarlanan bir anlam münasebeti olarak kûçe-i ney ve girih
(düğüm, boğum) bağlantısı dikkat çeker:
روح را از بند جسمانی گذشتن مشكل است
 منزل بود دركوچۀ نی ناله را،هرگره
(Bîdil G.159/12)
(Ney sokağında her düğüm feryadın bir menzili olur. Rûhun cismanî
düğümlerden kurtulması zordur.)
Türkçede “boğazın düğümlenmesi” deyimini çağrıştıran girih yani
düğüm tabiriyle ilgili bu beyitte olumsuz bir mana sezilmektedir. Bendi cismânî ile girih, rûh ile nâle arasında bir paralellik vardır. Bend-i
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cismânî ve dolayısıyla girih kurtulunması gereken bir şeydir. Ney –
girih münasebetine Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde de rastlanmaktadır.
Söz konusu beyit ile Avni Konuk ve Tâhiru’l-Mevlevî tarafından bu
beyte yapılan şerh şöyledir:
تا گره با نی بود همراز نیست
همنشین آن لب و آواز نیست
Avni Konuk’un tercüme ve şerhi:
“Kamış ile boğum hem-râz oldukça, [kamış] o dudağın ve sadânın hemnişîni değildir.
Kamışın boğumları mevcut oldukça içerisi kapalı olacağından neyzenin
dudağına yaklaşamaz ve kendisinden sadâ dahi çıkmaz. Vücûd-ı insânî dahi
kamış gibidir ve onun ukdeleri mâzî ve müstakbel gamlarıdır. İnsanın içinde
bu gamlar bulundukça, nâfih-i hakîkî olan Hak’dan, onun kalbine nefh-i maârif
vâki‘ olmaz ve onun lisânından dahi maârif-i ilâhiyye ve ulûm-i ledünniyye
sadâları çıkmaz.” (Konuk 2005: II/90)

Tâhiru’l-Mevlevî’nin tercüme ve şerhi:
“Ney düğümlü bulundukça hemrâz olamaz ve dudakla, sesle âşinâ
bulunamaz.
Ma‘lûmdur ki (ney) denilen saz, esasen kamıştır. Ney olmadan ta‘bir-i
mahsûsiyle açılmadan evvel, o kamışta birtakım boğumlar vardır. Kamışta o
düğümler durdukça yani ateşte kızartılmış uzunca bir demirle kamışın içindeki
ukdeler açılmadıkça o kamışın neyzen dudağına temas etmesi, onun
üflemesiyle güzel güzel nağmeler icrâ eylemesi kâbil değildir. İnsân ki irâde-i
İlâhiyye karşısında neyzene nisbetle ney gibidir. Nasıl neyin içinde ukdeler
temizlenmiş ise insan da mâzî, hâl, mazarrat, menfaat, hatta ümit, recâ ve korku
gibi düğümlerden azâde bulunmalıdır ki derûnuna nefhedilen ilhâmâtı
aksettirebilsin.” (Tâhiru’l-Mevlevî 2017: IV/1076)

Bu yorumlar eşliğinde Bîdil’in yukarıdaki beytine dönülecek olursa
neydeki düğümler veya boğumlar cismânî bağlardır. Bu durumda
neyden çıkan nağme veya feryatlar rûhu; neyin kendisi veya ney sokağı
ise insanın maddî varlığını temsil eder.
Bîdil’in kûçe-i ney imgesiyle ilişkili kullandığı diğer unsurlar; nâlei âzâd, âzâdegî, vahşet, gerd, nakş, nefes kavramlarıdır. Bunlarla ilgili
birer örnek vermek yeterli olacaktır.
Aşağıdaki beyitte cismin taalluklarının hilesi ile özgür inleyiş (nâlei âzâd) arasında bir paralellik kurulmuştur. Buna göre özgür inleyiş, ney
sokağında şair için bir düğüm olmuştur:
آه نگذشتم ز نیرنگ تعلق زار جسم
شد گره دركوچۀ نی نالۀ آزاد من
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(Bîdil G.2515/9)
(Ah, cismin taalluklarının hilesinden geçemedim. Benim özgür
inleyişim ney sokağında düğüm oldu.)
Aşağıdaki beyitte girih, vahşet (ürkeklik, yabanlık) ve nakş (iz)
birlikte zikredilmiştir. Bu unsurların yan yana gelmesi beytin arka
planında bir av mazmunu olduğu izlenimi vermektedir. Gönül ürkek bir
av, ney sokağındaki her bir boğum ise inleyişin ayak izleridir:
روشن است ازبند بندم وحشت احوال دل
هر گره در كوچۀ نی نالهای را نقش پاست
(Bîdil G.444/9)
(Gönlümün ürkek ve yaban hâli zincirlerimden aşikâr olmaktadır.
Ney sokağında her düğüm bir inlemenin ayak izidir.)
Ney – sokak benzerliğini şair, nağme – gerd (toz) benzetmesiyle
pekiştirir. Nağme, ney sokağından yükselen tozdur:
نشئه دودی است كه از آتش می میخیزد
نغمه گردیست كه ازكوچۀ نی میخیزد
(Bîdil G.1142/1)
(Neş’e şarap ateşinden yükselen bir dumandır. Nağme ney
sokağından kalkan tozdur.)
Neye üflenen nefes vasıtasıyla yanık, hüzünlü ve dertli bir ses çıkar.
Şair bu durumu “nefes, ney sokağına geldiğinde mahzûn olur” şeklinde
tanımlar:
تا ز خودداری برون آیی طریق درد گیر
چون رسد در كوچۀ نی میشود محزون نفس
(Bîdil G.1751/5)
(Kendini sakınmaktan vazgeçtiğinde dert yolunu tut. Nefes, ney
sokağına geldiğinde mahzun olur.)
Aşağıdaki beyitte de Sâib’in dile getirdiği şâhrâh (geniş cadde) –
kûçe (sokak) zıtlığına benzer bir durum vardır. Bîdil bunu şâhrâh yerine
câdde kavramıyla ifade eder. Delilik zincirinin nağmeleri sebebiyle
sahradaki cadde şair için ney sokağı olmuştur, yani daralmıştır:
یاد ایامی كه از آهنگ زنجیر جنون
كوچۀ نی بود یكسر جاده در صحرای من
(Bîdil G.2544/11)
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(Delilik zincirinin sesiyle sahramdaki caddenin ney sokağı hâline
geldiği o günler!)
Ele alınan örnekler dikkate alındığında Bîdil; girih (6 kez), âzâdegî
(2), nakş (2), gerd (2), vahşet (2), nefes ve menzil gibi kavramları
kullanarak bu imge etrafında Sâib’e kıyasla daha zengin bir hayal ağı
oluşturmuştur.
4.

Şevket-i Buhârî ve Nedîm’de kûçe-i ney

Klasik Türk şiirinde Hint üslubunun etkisinden bahsedilirken akla
gelen başlıca isimler “Nâilî-i Kadîm, Arpaemînizâde Sâmî, Şehrî,
İsmetî, Neşâtî, Fehîm-i Kadîm, Nedîm-[i Kadîm] ve Şeyh Gâlib’dir
(Mengi 2010: 197-1999; Şentürk ve Kartal 2015: 454). Edebiyat tarihi
kaynaklarına baktığımızda Nedîm’le ilgili bir Sebk-i Hindî bağlantısı
veya etkisine dair bir bilgiye rastlanmaz (Banarlı 1997: II/762-765;
Kocatürk 2016: 474-485; Mengi 2010: 231-234; Şentürk ve Kartal
2015: 550-553). Hatta Gibb, Nedîm için “hiçbir İran şairinin ayak
basmadığı yeni bir yol açmıştır” ifadesini kullanır. Nedîm’in
“Farsçadan çok uzak” olduğu ve “İranlılaşmaya ve geleneğe karşı bir
hareket” başlattığı yönünde bir görüş ortaya koyar (Gibb 1999: IIIV/287-290). Nedîm’deki “dil ve ruh yeniliği” (Kocatürk 2016: 476)
Gibb’in böyle düşünmesinde belki de en büyük etkendir.
Şevket-i Buhârî’nin etkilediği isimler arasında ise Şeyh Gâlib,
Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmi ve Koca Râgıb Paşa sayılırken (Gibb
1999: I/130; IV/96, 97, 185; Browne, IV/250, 265’dan akt. Şafak 216:
563-564). Nedîm ismine rastlanmaz. Ancak Nedîm ve Şevket’in bir
beyti arasındaki benzerlik Şevket-i Buhârî’nin etkisinin bilinenden
daha geniş ve derin olabileceğini göstermektedir.
Şevket-i Buhârî aşağıdaki beytinde ney’i bir sokağa (kûçe-i ney =
izâfet-i teşbîhiyye), şu‘le-i âvâz’ı (sesin alevi veya feryat ateşi) ise
dolunaya benzetir:
شب كه از خود برد سویت نالۀ مطرب مرا
كوچۀ نی ماهتاب از شعلۀ آواز داشت
(fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün)
(Şevket G.278/2)
(Mutribin feryadının beni kendimden [alıp] senin mahallene
götürdüğü gece, ney sokağında şûle-i âvâzdan bir mehtâp vardı.)
Bu beyitte teşbih, birbirini tamamlayan unsurlardan oluşmakta, bir
heyet ve hayal kompozisyonu hâlindedir. Teşbîh-i temsîliyye denen bu
tür teşbihlere Hint üslubu şairlerinde sıkça rastlanır.
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Şevket-i Buhârî’nin “ses alevinden bir mehtâbı olan ney sokağı”
(kûçe-i ney mâhtâb ez şu‘le-i âvâz dâşt) hayalinin küçük bir değişiklikle
(Farsça ez edatının yerine Türkçe ile edatı) mana ve lafız olarak
neredeyse aynen Nedîm tarafından kullanıldığı görülür:
Dün gece cûş-ı safâdan oldu bir deryâ-yı nûr
Kûçe-i ney mâh-tâb-ı şu‘le-i âvâz ile
(Nedîm G.141/2)
(Ney sokağı şûle-i âvâzın mehtâbıyla ile dün gece safa coşkusundan
bir nur deryası oldu.)
Kûçe-i ney tabirine Sâib ve Bîdil’de de rastlanmakla birlikte
mısradaki lafız ve hayal benzerliği dikkate alındığında Nedîm’in bu
tabiri Şevket-i Buhârî’den aldığı anlaşılmaktadır. Beyitte geçen şu‘le-i
âvâz terkibi de Hint üslubu şairlerinde rastlanan, daha önceki klasik
üslup şairlerinin kullanmadığı bir imgedir. Elbette benzer veya büyük
ölçüde aynı olan sadece bir mısraya bakarak Nedîm’in Şevket-i
Buhârî’den etkilendiği veya bir iki müşterek terkip sebebiyle Nedîm’in
Hint üslubu etkisinde bir şair olduğu hükmüne varmak doğru değildir.
Aksine Nedîm’in üslup özelliklerine bakıldığında onu Sebk-i Hindî’yle
bağdaştırmak çok güçtür. Ancak Nedîm’in Şevket-i Buhârî’yi okumuş
olduğu ve bazı Sebk-i Hindî imgelerini şiirinde kullandığını
söyleyebiliriz.
Şevket-i Buhârî (d. 1628?; ö. 1700) ile Nedîm’in (d. 1681; ö. 1730)
doğum tarihleri arasında 53 yıl, ölüm tarihleri arasında 30 yıllık bir süre
vardır. Dönemin imkânları ve şartları içinde bir eserin çoğaltılması,
şehirler ve hatta ülkeler arasında yayılmasının çok da kolay olmadığı
tahmin edilebilir. Bu açıdan bakıldığında uzun sayılamayacak bir süre
içinde Şevket divanının veya şiirlerinin bir kısmının Türk edebî
mahfillerine ulaştığı sonucuna varılır ki bu durum iki ülke arasında
yoğun ve hızlı bir kültürel etkileşimin işareti olarak değerlendirilebilir.
Diğer yandan bu tür benzerliklerin varlığı ve müşterek imgelerin
kullanılması sebebiyle Türk şairlerinin Farsça yazan şairleri taklit ettiği
şeklinde bir kanaate varılmasının ise divan şiirinin estetik anlayışıyla
bağdaşmadığını düşünüyoruz. Meseleye bu bakış açısıyla
yaklaşıldığında Fars şairlerinin de kendi içinde bir orijinallik
sorgulamasına tabi tutulması gerekir ki bu durumda “taklitçi” olmayan
şair bulmak neredeyse imkânsız hâle gelir. Oysa “bir edebî ekol veya
neslin ortaklaşa kullan[dığı] istiareler” (Wellek 1993: 170) şiirin bir
gerçeğidir. Klasik şiir geleneği birçok benzer noktayı, müşterek teşbih
ve istiareleri ihtiva etmesine rağmen özellikle usta şairlerin kendilerine
mahsus üslup ve edalarını gösterdikleri bir saha olmuştur.
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Although the late Victorian poet Amy Levy's Modernism has long
been neglected on the basis of a late Victorian self-centred
sentimentalism, she seems to be a Modernist poet from her early career
onwards. Like Modernists such as T.S Eliot and Henry James, Levy
"focused on the fluid identifications, emotive capacities and ad hoc
reactions that allow subjects to adjust to their circumstances rather than
on the behaviours that tie them a fixed past" (Moses 5). To do this, Levy
gives attention to mythic heroines who affirm how fluid social and gender
identities and roles are. Building on this argument, this chapter will show
how Levy defies Victorian mapped patterns of female subjectivity by
referring to the multiplicity, instability and liminality of modern woman
identity.
Amy Levy’s verse can be characterized as a Modernist representation
of the female identity, as her poems call attention to the situational and
relational understandings of the character, the opposite of the idea of the
fixed character that finds expression in the realism of the nineteenth
century. Levy re-evaluates “the female identity as fluid and unstable” and
thereby it is always in a self-reformation in response to changing
circumstance of modern life (Hovind 3). Therefore, without having
already codified characteristics on which to rely, Levy’s poetic speaker is
at greater liberty to define herself on the basis of her constantly
developing interests. She is also highly conscious of her continual
transformation, and thereby constructing herself against the dictates of
tradition and social norms. Along with a Modernist representation of
identity, another important aspect that qualifies Levy's poems as
Modernist is her providing an impersonal voice. In all her poems, Levy
separates her poetic speakers from her own identity. She replaces poetic
"I" of Romantic poetry with the voice of an anonymous speaker. By
1

Bu makale doktora tezinden üretilmiştir.
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telling a shared experience of different moods in each time, Levy does
not give importance to the personal experience; instead, she
simultaneously creates perspectives in her poems that belongs to no
particular character or experience. Thus, Levy’s poetry defends herself
against the assumption that her poetry was the expression of her life and
experiences. As a result, Levy seems to disassociate herself from
Romantic poetry tradition through her Modernist representation of
selfhood and impersonal style of writing that carry Modernist overtones.
When literary critics rediscovered Amy Levy in the 1990s, they have
put her into the Victorian context and examined her verse according to
Victorian poetry tradition from this time onwards. As such, the poetic
quality of her language that carries Modernist overtones is downgraded.
Therefore, she has remained an overlooked woman poet who is excluded
from Modernist canon. In their accounts of Victorian women poets,
scholars such as Melvyn New, Angela Leighton and Isabel Armstrong
label Levy as a Victorian poet who writes in the context of the nineteenth
century literary aspects. In a similar vein, in the anthologies dedicated to
biographies of Victorian period’s women, Cynthia Scheinberg and Emma
Francis identify Levy as a Victorian poet. Subsequent critics such as
Josep Bristow and Holl Laird focus on one aspect of her identity: the
Jewish, or the lesbian, or the feminist. By focusing on these specifics of
her position, their reading displays a deterministic attitude, in which
Levy’s poetry is conceived as the poetry of reflection rather than
sensation and as belonging to Romantic tradition instead of Modernism.
By doing so, all Amy Levy critics read Levy's poetry under the influence
of "the traditional hegemony of Modernism" which excludes the late
Victorian women writers from Modernism (Faltejskova 3). Thus, these
criticisms neglect to evaluate Levy’s representation of identity as multiple
and varied, one that informs the Modernist aesthetics. In sum, Levy is
acknowledged not a Modernist but a Victorian poet. However, this
chapter will disengage Levy from all Romantic and Victorian literary
articulations by discussing how her poems fit into the Modernist canon.
After discussing her literary tradition, public persona and her Modernist
writing techniques, this chapter scrutinises Levy's representation of
female identity as multiple, varied and liminal in her verse as the last
ground of her association with Modernism.
Amy Levy’s two early poems, "Xantippe," and "Medea," from her
first verse collection, Xantippe and Other Verse. Amy Levy’s "Xantippe"
and "Medea" are mythic rewritings in verse form. With a Modernist
consciousness, Levy proves that society’s definition of the mythic women
Xantippe and Medea is distorted and perverted in these poems. The
effects of social structurings, such as being women, being suppressed,
being expelled from social living space are described.
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In ways that typify Modernist revision of gender and identity, Levy
turns to mythology and uses mythic heroines in her poems "Xantippe"
and "Medea". Xantippe was published in her 1882 collection Xantippe
and Other Verse, while Medea was seen in Levy’s 1884 collection, A
Minor Poet and Other Verse. In these poems, Levy takes two notorious
heroines from the ancient mythic stories and changes their images by
forcing her reader to envision assertive and powerful women figures
rather than passive victims of society. Through this self-conscious
repositioning of the mythic heroines, Levy participates in the Modernist
experimentalism of her period. Contrary to what subsequent Levy critics
assert, in these poems, Levy does not draw a parallel between her
personal life and dramatic monologues. Instead, she reformulates both her
poetic self and the identity of the protagonists in line with the Modernist
representation of identity. In her poems, Levy creates poetic speakers
who cannot be defined with certain fixed attributes as their responses
"shift or evolve at the moment, make it unlikely that we characterise them
with any complexity" (Moses 31). In the original mythic stories, both
Xantippe and Medea are victimised by the members of a misogynistic
Hellenistic culture that degrades them and turns them into objects. The
patriarchal culture accuses them of being rebellious and bad-tempered.
However, monologues of Levy’s Xantippe and Medea undermine their
constituted subjectivity by "referring to the fluidity and instability of her
heroines’ identity" (Hovind 8). Through telling and retelling, Levy
releases the female characters from their notoriety and thus creates new
subject positions and turns their stories into alternative histories. Levy
challenges the established ideas of womanhood and reveals the hidden
lives of generations of overlooked women.
This section examines Levy’s poems "Xantippe" and "Medea"
because these rewritings are central to Levy’s Modernism. In her book
Reading Victorian Poetry, Richard Cronin, a Victorian critic, places Levy
in the tradition of Victorian poetry together with Augusta Webster and
Christina Rosetti, asserting that "Amy Levy, like her Victorian
contemporaries, likes to find herself in speakers in her dramatic
monologues" (59). As it is widely acknowledged, this is the case with
Romantic writers in that they offer in each of their poems a view of their
self. In the same way, T.D. Olverson asserts that "'Medea' and 'Xantippe'
should be seen in terms of Levy's concerns regarding her feminism and
Jewish heritage" (111). In their introduction to Amy Levy: Critical
Essays, Naomi Hetherington and Nadia Walman assert that the poems in
Levy's "first volume of poetry follow romantic formulae," because they
reflect Levy's "feminist politics satirising middle-class sexual morality"
(5). It can be concluded from these quotes that Levy's poems "Xantippe"
and "Medea" are often degraded as emotional outbursts linked to her
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racial feelings and feminism even though they seem rewritings
anticipated in the Modernist works. Contrary to these Victorian critics
who see Levy's early poems as the reflections of her complex emotions,
this section will maintain that Levy does not reflect her aspirations or
feelings in these poems. Instead, she rewrites the ancient myths and
heroines to subvert the expectations and conventions about the sexuality,
gender, power and authority.
Levy’s preoccupation with mythic figures in her dramatic monologues
"Xantippe" and "Medea" can be labelled as Modernist because of two
reasons. Firstly, Levy’s mythic rewritings become an early aspect of
Modernism because they undermine body-mind dichotomy. The original
myths have represented gender roles to be very strictly constructed as
opposites. Besides, they have objectified women, aestheticising and
fetishising the female body. As such, these mythic stories have denied the
intellectual power of women characters. However, Levy's works engage
in "an embodied aesthetic response", a strategy that highlights one of the
central motifs of Modernism (Preston 47). That is to mean, she describes
her heroines as unified and valued in body and soul encouraging readers
and audiences to participate in a similar search. By foregrounding
gestures and bodies in dramatic monologues, she points to the inadequacy
of definitions of female subjectivity. Secondly, Levy revisits ancient
myths and re-constructs them by inventing an alternative story in which
the protagonist and her experiences are different from the original stories.
As such, Levy's attempt to "resubjectify mythic heroines in a revised
version of myths is closely associated with Modernism’s fundamental
project of reaching back to the most basic elements of artistic expression"
(Griffin 108). That is to mean that mythic stories and symbols are deeply
rooted in the unconscious and shape the behaviours. In that respect,
Levy’s preoccupation with the mythic females seems related to
Modernism’s attempt to find underlying elementary patterns that are
supposed to govern the patriarchal female identification. Thus, Levy's
turning to the myths and writing new versions of them by reconstructing
the feminine aspects in the collective consciousness are aspects that equip
her mythic rewritings with the ideology of Modernism. Owing to these
two aspects, this first section argues that Levy's rewritings of "Xantippe"
and "Medea" indicates prevailing Modernist features.
Levy's "Xantippe" is a long dramatic monologue in blank verse that
gives voice to Athenian philosopher Socrates' wife Xantippe as she
challenges to prejudices and preconceptions about herself. It is published
in the Dublin University Magazine in 1880. Women in World History: A
Biographical Encyclopedia describes Xantippe as Athenian wife of
Socrates, a sharp-tongued shrew due to the fact that she always scolds
Socrates in public for his ignorance of his familial responsibilities.
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Xanthippe is often described as empitying the chamber pot over Socrates
whenever she finds him philosophizing with his wealthy friends rather
than earning a living. As such, Socrates and his pupils portray Xantippe
as "the hardest to get along with" and a woman who "has an
argumentative spirit" (712 ). It seems that although Xantippe had lived a
wealthy life in her father's home, she was poor and destitute with her
husband because Socrates do not have any money or wealth. She was
alone in taking the responsibility of the household and her three sons
from Socrates. This situation causes a huge burden of stress and worry for
her. As a response, she challenges against Socrates in an emotional and
angry outbursts. However, Xantippe's behaviours are called
presumptuous and threatening. Furthermore, Socrates and her male circle
of friends and students dislike, despise and are strongly prejudiced
against Xantippe. In his Ancient Greek Hero in 24 Hours, Gregory Naggy
asserts that perhaps the most misogynist experience Xanthippe had to
suffer at Socrates' hands occurred on the eve of his death. Xanthippe was
sent away from Socrates when he was in prison awaiting his death at the
hands of the Athenian people. Socrates could not tolerate Xanthippe's
wailing and crying as his hours grew few (615). As it seems, while
Xantippe is degraded on the basis of her sentimentality, Socrates becomes
a representative symbol of reasoned debate. Although Xantippe was
really miserable in her marriage worrying about everything in life, the
western tradition identifies her as an argumentative and abusive woman
who is lacking in respect and proper behaviour.
The figure of Xantippe is referred in a few literary works in parallel
with the different aesthetic principles that they adopt. As an example,
while Xantippe acquires some chauvinist and sexist definitions in
classical works such as Shakespeare's Taming of the Shrew, Modernist
literary texts deal with the underside of Xantippe's story. In William
Shakespeare's The Taming of Shrew, Petruchio points out and describes
the resemblances between Katherina and Xantippe by saying that "As
Socrate's Xantippe, or a worse/She moves me not, or not removes, at least
(1.2.70-71). These lines refer to Petruchio's attempt to justify her cruel
behavious against her wife Katherina. James Joice also refers Xantippe
briefly while he mentions Plato's Socratic dialogue in his Ulysess. In
"Scylla and Charybdis" episode of Ulyssess, John Eglinton asks Stephan
Dedalus "What useful discovery did Socrates learn from Xantippe?" and
Stephan replies "Dialectic" (9.235). As it is known dialectic is Socrates'
primary method of teaching. In Republic, Socrates asserts that dialectic
help to reach the ultimate benchmark of intelligence (252). From this
quote, it seems right to claim that Joyce represents Xantippe different
from Shakespeare in his Modernist novel. He says that Socrates learns
from Xantippe the art of investigating or discussing the truth of opinions,
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which is the basis of his technique of instruction. While Shakespeare's
plays degrades Xantippe, Joyce gives an intellectual character to
Xantippe and reverse the misogynist angle of classical literary and
philosophical works.
What is known about Xantippe comes from Plato's Apology which
includes Socrates' dialogues with her students. It is possible to assert that
how Homer writes about Odysseus as hero of his epic, Plato writes about
Socrates' tale of wandering to achieve ultimate contemplation in his
Apology. This is also a heroic ideal. Odyssey’s wife Penelope becomes a
rewriting at the hands of Margareth Atwood as Atwood breaks away from
the male-oriented myth to rewrite Penolope’s experience. Following the
same tradition of rewriting, Levy rewrites Xantippe’s experience in
poetic form. Levy’s poem focuses on the inner world of the Socrates’
infamous wife, Xantippe, and the reasons for her reputation as a "chider"
("Xantippe" 10). From Socrates' prescriptions, Xantippe is recognised as
a disagreeable and quarrelsome woman. However, Levy makes the reader
reconsider Xantippe by providing a different angle. According to Levy's
poem, Xantippe marries Socrates, since he is acknowledged as the
symbol of intellect and wisdom in the society, "the high philosopher
pregnant with noble theories and great thought" (6). As such, Xantippe
sees him as a chance for developing herself intellectually even though she
sees his face and marks it "half with awe, half with a quick repulsion at
the shape" (4). However, she imagines that he will liberate her from the
burden of traditional patterns of family life and gender roles which
conceal her identity. Unfortunately, Socrates "dispels narrowed
conclusions of a half-grown mind, and sees athwart the littleness of life
nature's divineness and her harmony was never poor Xantippe's" (6). That
is to mean, Socrates sees Xantippe only through her roles of
wife/mother/home-maker in the domestic sphere. Therefore, he degrades
and ruins Xantippe's spiritual balance by seeing her weak in body and
mind for intellectual labour. As such, Xantippe tells how Socrates
explicitly denies her, quiets her cruelly, prevents her from having any
membership in his homo-social intellectual community. The
unenlightened attitude of Socrates toward his wife’s desire to acquire
knowledge becomes the main subject and the motivator of Xantippe's
search for a new identity herself. Therefore, throughout the poem,
Xantippe insists that she carries the same talents with Socrates.
Nevertheless, unlike Socrates, she has been removed from all intellectual
activities and imprisoned to domesticity, and the philosopher is aware of
that.
Amy Levy’s "Xantippe" can be associated with Modernist aesthetics
because Levy reconstructs a flowing and fluid identity for her Xantippe
by celebrating and affirming her wholeness in body and the mind. With
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this aim, Levy provides a kind of free atmosphere in which her heroine's
intellectual and bodily being is fully balanced in the poem. In other
words, the poem creates a blurring atmosphere whereby Xantippe can
pursue the process of self-realisation followed by an alternative identity.
Therefore, the poem is set in Xantippe’s weaving room where the picture
the reader has of the room is extremely hazy.
What, have I waked again? I never thought
To see the rosy dawn, or even this grey,
Dull, solemn stillness, ere the dawn has come.
The lamp burns low; low burns the lamp of life:
The still morn stays expectant, and my soul,
All weighted with a passive wonderment,
Waiteth and watcheth, waiteth for the dawn. (1-7)
As it seems, the atmosphere the reader meets as the poem begins is the
gloomy stage of Xantippe’s world. The first appearance of the light in the
sky before sunrise is described as depressing. The lamps are extinguished
like candles and the morning grows pale as though they were dying.
Instead of signifying the onset of dawn, these images suggest death or
illness. All these descriptions, which refer to a reverse angle signify the
rewriting’s intention to subvert the ancient myth’s established system.
The images of "rosy dawn", grey, dull, solemn stillness" and "lamp burns
low" show a blurry vision to present the reader with an alternative
spiritual and mythic environment to transcend borders. When the reader
transgresses the border of reality and comes into the poetic environment,
Levy gives voice to the feminine, the body, and the unconscious female
image and challenges convention and clear-cut categorisation. As such,
rewriting creates a fluid and abstract atmosphere whereby the female
subjectivity pursues the process of self-realisation, one in which female
and male characters are modified to create alternative mythical figures.
After rendering the setting as an alternative semiotic realm, Levy
draws Xantippe as if she is singing a lament to create a correspondence
between Xantippe's body and soul throughout the poem. Performing a
lament gives Xantippe a power of passionate expression and thereby the
poem gives the sense of a recitation. Xantippe begins her lament by
calling up her maids;
Come hither, maids; too soundly have ye slept
That should have watched me; nay, I would not chide-Oft have I chidden, yet I would not chide
In this last hour;--now all should be at peace.
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I have been dreaming in a troubled sleep
Of weary days I thought not to recall;
Of stormy days, whose storms are hushed long since;
Of gladsome days, of sunny days; alas!
In dreaming, all their sunshine seem'd so sad, (8-16)
In these lines, Xantippe wakes up from a nightmare which reminds her
the days she does not want to recall. She calls her maids and assures them
that she is not going to chide. As it has been stated before she is
notoriously known as chider. However, Xantippe requires her maids to
come and be part of her performance of lament at this moment in time.
These lines evoke the sense of lament because they convince that the
reader is going to hear Xantippe's memories or experiences of suffering
going all the way back to her younghood. Upon the loss of beautiful years
of her life, what Xantippe does is getting ready to sing about the real truth
which is her perspective. In his book The Ancient Greek Hero in 24
Hours, Gregory Nagy defines lament as a medium where the hero or the
heroine cries and sings at the same time to express sorrow and pity.
Developing further, Nagy asserts that we have to understand it as a
performance (51). That is to mean, lament has not only psychological but
also physical dimension. It combines the body as gesture and the soul as
emotional expression to convey the deep sadness. In performing lament,
Xantippe also constructs herself as a performer who tries to make the
reader reconsider her. By calling to hear her version of story, Xantippe's
lament forces the reader to get a better sense of what Xantippe's reality is
all about. As a result, Levy presents a new Xantippe who asserts agency
and freedom rather than impotence, thereby allowing the reader
reinterprets the myth.
Furthermore, as a way out of the division between mind and body,
Levy subjectifies and intellectualises the protagonist by using a multisensual aesthetics in her poetry. Throughout the poem, she highlights the
commanding presence of Xantippe by giving a visible form to her ideas
and identity. To redefine Xantippe, she focuses on her mythic heroine’s
gestures, the way she stands and walks, her behaviour and physical
practice in her poetry. In the poem, the speaker, Xantippe, first draws
attention to the fact that Socrates treated her as a "mere household
vessel", refusing to acknowledge her deeply intellectual and
philosophical nature and so explicitly denying her spiritual and
intellectual side (4).
Twas only the high philosopher,
Pregnant with noble theories and great thought,
Deigned not to stoop to touch so slight a thing
As the fine fabric of a woman's brain
So subtle as a passionate woman's soul. (118-122)
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In these lines, Xantippe asserts that Socrates, the man of big ideas,
does not deign to speak and share his ideas with her. Here, Levy echoes
the mind/body split by pointing out Socrates’ behaviour against her.
Xantippe's ironic description of Socrates suggests that she thinks that her
husband Socrates is unworthy of his fame because he denies her
intellectual abilities. Then, Levy invokes the sense of mobility, speed and
empowerment about Xantippe to free Xantippe's physical being from its
Victorian associations with weakness and passivity.
I think, if he had stooped a little, and cared,
I might have risen nearer to his height,
And not lain shattered, neither fit for use
As goodly household vessel, nor for that
Far finer thing which I had hoped to be. . .(123-127)
The "stooped", "risen" and "shatter" are all words that refer to the
motion but the action or the process of moving is halted in tension
through the word of "household vessel" to create tension. Thus, Levy
forces her reader to discover a patriarchal distinction. However, the
audio-visual perception Levy creates provides a comprehension that
contradicts with Xantippe's victimisation. The words of Xantippe such as
"risen" and "shatter" and her stature imply an assertive woman who has a
confident and forceful personality rather than a speaker who is insulted
and weak. As such, the lines encourage the development of a mental
image in which Xantippe's intellectual abilities is equal to Socrates,
suggesting that both her body and intellect can prove their strength.
Levy's creation of images reminds Modernist poet Hilda Doolittle's
poetry which "provides insight into the kinesthetic techniques Doolittle
used to figure the speaking voices and moving bodies of mythic types in
her poetry " (Preston 192). That is to mean, the original myth reports
Xantippe as a noisy, ill-tempered woman. However, Levy’s version
contends that she is not the woman she is reflected to be. Thus, Levy's
experiment with multi-sensual aesthetics seems to be an evident
Modernist attitude. Levy revisits myths to revise the concept of the body
into a worthy whole that includes the mental, emotional, and spiritual
aspects of existence.
Levy writes her second mythic poem "Medea: A Fragment in
Dramatic Form" three years later than "Xantippe" in 1883. The poem tells
the tragic story of another mythic passionate woman, Medea who is
beguiled by Jason who is planning to be the King of Corinthia. The
Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome describes Medea as a
woman who is notorious for her murderous self-determination and magic
powers. She is the daughter of Aietes, son of god Helios and king
Colchis. According to the earliest version of the story, Medea falls in love
with and helps the Greek hero Jason. With the help of Medea, Jason gets
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the golden fleece from the kingdom of Medea's father. To escape from
the people of Colchis with Jason, she kills her brother on the way to
Corinth. Although Jason lives with Medea and has two sons, he then
determines to marry Princess Glauke, the King of Corinth’s daughter, out
of political ambition. Upon Jason's betrayal, Medea murders the princess
Creousa and her father king Creon and in some versions of the story her
own children before fleeing to King Aegeus of Athens (376). As it seems,
in the original story, Medea is associated with murder, jealousy and
witchcraft. She is represented as the symbol of all kind of dangerous
passions.
Roman and Greek writers, Seneca and Euripides and Levy's
contemporary Augusta Webster also write about Medea. However, Levy
draws a completely different Medea. According to the stories of Seneca
and Euripides, Jason calls Medea a shrew when Medea strongly reacts to
the news in the public space of her dwelling’s threshold. As a result,
Medea ultimately murders Glauke, then her own sons by Jason. Under the
influence of Stoic ideals, Seneca represents Medea a purely brutal
murder. Although Euripides creates a more vulnerable and suffering
image of Medea, he defines her as an archetypal, intrigant and foreign
woman. The classical stories portray both Medea as a murderer of
children at most terrifying and as a woman who embodies the demonic
power and cleverness. They describe Medea as a destructive mother and a
withchlike woman who is threat to the male self. Contrary to the stories
written in classical form, Levy is Modernist in the sense that she is
interested in antropological dimensions of myth and ritual. According to
her diaries, she collects different version of myths and rituals that go with
them (ALP 47). As such, Levy changes the image of Athenian Euripides’
Medea. In her study Women Writers and Dark Side of Hellenism, as
Tracey Olverson asserts that contrary to a semi-divine woman with
magical powers, Levy defines a "sympathetic portrait of a woman
compelled by circumstance to act against her intolerable maltreatment at
the hands of a hostile society" (72). Levy's contemporary poet Augusta
Webster also rewrites the story of "Medea". However, she presents an
original theory about what happened to Medea after she escapes from
Corinthia, having murdered her sons, the king and his daughter. In her
poem, she provides a picture of Medea as an "orientalized drag queen in a
red and black kimono, with vivid make-up, tattoos, nipple- and noserings, and long black leather boots, and holding a whip" (Translation of
Medea Of Euripides 154). As it seems, Webster does not describe Medea
differently from the Euripides’s story. However, in Levy's version of
"Medea", the reader is fascinated by the forceful personality of Medea
who makes her way in a world dominated by men through sheer force of
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intelligence and mystical power. The reader's preoccupation with Medea
becomes both the subject of the story and the motivator of Levy’s plot.
To create a new identity that unites Medea in body and soul, as in the
story of "Xantippe," Levy, first of all, tries to persuade the reader to take
side with Medea’s argument. Therefore, beginning from the first line on,
she creates an empathetic identification that allows the reader to invade
from within the personality of Medea with all her intents and purposes.
Medea:
TO‐DAY, to‐day,
I know not why it is,
I do bethink me of my Colchian home.
To‐day, that I am lone and weary and sad,
I fain would call back days of pride and hope;
Of pride in strength, when strength was all unprov’d,
Of hope too high, too sweet, to be confined
In limits of conception. (1-7)
These opening lines give voice to an intense feeling of loneliness and
sadness of Medea who stands in front of her home in Corinthia. The
juxtaposition of opposite feelings through the words "weary"-"strength",
"sad"-hope", "lone-pride" force reader to draw a connection between
Euripides' Medea and Levy's Medea. When the reader tends to link
juxtaposed images to visualise the heroine, they are drawn to her because
the poem provides the perspective of her. As the poem progress, Medea
utters renunciations that give voice to the events evoke more intense
emotions in the reader.
By which their hearts are melted into love,
I’d strive to learn it. I am very meek.
They think me proud, but I am very meek,
Ready to do their bidding. Hear me, friends!
Friends, I am very hungry, give me love!’
Tis all I ask! is it so hard to give?
You stand and front me with your hostile eyes;
You only give me hatred? Yet I know-Ye are not all unloving.
Oft I see The men and women walking in the ways,
Hand within hand, and tender bated breath,
On summer evenings when the sky is fair.
O men and women, are ye then so hard?
Will ye not give a little of your love
To me that am so hungry? (30-46)
These lines suggest that Medea makes others suffer because of the
ignorance she experienced. When she asserts that "they think me proud,
but I am meek" and "you stand and front me with your hostile eyes", the
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reader recognises that she suffers more than she makes other suffer. As
such, the monologue turns into the voice of the figure who experiences
physical suffering and provide a deep insight into the story of her. Thus,
the reader's engagement with Medea increases and forces them to care
intensely about the sufferings and the psychological pain of the
protagonist.
After taking the reader to Medea's side, Levy follows the same
Modernist aesthetic principle of constructing a new identity for Medea by
giving voice to the feminine, as the body and the soul. Unlike Euripidie’s
story’s reliance on the mind to attain wisdom by rejecting Medea’s
motion of murder as a bodily act of passion, Levy appeals to the fact that
Medea’s act is her attempt to construct the unity of the body and soul by
way of refusing the maternal body. Levy tells the most complicated
element of the story, namely Medea’s killing her two sons from the
mouth of citizen Nikias;
The pale lips seemed to smile. But when she saw
Her children clinging round her, she stretched forth
One strong, swart hand and put the twain away,
And gathered up the trailing of her robe.
I saw the deed, I, Nikias, with these eyes!
Then spake she (Zeus! grant that I may not hear
Such tones once more from human lips!).
She spake: “I will not have ye, for I love ye not!”
Then all her face grew alien. Those around
Stood still, not knowing what she planned.
Then she
Forth from her gathered garment swiftly drew
A thing that gleamed and glinted; in the air
She held it poised an instant; (322-338)
In these lines, Nikias describes how Medea kills her sons by a robe
without emotion or pity. Although Euripides represents Medea's murder
of her sons as a act of inexcusable guilt, Levy represents Medea’s act of
murder as a rejection of her motherly existence through the sentence “I
will not have ye, for I love ye not !” (54). The reason is that "Athenian
ideology represent the maternal body of Medea less important than
Jason’s ambition to be a king" (Prins 14). The maternal figure of Medea
seems both a victim and official killer and thus, creates a mental image of
disgust and violence. As such, for Levy, the character of Medea needs to
go beyond this limited and cohesive subjectivity imposed on her through
her maternal bodily existence. As Kristeva argues, in order to become
independent subject, Medea has to repudiate the maternal body (Powers
of Horror 413). From this quote, it can be concluded that Medea kills her
sons from Jason to break the paternal cult, representative of limitations
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imposed on her self by the patriarchal structures. After she gets rid of her
role of the mothership, Medea describes how free she feels at the outside
of the city by saying that "here let me rest; beyond men’s eyes,
beyond/The city’s hissing hate (57). It seems fair to say that the new
mother figure she represents after she commits murder rebuilds a new
Medea by eliminating the duality of the body and the mind. Medea's
running away from the Corinthian conceptualisation of female
subjectivity stress women’s freedom from the mind-body split.
In addition to a Modernist commitment to the concept of embodiment,
the second characteristic that makes Amy Levy's two rewritings
Modernist is her use of the myths of Xantippe and Medea to erode the
foundations of a conventional way of thinking that is buried deep in the
collective unconscious. Referring to the mythological rewriting trend of
Modernism, Roland Barthes, in his essay "Mythologies" concludes that
modern art, which is fundamentally alienating and demythologising,
necessarily has to arrive at a certain mythological discourse. According to
Barthes, modern art is characterised by the demystification and
subversion of traditional art forms. Thus, all attempts to dissipate myths
will become in their turn a myth again, so the only way to go beyond
myths is to create "artificial" or "experimental" myths, myths of "second
degree" (177). In the case of Modernist women rewriting, this
demystification means using myth to reveal the hidden layers of
psychology which stand as fixed in the cultural imaginary. The aim is to
replace old patriarchal identifications with new mythic women images in
order to renovate the female subjectivity. It seems fair to say that Barthes’
notion of Modernist demythologising overlaps Irigaray’s "project of
destabilising patriarchal cultural forms". Like Barthes, for Irigaray,
mythical rewriting is based on a female writer’s combination of selfconscious thematisation of her practice with her own "poetics of retelling" (Sexes and Genealogies 56). From these theoretical frameworks,
it is possible to conclude that Levy’s rewritings and precisely mythic
feminine figures aim to destabilise patriarchal cultural forms and creates
a second mythical form. Her criticism would immediately be transformed
into another original myth which saves the female subjectivity from the
phallocentric definitions. Thus, mythic repositioning enables new subject
positions in the sense of Modernism.
Levy revisits myths to remythologise them both in "Xantippe" and
"Medea". Although the poems take their themes and characters from the
myth, they do not hold on to the mythic narrative. Levy does not adopt a
culturally shared myth; instead, she creates her myth. To do this, Levy's
"Xantippe" revises her relationship with her maids in the poem. She tells
that in her youth, she disdained the audience of women, positioning
herself outside of the shared experience of her peers.
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What cared I for the merry mockeries
Of other maidens sitting at the loom?
Or for sharp voices, bidding me return
To maiden labour? Were we not apartI and my nigh thoughts, and my golden dreams,
My soul which yearned for knowledge, for a tongue
That should proclaim the stately mysteries
Of this fair world, and of the holy gods? (33-40)
However, this time she calls the maids to challenge the previous
discourse and speak through her inner self.
Come hither, maids; too soundly have ye slept
That should have watched me; nay, I would not chide-Oft have I chidden, yet I would not chide
In this last hour; now all should be at peace. (8-11)
Here, Xantippe calls maids to her room and reminds the importance of
the restructuring the relationship between herself and the maids in an
archaic, relational space that allow subjectivity to flourish. This call to
woman gathering alludes to the era’s club cultures, and its central focus is
upon the modes of femininity which are being lived, figured and
otherwise constituted in relation to these cultures. It is about women’s
restructuring their relationship with their environment to improve a
feminine subjectivity and the significance of this for contemporary
articulations of femininity. Thus, the poem reflects the late Victorian
women in their condition. It suggests both formally and thematically that
transformation is not only a private experience, inherent in the individual,
but it also involves the effect of the group. Xantippe’s attempt to create
an alternative order including participant and observer, and establishing
new communal relations in a new atmosphere gives her a new female
identity. This representation is Levy’s way of re-mythologisation to
construct a new feminine subjectivity.
As in "Xantippe", Levy constructs an alternative myth by tapping into
the patriarchal values of mythological stories in "Medea". She omits the
large portions of Euripides’s story and creates a new myth. Levy feels
free to reconstruct her narrative mythology from the fragments by
originating from antiquity. She draws from Euripides’ version a few
things. She writes the poem in two main scenes; the first scenes introduce
"Medea’s ethnicity" and "Jason’s betrayal" and the second focuses on
Medea’s act of infanticide (Olverson 71). This revision is what Modernist
Hilda Dolittle makes in Euripides’ Ion. Dolittle also disregards
conventional notions of accuracy and insists that in altering the form and
changing the focus she does not depart from the meaning (Dolittle 32). In
the same way, Levy omitted large portions of the original text. Levy’s
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poetic drama includes only four main characters: Medea, Jason and two
citizens. She also leaves out the Chorus of Corinthian Women and the
crucial figure of the Nurse from her poem. That is, she turns to essential
elements and characters and focuses on merely Medea’s repositioning of
herself. Setting the scene only through bare essential of the story, Levy
draws attention to a parallel new myth, a characteristic trait of a
Modernist author.
In Levy’s version of Medea poem, the narrative is reduced to signify
the antagonistic worlds of Medea and Jason. This dualistic vision
functions as an essential tool to identify Medea in a new way. To do this,
she draws Medea’s world as ancient and dominated by the non-earthly
universe of the spirituality. Therefore, Jason says in the poem, not by "the
high Fates" but "close meshes of the magic web/Wrought by your hand,
dark-thoughted sorceress" he was blinded to your mystic workings" (42).
Jason, on the other hand, is represented through a realistic, materialistic
world, without metaphysics. Jason's pragmatic worldview is evident in
his attempt to justify his marriage to Glauke even if he is with Medea and
has two sons when he says that "you say you love me. Can I deem it
so/When what does most advantage me and mine to take as wedded wife
Glauke" (45). Despite this duality, Levy presents them so close at the
same time and constitutes one and the same universe to force the reader
to be drawn to Medea even if she is a murderer. Levy leads the reader to
find himself/herself confronting a modern Corinthian society but
revealing the signs of a sick, wild, and impotent hypocrisy. As Medea
says, "their ways are dark" (57). Although Medea represents a primitive
culture which is deficient regarding progress, the high morality that is to
be achieved by Jason’s modern society is more deformed. Thus, Levy
achieves to turn Medea into a victimised female killer from a female
murderer who commits violence against her children and a young
woman. This new perspective redefines and revalues Medea who
represents spiritual values and speaks what has not been narrated before.
As a result, Levy reinterprets the myth and presents a new subject
position for Medea that challenged not only nineteenth-century gender
norms but was also constrained by the mythic narratives.In "Xantippe",
Levy transforms the dramatic monologue2 into an ideal Modernist form
2

In general, dramatic monologue is a solo performance of the protoganist free
from the poet and thus it represents subjectivity. The English dramatic
monologue tradition is associated primarily with Alfred Tennyson and Robert
Browning and includes a speaker as s/he addresseses and interacts with his/her
allocuter. Owing to Browning and Tennyson’s patterns, dramatic monologue
comes to be associated with abnormal mental states of a criminal or tormented
self who talks about her psychology or inner self. While Robert Browning’s “My
Last Duchess” is exposed as a turbulent psychological states of a murderer,
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incorporating into its generic structure her use of multi-sensual aesthetics.
Thus, her poems turn into Modernist preoccupations with the perception
and source of consciousness in art. In her dramatic monologues, words of
the heroines echo the voice of the speaking woman and her bodily
movements. As such, Levy emphasises the reader’s participation in the
reading process to discourage passive readings. "In Notes on Thought and
Vision" (1919), H.D. makes an invaluable contribution to the clarification
of the importance of dramatic monologue concerning Modernist poetry.
She theorises the monologue "as a solo performance that nurtures the
poet and reader’s 'strength' in three manifestations of human life: 'mind,
body, and overmind'" (Preston 193). That is to mean, as the reader draws
connections between mythic figures in the poem and interpret gestures,
s/he becomes an active participant in Xantippe’s words, which leads to a
physical response in the reader. Based on Hilda Doolittle's conscious
emphasis on dramatic monologue form, it seems fair to say that while
Levy follows a tradition of women’s rewriting creativity, she also adds a
unique Modernist aspect in her dramatic monologue drawing Xantippe as
a speaking, gesturing character. Levy records Xantippe’s voice, words
and the feeling as she could not have in a world that celebrated only her
physical beauty and domestic duties. However, this time she encourages
the reader to listen to her speaking differently in the weaving room. In an
attempt to draw attention to Xantippe’s voice and the aural qualities of
language and to announce Xantippe’s gestures, she describes Levy's
bodily reaction to Socrates' praise of Aspasia through these lines:
Holding the swelling wine-skin o'er my head,
With breast that heaved, and eyes and cheeks aflame,
Lit by a fury and a thought, I spake:
By all great powers around us! can it be
That we poor women are empirical? (176-180)
Xantippe utters these words because Socrates praises Perikles’ lover
Aspasia for her intellectual ability by reclaiming that the capacity of her
mind is beyond common woman frail. As such, Xantippe suddenly
releases her anger against Socrates in a sheer force of personality and
questions his denial of her wife's intellect. Levy creates a poetic script
that she hopes will encourage similar participation from the reader. Here,
the gestures of "with the breast that heaved" and "eyes and cheeks
aflame" describes the inner feelings of Xantippe and thus made
correspondence between the feelings and bodily poses visible (15). By
revealing the relationship between the physical life and soul, Levy
enables the reader to identify with Xantippe. As the desire or will to
move is translated into physical motion, it traverses the borders of the self
Tennyson’s Maud is considered by nineteenth century critics as “the history of a
morbid, poetic soul (Tennyson 1039).
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between the poetic speaker and the reader. To bring the reader round to
Xantippe’s side or to convince the reader of her reconstructed subjectivity
through her monologue, Levy makes the reader as an active participant.
Taking from the nineteenth-century traditions a model of strong women’s
voices and reembodying mythic heroines, and invoking a sensual
dialectic between the reader and the poetic speaker, Levy creates a
Modernist approach to dramatic monologue.
Conforming to the Modernist ideology that encourages to use the
theatrical stage as setting for the poetry, she rewrites Euripidies' myth of
"Medea" as a closet drama which is comprised of a few characters;
Medea Jason and two Corinthian citizens. Levy chooses the poetic
drama3 form for her "Medea" to define an angle of Modernist selfhood;
"the self as a narrative construction" (Taylor 78). In "Medea", two
characters, Medea and Jason adopt and discard identity through language
and illustrate the way in which identity is as much performance in the text
as on the stage. In that respect, Levy’s choice of closet drama directly
reflects Modernist attitude of opposition to performance in the theatre. In
their book, An Anthology of Modernist Drama, Barbara Cole and Sara
Cheng assert that Modernist poets like Stevens and Hilda Doolittle have
written closet dramas to resist and subvert the apparent reality of the
theatre and force reader to recognise an alternative reality buried beneath
the performance (17). In a similar vein, Levy advocates the superiority of
printed words to the stage regarding the potential to shape and reshape
identity by drawing her characters as actors. On the pages of "Medea",
words do not just record, but also enact and perform an identity. There
appears a strong possibility that Levy writes Medea as a verse drama to
stress the link between text and performance by using words that refer to
utterances through which the speaker performs a particular act (e.g. I bet,
3

The closet drama, a longer poem in the form of drama produced for reading but
not performance, is used by Modernist as an indicator of their opposition to
theatrical performance. Referring to historical context of Modernist drama, in his
Stage Fright: Modernism, Anti-Theatricality and Drama,
Martin
Puchner
acknowledges that to represent what is hidden beneath the surface of modern
reality, Stéphane Mallarmé, James Joyce, and Gertrude Stein produce the key
examples of Modernist drama that resists theatricality. These writers use poetic
drama rejecting the public sphere of theatrical performance and instead preferred
the solitary act of reading and thinking about a text to watching a play as it was
performed (49). A close examination shows that for them, verse drama suggested
a duality of vision, the revelation of the reality of the modern life through
unrealistic utterances of poetry. Such doubleness became a critical tool for
commenting on the social, cultural, and even political contexts of Modernism.
Based on this review, it can be concluded that rather than rejecting or writing
against the theatrical performance, the Modernists often used the stage itself as
the context for their poetry.
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I apologise, I promise). In Medea, Levy draws explicit attention to the
discursive qualities of Medea and Jason focusing on utterances which
effects or constitutes the intended action. While Medea utters
performative words, Jason’s words take the form of constative
statements. In revising the portions of the play, Levy puts greater
emphasis on Medea’s linguistic attempt to resist or neutralise, Jason’s
words and actions. It is Medea who swears, bids, declares, judges, and
names. To illustrate, Medea asserts "I did know myself", "I see", I strove
for strength" ("Medea" 31). This language inscribes gestures and bodily
positions of strength for Medea. At the same time, Levy’s sensory
language transfers Medea’s emotion and feelings to the reader. Her
passionate language and interrogative tone suggest the doubt that she
directed towards social judgements. On this matter, H.D. asserts that the
rewritings of mythic scenes provide access to the overmind's sphere of
eternal, changeless ideas and dramas already conceived" (Notes 17). That
is to mean, by turning the character of Medea into a speaking, gesturing
character, Levy changes the eternal and patriarchal definition of Medea.
However, Jason avoids these kinds of utterances which are driven by
intended actions. Instead, Levy makes Jason speak through such
sentences: "better had I then (48)", "I was hastening to bear" (52), in his
very brief speaking sections when compared to Medea. As it seems,
Jason's sentences do not contain a robust and precise verb which refer to
the performative actions. At the end of the play, killing both her sons, the
Corinthian king and Jason's bride, it is Medea who gains a new life
leaving from the environment in which she is alienated.
Here let me rest; beyond men’s eyes, beyond
The city’s hissing hate. Why am I here? Why have I fled from death?
There’s sun on the earth,
And in the shades no sun; —thus much I know;
And sunlight’s good. (376-380)
These lines refer to the construction of a female subjectivity which is
independent of the "men's eyes and hate" which symbolise the legacy of
guilt, rigid standards of honour, and passivity. It is Medea's identity that
is reshaped as strong and assertive by Levy’s language throughout the
play because the sun rises over her. On the contrary, Jason and his mythic
power are dismantled. Through references to performative language’s
effect on shaping identity, Levy’s poetic drama coincides with Modernist
aesthetics.
All in all, in "Xantippe and "Medea", Amy Levy reconciles the classic
material and modern in a Modernist way. She represents traditional myths
through their characteristics that are susceptible to some abstract,
subjective, self-conscious, or self-reflective stylization. Levy selfconsciously inscribes a speaking voice and bodily positions as in the
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kinesthetic reading strategies, one of the central principles of aesthetic
Modernism at the turn of the twentieth century. It provides a kind of feltsense rather than merely an exclusive and singular signification.
Additionally, taking advantage of Modernism’s ambivalence towards
theatricality, Levy artificialises the characters but equips them with a
power of intense expression to convey their feelings. Thus, through the
figures of mythic women, she subverts any female subjectivity based on
Victorian understanding and responds to one of the crucial problems of
nineteenth-century England. Given the critical disregard of women poets
like Levy in the Victorian age, her insights seem incredibly Modernist
and prophetic.
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Giriş
Walter Rüben, “Ozean der Märchenströme. I. Die 25 Erzählungen
des Dämons“ isimli çalışmasında Dede Korkut boylarını incelemiş ve
üzerinde oldukça önemli yorumlar yapmıştır. Söz konusu bu
yorumlarla aslında dünya literatüründe ne denli benzer sahnelerin
olabildiğini ortaya koymuştur. Bu türden bir farkındalık aslında
karşılaştırmalı çalışmalar için önemli ipuçları vermektedir. Rüben bu
ipuçlarını vermekle yetinmiş dünya literatürnde yer alan diğer sahnelere
değinmiş benzer yanlarını ortaya koymuş ve araştırmayı ilgili kişilere
bırakmıştır. Bu bakımdan ilgili bu çalışma da ayrı bir ufuk ayrı bir
mecra anlamına gelmektedir. Derinlemesine gidildikçe Dede Korkut
eserinin ne denli önemli bir eser olduğu bir kez daha ortaya
çıkmaktadır. Bu da aslında Fuat Köprülü’nün “Bütün Türk edebiyatını
terazinin bir gözüne, Dede Korkut'u öbür gözüne koysanız, yine Dede
Korkut ağır basar” sözünün önemini ve değerini tekrar öne
çıkarmaktadır.
Vı. Turalı Ve Savaşçı Karısı
1. Kanlı Koca’nın bir oğlu var, ancak bir torunu yoktu. Bu nedenle
oğlu Turalı’ya evlenmesi nasihatinde bulundu. Ancak Turalı öyle bir
kadın istiyordu ki kendisi yerine ata binip savaşmaya gitsin ve
düşmanların kellesini ona getirsin. Üstelik kadınını kendi seçmeye de
üşeniyordu (Not: 3); kısa süren ilk denemeden sonra eve döndü ve bu
işi babasına bıraktı.
2. Baba umutsuzca Oğuzlar arasında aradı ve nihayetinde Trabzon’a
Hıristiyanların yaşadığı bölgeye geldi. Orada isteğine uygun bir prenses
*

Söz konusu bu makale künyesi verilen ilgili çalışmadan yapılan bir çeviridir. Rüben,
Walter. “Ozean der Märchenströme. I. Die 25 Erzählungen des Dämons.
(Vetalapancavimsati.) Mit einem Anhang über die 12 Erzählungen des Dede Korkut.
FFC 133, Helsinki 1944. S. 238-242.
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vardı, ancak damat adayının bir boğaya, ikincisi bir aslana ve
sonuncusu da erkek deveye karşı olmak üzere üç müsabakayı atlatması
gerekiyordu.
3. Aslında çok tembel (Not: 4) olan oğlu yola koyuldu ve kendisini
izleyen kız onu kuleden görür görmez aşık olurken, kahramanın 40
Alp’i her dövüşte umutsuzca ağlarken kahraman bu üç hayvanı öldürdü.
4. Kazandığı kadınla çabucak eve döndü ve babasının onu
karşılayabileceği güzel ve avı bol olan bir bölgede durdu. İyice karnını
doyurdu, içti ve uykuya daldı. Kız ise onun için nöbet tutuyordu, zira
diğer taliplerinin onların peşine takılmasından korkuyor tetikte
bekliyordu.
5. Kayın baba savaşçı hayvanlarının kaybından sonra kızını verdiği
için pişmanlık duyuyordu ve ordusuyla birlikte çiftin peşine düştü. Kız
kahramanı uyandırdı ve ikisi birlikte savaştılar. Sonra bir anda kız,
kahramanı gözden kaybetti. Aynı anda oğlanın anne ve babası
olaylardan habersiz onları karşılamaya gelmişti, kahramanı sordular,
ama kız hemen atına bindi ve onu aramaya koyuldu.
6. Bir tepeden kahramanın atının vurulmuş olarak yattığını ve
kanının aktığını gördü. Bir anda kahramanın etrafını saran düşmanların
arasına daldı. Kahraman onu üstündeki savaşçı kıyafetiyle tanımadı ve
sözde yardıma gelen kişiye gururlu bir eda ile geri durmasını söyledi.
Sonra ise kızın verdiği cesur cevaptan onun olduğunu anladı ve ikisi bir
olup düşmanı yendi.
7. Turalı onunla birlikte kızın atına bindi. Ama sonra karısının
kendisinden daha kahramanca dövüştüğünü hissedebileceğini
düşünerek onu öldürmeye karar verdi. Oysaki kız ona aşkını itiraf etmiş
ve sadakat yemini etmiştir. Bir anda bir ok düellosu yapmaya başlarlar:
Kız olduğu için ona öncelik verir, kız (bilerek) ıskalar. Ancak adam hala
titremektedir. Saçları öyle diken diken olmuştur ki kafasındaki bitler
ayaklarına düşmüştür. Sonra öne atılır ve karısına sarılır ve onu
şımartır. Birlikte eve dönüp mutlu olurlar.
1 ile ilgili: Üşengeç kahraman IV. hikâyedeki kahramana tamamen
zıt konumdadır: Orada kahraman babasını kendisini savaşa götürmezse
evden gitmekle ve yaban ellerde gâvur ellerinde bir kız bulup onunla
kalacağı tehdidinde bulunur. – Karş. III, 9- Tembel kahraman Kırgız
destanındaki Joloi (bkz. alt bölüm 5-7, XI ve giriş bölümü) ‘nin
konusudur
2 ile ilgili: Babanın oğluna bir eş bulması Türk geleneklerine
uygundur. Kırgız destanı Er Töschtük’te de oğlan babasından çıkıp
kendisi için uygun bir eş bulmasını rica eder. – Ancak aslında peri

60

karısıyla zaten daha önce tanışmıştır (III, 9’daki kahraman gibi) (Radl.
V, dize 332 ff).
3 ile ilgili: Eş elde edebilmek için girişilen her üç müsabaka biçimi
de aslında (bkz. III,7 H 310) çok yaygın masal konularındandır. 32
kahraman daha önce kellesini orada bırakmıştı (H 901.1) (Not: 5). I.
Dede Korkut hikâyesinde bir bağayla deve dövüştürülür, sonra
kahraman bağayla dövüşür; burada bir de aslan ilave edilmiştir. VI’daki
boğa dövüşü ise ayrıntıda I. hikâyeden farklıdır: Silahsız kahraman ona
I’de olduğu gibi alnından bir darbe indirir, sonra kuyruğundan tutar ve
hayvanın kemikleri kırılsın diye üç kez yere çarpar. Aynı şekilde aslanı
ve deveyi de salt yumruğuyla öldürür.
4 ile ilgili: III ve XI. hikâyede kahraman uykuda yakalanır; X.
hikâyede kahraman belirleyici bir anda uyur. VI.’da yazar tam bu
noktada: Oğuzları hangi felaket bulursa bulsun, hep uyuduklarında
bulmuştur (Not: 6). Bu çok açık, acı bir gerçektir.- Savaşcı kızla ilgili
karş. IV, 5—6, XI B ve öncelikle III.
5 ile ilgili: Kötü kalpli kayınpeder de aynı şekilde çok yaygın bir
masal motifidir (S. 52; bkz. üst bölüm III, 12b). Genellikle görevlerini
başarıyla tamamlamasına rağmen düğünden sonra damadını yok etmek
üzere kararını değiştirmiştir. Ancak Dede Korkut burada baba ile kızı
arasında bir kavga çıkmasını önlemiştir. Hıristiyan hükümdar ise
sonraki bölümlerde pek anılmamıştır.
5- 6 ile ilgili: Kahraman çiftin dövüşü yukarıda 1’de anılmış olan
Joloi destanıyla paralellik göstermektedir. Üşengeç Joloi iki kadın
kazanmıştır; ilk kadını kendi kılıcıyla öldürdüğü düşmanlarından
almıştır.70 İkinci kadını ise, yani Ak Saikal’ı, efsanevi atının onu
götürdüğünde bulmuştur (karş. N 721). Kayın babayla savaş yerine
Joloi destanında kahramanı Kalküklü düşman lehine onu öldürmek
isteyen (dize 935 ff.) kötü kalpli kız kardeş motifi vardır (bkz. giriş
bölümü ve Dede Korkut XI ile ilgili). Ak Saikal hayvan gibi yiyen, içen
ve uyuyan Joloi’yi hileyle (ama iyi niyetle) bir ava götürür ve kötü
kalpli kayınıyla savaşa çeker (1300 ff.). Av esnasında uyuduğunda ise
düşman ordusu geldiğinde onu kılıcının ucuyla uyandırır. Sonra ikisi
birlikte Kalmüklere karşı savaşır. Savaşta Joloi’nin sihirli atı
ölmüşçesine düşer (1490 ff), düşmanlar kahramanı çevreler ama Ak
Saikal düşmanlara vurarak (1522 ff.) onu kurtarır. Sonra Joloi’nin atını
yeniden diriltir, düşmanlar yenilir, Joloi tekrar uykuya dalar, Ak Saikal
kaçırılır, zeki bir hileyle geri döner, tekrar onu uyandırır ve birlikte eve
dönerler (1910).
Kırgız destan konularının, bu VI. Dede Korkut hikâyeleriyle
bağlantılı olduklarından kimsenin şüphesi olmasın. Yani bu destan
Dede Korkut’un kendi amaçları için kullanmış olduğu aynı türdeki çok
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eski Türk anlatımlarının daha zengin bir biçimidir. Kendisi özellikle de
aşağıdaki noktalarda değişiklik yapmıştır:
7 ile ilgili: Kahramanın kibri karısının kendisinden daha kahramanca
savaştığı düşüncesine sahip olabileceği, düşüncesine tahammül
edemez, oysaki kendisi savaşçı bir kadının yanında tembel bir hayat
arzu etmiştir. Yoksa o da Batı Afrika hikâyesindeki kahraman gibi (bkz.
giriş bölümü) (NOT:7) kendini düzeltmiş miydi? II. Dede Korkut
hikâyesinde kahraman nasıl ki bir çobanı kurtlar onu yesin diye onun
yardımını küçümseyerek bir ağaca bağlamışsa, Turalı da asil karısını
aynı nedenle öldürmek istemiştir.- Bununla Joloi destanının devamı
karşılaştırılabilir:
Ak Saikal ve sihirli atı ile eve dönen joloi’ye karısı, kötü kız
kardeşinin kahramanca savaşan karısından daha çok sevdiği ve tüm bu
felaketlere neden olduğu için laf eder (1940 ff.). Joloi ise
mahcubiyetinden susar. Ama halkına barış gelir gelmez yine içmeye
başlar ve dünyada kendinden başka anılmaya değer bir şeyin
olmadığından şikâyet eder. Ak Saikal ona71 itiraz eder. Joloi uyurken
onu kaçıran kralın en büyük (2103 ff) olduğunu söyler. Bu sözleriyle
onu yeni bir maceraya sürükler ve bu maceralar da XI. Dede Korkut
hikâyesinde kullanılır.
Özetle: Karısı sayesinden kahramana dönüşen tembel Turalı ile bu
hikâyede hayvan gibi yiyen Joloi’nin benzer yönlerinin olduğu, aynı
şekilde Joloi’nin, XI hikâyedeki yer alan cesur Kazan ile benzer yönleri
bulunduğu söylenebilir. Zira Kırgızlar tarafından 80 yıl öncesine kadar
büyük bir destanla bütünleşmiş şarkı olarak da söylene gelen içerik,
aslında Dede Korkut’ta iki hikâyede ayrıntılı olarak ayrı ayrı
aktarılmıştır. Kesin olarak kanıtlanamamakla birlikte Dede Korkut
aktarımlarının burada daha eski olanı korudukları söylenebilir, çünkü
Joloi’nin 2. bölümünde Ak Saikal’ın artık hiçbir savaşçı karakteri
yoktur bkz. üst bölüm III). Ancak etik psikolojide Dede Korkut
muhtemelen yenilenmiştir: Kahramanın kibri başlayan, aşk ve
muhteşem karısıyla patlak veren savaş ve sonrasında barışmaları diğer
Dede Korkut masallarına mükemmel şekilde uymaktadır. Ayrıca
Turalı, karısının azarını hazmeden, ama sonrasında parlayan ve onun
tarafından yeni maceralara sürüklenen Joloi’den çok daha kibardır.
Kırgızların masalsı destanlarında atın yeniden dirilmesi çok
belirleyicidir; Dede Korkut hikâyelerinde ise kahraman karısıyla
birlikte ata binmek zorunda bırakılır; işte bu da Dede Korkut’un yazar
olarak bir başka niyetini ortaya koyar.
Yazara Ait Notlar
NOT 1:Walter Rüben ilgili bu çalışmasında 12 Dede Korkut boyunu
incelemiş ve her bir boyu maddeler halinde kısa kısa özetlemiştir. Özet
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sonrasında ise her maddeye atıfta bulunarak konuyu daha da
genişletmiştir. Aynı yöntemle “Kanglı Koca oğlu Kan Turalı
Destanını” (VI. Turalı ve Savaşçı Karısı) boyunu da incelemiştir.
Rüben’in zaman zaman güncel dile geçmesi, cümlelerinde zaman
farklılığına neden olmuştur. Bunlar tarafımızca düzeltilmemiştir.
Olabildiğince metne sadık kalınmıştır.
Not 2: Açıklamalar başlığı altında verilen rakamlar 70’den itibaren
başlamaktadır. Rüben başka bir boyu incelerken zaman zaman
Açıklamarda bulunan bu rakamlara da atıfta bulunmaktadır.
Dolayısıyla rakamlar değiştirilmiş olduğunda orijinal metnin tümü
üzerinde bir kargaşaya neden olacağı düşüncesiyle bu şekilde verilmesi
daha uygun görülmüştür.
Not 3: “Üstelik kadınını kendi seçmeye de üşeniyordu” şeklinde bir
ifade Dede Korkut “Kanglı Koca oğlu Kan Turalı Destanında” yer
almamaktadır.

Rüben neye ve nereye dayandırarak Kan Turalı’yı tembel biri olarak
nitelendirdiğini delilsizdir. Eserin orijinalinde Kan Turalı gözü
budaktan sakınmayan kahraman bir yiğittir.
Not 4: Eserin orijinalinde böyle bir sahne ve bunu andıracak
herhangi bir ifade yer almamaktadır.
Not 5: İlgili cümle sanki sonradan araya girmiş gibidir. Bu durum
ise yazardan değil eser sahibi Walter Rüben’den kaynaklıdır.

Rüben’e ait “Ozean der Märchenströme. I. Die 25 Erzählungen des
Dämons. (Vetalapancavimsati.) Mit einem Anhang über die 12
Erzählungen des Dede Korkut“ isimli eser incelendiğinde bu ve buna
benzer ifadelere rastlamak mümkündür. Zira Rüben ilgili çalışmasında
kullandığı dil akademik dilden ziyade günce konuşma dilidir.
Dolayısıyla yazar zaman zaman bir anda konuşma diline dönebilmekte
veya eklemek istediği konuyu bir anda ekleye bilmektedir. Burada
olduğu gibi.
Not 6: Rüben ilgili çalışmasında “ Oğuzları hangi felaket bulursa
bulsun, hep uyuduklarında bulmuştur. Bu çok açık, acı bir gerçektir”
der. Söz konusu bu ifade Dede Korkut kitabının orijinalinde de “O
zamanda Oğuz yiğitlerine ne gaza gelse uykudan gelirdi” (Ergin:135)
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şeklinde yer almaktadır. Dikkat çeken bir unsur olarak öne çıkarmak
istedik. Uyursan ölürsün sözü buradan gelse gerek.
Not 7: Rüben giriş bölümüyle “Ozean der Märchenströme. I. Die
25 Erzählungen des Dämons“ isimli eserinin giriş bölümünü
kastetmektedir.
Açıklamalar
70 Düşmanla savaştı. Düşman karısından onun kılıcını getirmesini
istedi. Ama kadın bunu yapmadı, bilakis tereddütlü, gülerek ve aynı
zamanda ağlar halde durdu. Kılıcı düşürdü ve Joloi onu aldı ve onunla
düşmanı öldürdü. Kadının ilk kocası ile geleceğin galibi arasında gidip
geldiği bu garip sahne muhtemelen Hint hikâyelerinden bir alıntıdır:
orada Avrupa’ya kadar yayılan bir masal vardır. Bu masal benzer bir
dövüşte kocasının düşmanına kılıcı veren vefasız bir kadından (BPGrimm 16; bkz. üst bölüm V Md.5) bahseder. Benzer bir sahne Rus
(Menar’ın Löwi’leri, Rus halk masalları, Jena 1927 No 53) ve
Türkmenistan (Jungbauer 159) masalları eski Mısır’daki İki-KardeşMasalına benzerlik gösterir (bkz. alt bölüm XI).
71 Benzer bir sahne Schiefner 162 f.’de. Aynı Tatar masalında da
iki kahraman arasında bir ok düellosu vardır; her biri diğerine ilk atış
hakkını vermek ister.
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1.Giriş
Kadının aile ve toplumdaki konumu geçmişten günümüze tüm
dünyada güncelliğini her daim koruyarak tartışılagelen en önemli
konulardan biridir. Kadının yer aldığı mevcut sistemdeki hakları ve rolü
politik, ekonomik ve kültürel gelişmelere paralel olarak tayin edilmeye
çalışılsa da üretkenliği, doğurganlığı, toparlayıcılığı, koruyuculuğu, şifa
veren becerileri ve gücü onu her dönemde aile içerisindeki en belirleyici
fert kılar. Geleneksel anlayışta kadın ailede evin temel ihtiyaçlarını
gideren, çocuklarını ve eşini besleyen ve tüm olumsuzluklara rağmen
ocağı tüttüren etkin bir pozisyondadır. Kadının aile ve toplumdaki yetki
ve sınırları siyasi gelişmeler, değişen felsefi görüşler, kültürel
etkileşimler ve ekonomik sarsıntılar gibi geniş çaplı olayların
neticesinde sürekli olarak yeniden çizilmeye çalışıldığından kadın
meselesi aktüalitesini hiçbir zaman kaybetmez.
Rusya’da özellikle 19.yüzyılın ikinci yarısı kadının statüsünün
yoğun bir biçimde yeniden ele alındığı bir dönem olarak karşımıza
çıkar. 1855 - 1881 yılları arasında hüküm süren Rus Çarı II.
Aleksandr’ın eğitim, siyaset, adalet ve ekonomi alanlarında
gerçekleştirdiği reformlar kalıcı değişimlere öncülük eder. Kuşkusuz en
dikkat çeken değişim toprak köleliğinin kaldırılmasıdır. Yenilikçi
reformların yanı sıra Fransa’da başlayıp Avrupa’nın genelinde
süregelmekte olan özgürleşme eylemleri müthiş bir hızla Rusya’da da
yankı bulur. Yerleşik toplumsal düzene ve kadim değerlere
başkaldırarak bağımsız bir biçimde geçmişi tümüyle yadsıyan nihilizm
de bu dönemde Rusya’da geniş kitlelerce benimsenmeye başlar. Soylu
kesimden eğitimli Rus kadınları ise varlıklarını ev işlerinin dışına
taşımaya karar verip seslerini cesurca yükseltirler ve toplumda aktif
görev almak istediklerini korkusuzca haykırırlar. Tüm bu radikal
gelişmeler aydınları kadın meselesini bir kez daha değerlendirmeye
yönlendirir.
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Rusya’da bu yıllarda filozof, eleştirmen, tarihçi, yazar, şair, gazeteci
ve siyasetçiler kadının kritik durumunu masaya yatırırlar. Bir kısım
düşünür kadının erkekle eşit olabileceği görüşüne henüz hazır değildir.
Örneğin, Rus edebiyat eleştirmeni Vissarion Grigoryeviç Belinski
kadına her alanda tam yetki verme konusunda tereddüt ettiğini şu
ifadelerle belirtir: “Kadınların eğitimi onların görevleriyle bağlantılı
olmalıdır. Varlıklarının yalnızca güzel yanlarını pekiştirmelidir. Geriye
kalanlarda
ise,
kadın
o
tatlı
ve
saf
bilgisizliğiyle
bırakılmalıdır.”(Шашков, 1879: 274). Öte yandan Rus yazar ve
düşünür Aleksandr İvanoviç Herzen kadının mevcut konumunu çağdışı
bularak, kadını her alanda ikinci plana öteleyen eleştirilere şiddetle şu
sözleriyle karşı çıkar: “Hayatta her şey erkekler için. Zavallı kadınlara
ise aile yaşamı dışında hiçbir şey kalmıyor. Kadının hayatı yatak odası
ve mutfakla sınırlı kalıyor. İlginç! Dünya’nın Güneş’in etrafında
döndüğünü anladılar da kadının insan olduğunu anlayamadılar!”
(Шашков, 1879: 276-277).
19.yüzyılın ikinci yarısında Lev Nikolayeviç Tolstoy, Fyodor
Mihayloviç Dostoyevski, İvan Sergeyeviç Turgenyev, Aleksey
Feofilaktoviç Pisemski ve İvan Aleksandroviç Gonçarov gibi önde
gelen Rus yazarlar eserlerinde aile ve evlilik temalarını sıklıkla
işleyerek kadının doğasını anlamaya ve aile düzeni içindeki yerini
belirlemeye gayret ederler. Edebiyat eleştirmeni Leonid Nikolayeviç
Afonin toplum bilincinde değişen kadın imgesinin eserlere yoğun bir
şekilde yansımasını şu sözlerle yorumlar: “Bu dönemde Rus
romanındaki kadın karakterler aracılığıyla yalnızca tarihi ve milli
açılardan yeni düşünce şekilleri ortaya çıkmaz, aynı zamanda
yazarların kişilik ve yaşam tarzları da bütünüyle değişir.” (Юшкова,
2018: 121).
Rus gazeteci, romancı ve kısa öykü yazarı Nikolay Semyonoviç
Leskov (1831-1895) da nispeten çok daha az tanınmasına rağmen
yukarıda adı geçen usta yazarlardan biridir. Leskov’un eserlerinde aile,
kadın ve evlilik temaları ön plandadır. Leskov dönemindeki kadın
eylemlerini, kadın tepkilerini ve kadın haklarını yok saymaz. Kadının
eğitim ve çalışma hayatında erkekle eşit derecede hakka sahip olduğunu
düşünür. Yine de yazarın kadın algısının geleneksel ve ataerkil Rus aile
yapısına çok daha yakın olduğu açıktır. Leskov karı-koca ilişkilerinde
kültürel alışkanlıkların kuşaktan kuşağa aktarılması gerekliliğini kesin
bir tavırla savunur. Çalışmada Leskov’un kadın, evlilik ve aileye dair
görüşleri yazarın notları, biyografisi, makaleleri ve mektupları referans
alınarak ortaya konulur ve yazarın 1865 tarihli Mtsenskli Lady Macbeth
(Леди Макбет Мценского уезда) ve 1873 tarihli Mühürlü Melek
(Запечатленный ангел) adlı uzun hikâyelerindeki olumlu ve olumsuz
kadın tipleri yazarın görüşleri çerçevesinde eklektik yöntemle incelenir.
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2. Leskov’un Kadın ve Aile Paradigması
Kadın meselesi Leskov’un en çok üzerinde durduğu ana konuların
başında gelir. Yazarı yakından tanıyan Rus gazeteci Pyotr Vasilyeviç
Bıkov, Leskov’un kadın temasına olan özel ilgi ve merakını şu sözlerle
açıklar: “Leskov kadın topluluğunu ve kadının çekiciliğini severdi.
Kadını gözlemlemeyi, onun ruh halini çözüp anlamayı ve kadını detaylı
incelemeyi severdi. (Попова, Кольцов, 2012).
Leskov Rus kadınına aile ve toplum ilişkilerinde büyük
sorumluluklar yükler. Yazar Rus toplumunun sağlıklı bir şekilde idame
etmesinin ancak gelenek ve göreneklere bağlı iyi anne ve eşlerin
varlığıyla mümkün olabileceğini savunur. 1 Eylül 1871 tarihinde
Russkiy Mir gazetesinin 1.sayısında yazarın şu sözleri yer alır: “Aile
ilişkilerinin kalitesi devletin gücünü gösterir. İyi anneler
öğretmenlerden çok daha önemlidir. Bir çocuğun ahlaki ve manevi
gelişimde en büyük rolü anne oynar.”(Алешина, 2019).
Leskov ailede en kritik ve hassas sorunların ancak kadın tarafından
çözüme kavuşturulabileceğini savunur. Bu bakımdan görev
dağılımında en büyük pay da elbette kadına düşer. Yazara göre, kadın
evin tüm temizlik ve yemek işlerinden sorumlu olmalı, kocasının
dertlerini paylaşmalı, çocuklarını babalarına saygı duyan bireyler
olarak yetiştirmeli ve gerektiğinde kendisini hiç düşünmeden feda
etmelidir. Leskov eğitim ve çalışma alanlarında kadını erkekle eşit
görse de, bunu toplumcu ve pragmatik bir yaklaşımla desteklediği
açıkça görülür. Daha net bir ifadeyle, yazar kadınların iyi bir eğitim
alarak doktor ya da öğretmen olmalarını bireysel olarak sadece
kendileri için değil, Rus toplumuna yararlı olacaklarını düşündüğü için
savunur. (Саитова, 2006).
Leskov’un biyografı Anatoliy İvanoviç Faresov 1904 yılında
oluşturduğu Akıntılara Karşı. N. S. Leskov. Hayatı, Yapıtları, Polemik
ve Anıları (Против течений. Н.С. Лесков. Его жизнь, сочинения,
полемика и воспоминания) kitabında yazarın kadınlara dair kendisine
şu sözleri ifade ettiğini iddia eder:
“Bir kadında her şeyden önce karakteri önemlidir. Becerisi ve
parlak zekâsı da önemlidir. Bilimsel ve akademik bilgileri ise sonradan
gelir. Bu bilgiler olmadan da bir kadınla mutlu olabilirsiniz. Geçimsiz
ve gürültülü bir kadın eğitimli olsa neye yarar? Topluma hizmet etmeye
niyeti olmayan eğitimli bir kadın yaşlı Bazarova’dan1 bile çok daha
kötüdür.”(Погребная, 2001).

İvan Sergeyeviç Turgenyev’in 1862 yılına ait Babalar ve Oğullar romanında
bir kadın karakter.
1
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Leskov 1860 yılında kaleme aldığı Rus Kadınları ve Özgürleşme
(Русские женщины и эмансипация) adlı makalesinde kadın haklarını
ve döneminde hız kazanan özgürleşme eylemlerini detaylı bir şekilde
ele alır. Özellikle Fransa’da yayılan Avrupai kadın bağımsızlığı yazarı
telaşlandırır. Leskov Rus geleneksel aile yapısına uygun düşmeyen
Fransa kaynaklı Batılı anlayışların toplum düzenini zedelemesinden ve
yerleşik ahlaki değerleri bozmasından korkar. Yazar makalesinde
düşüncelerini şu sözlerle ifade eder:
“Avrupa kıtasındaki kadın özgürlüğü değerlerin yok olması, ailenin
dağılması ve kutsal unsurların hiçe sayılması demektir. Avrupa’da
özgür kadın ahlaksız kadınla eş anlamlıdır. Maalesef Fransız
toplumunda edebiyatın yol açtığı ahlaksızlık Rus kadınları arasında da
görülmeye başladı. Bu ahlaksızlığı özgürlük sanıyorlar. Bu ne sefil bir
çarpıtma! Fransızlara özgü bağımsızlık bizim toplumumuza mutluluk
getirmez. Ülkemizin makul kadınları zaten bağımsızlıklarını bu sözdeözgürleşme hareketinde aramazlar. Ne var ki, özgürlük için sızlanan
bazı kadınlarımız plansız davranıyor. Bu elbette sadece kadınların
değil, kadını evde köleye dışarıda ise kuklaya dönüştüren toplumsal
sistemin de suçu.”(Лесков, 1860).
Leskov 1860’lı yıllarda popülaritesini hızla arttıran nihilizmi Rus
kadınları ve geleneksel aile yapısı için tehdit olarak görür. Hıristiyan
öğreti ve değerlerini şiddetle savunan ve inançlı bir yazar olan Leskov’a
göre, nihilizm kadim değerleri, inançları, gelenekleri ve dolayısıyla
yerleşik aile sistemini yok edecektir. Yazar nihilistleri şu sert sözlerle
tanımlar: “Gerçek bir nihilistin nasıl olduğunu biliyorum, fakat serseri
bir köpekten ne farkı var bilmiyorum.” (Ганина, 2008).
Leskov döneminde toplumun gidişatını üzüntüyle gözlemler. 6
Nisan 1871 tarihli mektubunda şu karamsar sözler yer alır: “Nereye
gitseniz düzensiz bir hayhuy ve koşuşma var. Ailelerin dağılması bu
günlerde en çok bahsetmemiz gereken konu.” (Лазарева, 2017). Leskov
toplumun kurtuluşunun geleneksel aile düzeninin korunmasıyla
sağlanacağına, bunu da yalnızca idealize ettiği Rus kadının
başarabileceğine inanır. Yazar Rus kadınını tüm dünyadaki diğer
milletlerin kadınlarından daha üstün görür. “Kutsal Rus topraklarının
dışında böyle kadınlar nerede olabilir ki?” (Новикова-Строганова,
2016). tümcesiyle Rus kadınını yüceltir.
Leskov’un ideal kadını sessiz, sakin, iyi kalpli, yardımsever, sevgi
dolu, sadık ve alçak gönüllüdür. Hıristiyan öğretilerini iyi bilen,
uygulayan ve gelecek nesillere aktaran dindar bir kadındır. İnançlı bir
yazar olan Leskov bu konuda şöyle der: “Hayatın kurtuluşunun
Hıristiyanlıkta olduğunu biliyorum. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok.”
(Лазарева, 2017).
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Leskov’un hayalini kurduğu ailede düzeni uyumlu, hamarat ve
becerikli bir kadın sağlar. Bu kadın çevresindeki tüm insanlara ve
yaşadığı topluma sınırsız bir sevgi besler. Yazarın oğlu Andrey
Nikolayeviç Leskov babasının düşlerindeki mutlu aile tablosunun
tasvirini şu sözlerle verir: “Maharetli bir kadının kendi elleriyle yaptığı
abajurun sönük ışığı altındaki masanın başında bir araya toplanan aile
bireylerinin sükûnetle yemek yediği bir ev.” (Погребная, 2001).
Ne yazık ki, Leskov arzuladığı dingin, huzurlu, kadim inançlara
bağlı ve ataerkil bir aileye kişisel hayatında sahip olamaz. Edebiyatın
toplum üzerindeki yönlendirici etkisini çok iyi bilen yazar, eserlerinde
kurguladığı olumlu ve olumsuz kadın tipler ve ilginç ailevi olaylar
aracılığıyla okuyucusuna yol göstermeyi ve Rus insanının ders
çıkararak geleneksel değerlerine bağlı kalmasını sağlamayı umut eder.
3. Katerina Lvovna İzmaylova
Leskov Mtsenskli Lady Macbeth adlı uzun hikâyesini 1865 yılında
yayınlar. Yazar eseri oluşturduğu 1864 yılının sonbaharını Kiev
Üniversitesi’ndeki erkek kardeşinin misafirhanesinde geçirir. Tüyler
ürpertici ve dehşete düşüren bölümlerin yer aldığı eserini yazabilecek
ruh haline bürünmek adına Leskov burada kendisini öğrenci cezaevi
hücresine kilitler. Yıllar sonra yaşadığı bu ilginç deneyimi şu sözlerle
anımsar: “Bazı zamanlar o kadar çok korktum ki ancak güçlükle
katlanabildim.” (Emerson, 1989).
“Bizim oralarda kimi zaman öyle karakterler çıkar ki, onlarla
karşılaşmanın üzerinden ne kadar çok yıl geçse de asla ruhun
titremeden anımsayamazsın. Bunlardan birisi de vaktiyle korkunç bir
faciaya sebep olan ve bizim soyluların Mtsenskli Lady Macbeth2 diye
adlandırdıkları Katerina Lvovna İzmaylova’dır.” (Лесков, 1956: 96).
Leskov okuyucuyu Mtsenskli Lady Macbeth’in başkahramanı
Katerina Lvovna İzmaylova ile bu giriş ile tanıştırır. Yoksul bir kız olan
Katerina kendisinden 30 yaş büyük tüccar Zinovıy Borisıç İzmaylov ile
5 yıldır evlidir. 24 yaşındaki Katerina çok güzel olmasa da hoş bir
kadındır. Gönül rızasıyla evli olmadığı eşinin ilk karısından çocuğu
olmaz. Zinovıy, Katerina’dan da umduğunu bulamaz. Tüccar soyuna
varis olabilecek bir çocuk dünyaya gelmez. Evde ayrıca 80 yaşındaki
kayınpeder Boris Timofeiç İzmaylov da çift ile birlikte yaşar. Ailenin
iyi gelir getiren bir bahçeleri ve güzel bir evleri vardır. Katerina ise
mutlu değildir. Oldukça çalışkan ve azimli insanlar olan kocası ve
kayınpederi erkenden işe gider, o ise evde tek başına kalır. Bu dingin
ev Katerina’nın coşkun ruhuna ters düşer:

2

William Shakespeare'in Macbeth adlı trajedisindeki kadın karakter.
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“Her yer temiz, her yer sessizdi. İkonaların önündeki kandiller
ışıldıyordu. Evde ne bir canlı sesi ne de bir insan sedası vardı. Katerina
okumaya da hevesli değildi, kaldı ki evde Kievli azizlerin hayatlarını
anlatan dini bir kitaptan başka kitap da yoktu. Katerina Lavovna’nın
ise ateşli bir mizacı vardı. Yoksulluk içindeki genç bir kızken alışmıştı
özgürlüğe: Kovalarla ırmağa koşar ve iskelenin altında gömleğiyle
yüzer ya da kapıdan geçen genç bir adamın üzerine çekirdek kabukları
atardı.” (Лесков, 1956: 97).
Esasen İzmaylovların bu durgun evi tam da Leskov’un zihninde
tasarladığı ideal aile ortamına uygundur. Böylesine sakin bir evde
yazara göre kadın çalışmalı ve emek vermelidir. Oysa bu tüccar evinde
Katerina tümüyle tembellik ve üretimsizlik içindedir. Evin tüm temizlik
işlerini ve yemekleri hizmetçiler yaparlar. Leskov’a göre, Katerina’yı
can sıkıntısına sürükleyen de bu eylemsizliktir. Dahası Katerina dini
vecibelerini de yerine getirmez. İbadet etmeyen Katerina Hıristiyanlık
öğretilerine dair ne tek bir satır okur ne dua eder ne de kiliseye gider.
Katerina’nın
evliliğinin
altıncı
yılında
İzmaylovların
değirmenindeki bent yıkılır. Zinovıy ise tamir ve inşa için yakın
çevresinden işçiler getirir. Bir bahar günü Katerina evden çıkıp
oyalanmak için bahçede gezmeye karar verir. Ambarların önündeki
geçitten gelen neşeli bir kahkaha işitir. İşçiler evin hizmetçisi Aksinya
ile uygunsuz biçimde şakalaşırlar. Kadını zorla teraziye bindirip, tartar
ve alay ederler. Katerina adeta yeniden doğmuşçasına büyük bir
coşkuya kapılır ve evin hanımı olduğunu unutup neşeyle terazinin
üzerine çıkarak, “Haydi ben kaç pud geleceğim?” sözleriyle aralarına
dâhil olur. İşçilerin arasındaki genç ve yakışıklı Sergey, Katerina’nın
rahat tavırlarını fırsat bilir ve kadını kollarının arasında iyice sıkarak
terazinin üzerine alır. Bu ani gelişen tensel ve dokunsal yakınlaşma
bunalım içerisindeki Katerina için oldukça heyecan vericidir. Sergey
ise bu gibi ahlaksız ilişkilere alışkın bir karakterdir.. Segey’in geçmişini
Aksinya’nın şu sözlerinden öğreniriz: “Daha önce Kopçonovların
yanında çalışmış, evin beyi onu defetmiş. Evin hanımıyla aşk yaşamış
diyorlar. Alçak ve günahkâr ruhlu, ne cesaret!” (Лесков, 1956: 100101).
Birkaç gün sonra bir akşam vakti Sergey evin beyinin yokluğundan
faydalanarak, gizlice Katerina’nın odasına gider. Katerina’nın zayıf
iradesini çok iyi bir şekilde fark eden çapkın mizaçlı Sergey aklından
geçenleri sıralayarak kadını kolayca baştan çıkarır: “Bağışlayın nasıl
sıkılmam. Genç bir adamım ama sanki manastırda yaşıyoruz. Belki de
ölene dek bu yalnızlıkta ziyan olacağım. Bazen ümitsizliğe düşüyorum.
Siz de kafeste tutulan bir kanarya gibisiniz.” (Лесков, 1956: 102-103).
Kısa süren anlamsız bir diyalogun ardından Katerina ve Sergey o gece

70

birlikte olurlar. Katerina fısıltıyla yönelttiği birkaç sözde itiraz dışında
direnmeden kendisini Sergey’e bırakır.
Zınoviy işlerinin yoğunluğu sebebiyle bir hafta eve dönemez.
Katerina tüm gecelerini Sergey’le geçirir. Bir gece kayınpeder Boris,
Sergey’i gelinin odasının penceresinden çıkarken yakalar. Sergey garip
bir şekilde hiç çekinmeden suçunu kabul eder. Boris, Sergey’i kilere
götürür ve yorulana kadar kırbaçlar. Kileri kilitleyip oğluna haber
verilmesi için birini gönderir. Olanları öğrenen Katerina kayınpederine
Sergey’i bırakması için yalvarır. Boris gelinin böyle bir günah
işlemesinin ardından kendisinden hiç utanmadan bunu istemesine
şaşkınlıkla tepki verir.
Katerina ise artık geri dönüşü olmayan bir yoldadır. Sergey’e
duyduğu aşk dünyadaki her şeyden daha önemlidir. Tek isteği sadece
ve daima Sergey’le birlikte olmaktır. Bu amaçla hiç tereddüt etmeden
kayınpederinin yemeğine fare zehri koyar. Boris ölür ve Hıristiyan
geleneklerine göre gömülür. Epeyce yaşlı olduğundan ölümü hiç
kimseyi şüphelendirmez. Katerine için ise bu cinayet zafer demektir.
Kadın bir insanı öldürmüş olmaktan pişmanlık duymadan tüm ahlaki,
insani ve ailevi değerleri yok sayarak çalışanların ve çevresindekilerin
gözleri önünde Sergey’le aşk yaşamaya başlar. Zinovıy ise işlerinin
yoğunluğundan dolayı hala eve dönemez.
Katerina ve Sergey aşklarını kaygısızca ve aldırmadan yaşadıkları
bir öğle vakti elma ağacının altında uzanırlar. Leskov’un geleneksel aile
ve toplum değerlerini yok sayan bu çifti elma ağacının altında tasvir
etmesi oldukça dikkat çekicidir. Leskov’un elma sembolüyle Adem ve
Havva’nın yasak meyveyi yiyerek günah işlemelerine, doğru yoldan
çıkışlarına ve cennetten kovulmalarına gönderme yaptığı düşünülebilir.
Nitekim Katerina yasak aşkın sersemliği içinde Sergey’e seslenir:
“Baksana Seryoja, cennet, cennet burası! dedi üzerini örten elma
dallarının arasından mavi gökyüzüne bakarak.” (Лесков, 1956:
108).Aynı günlerde Katerina rüyalarında kara kedi görmeye başlar.
Kediyi o kadar gerçekçi bir biçimde görür ki, bir defasında rüya
olduğunu fark etmeden kapı ya da camı açık bıraktığını düşünür. Kara
kedi Hıristiyan ikonalarında tembellik ve şehveti sembolize eder.3
Leskov’un kedi sembolüyle Katerina’nın ev ve toplum hayatındaki
eylemsizliğine ve ahlak kurallarını tanımayan güçlü cinsel tutkularına
gönderme yaptığı söylenebilir.
Kısa bir zaman sonra Zınoviy eve döner. Karısının ahlaksızlıkları
tüm çevreye yayılmıştır. Zınoviy karısına hesap sormaya başlar.
İnternet: https://artchive.ru/encyclopedia/62~Cat_symbolism_in_art. Erişim
Tarihi: 01.08.2020.
3
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Katerina ise Sergey uğruna her şeyi göze alır. Sergey’i yanına çağırır
ve kocasının gözleri önünde öpmeye başlar. Zınoviy şaşkınlık içindedir.
İtişmelerin ardından Sergey ve Katerina, Zınoviy’i boğarak öldürür ve
cesedi kilerin bodrumuna saklarlar.
Katerina tam bir inançsızlık ve manevi boşlukla dünyevi bir hazzın
içinde hızla sürüklenir. Bu sıralarda Sergey’in çocuğuna hamile kalır.
Zınoviy’in de ölümüyle tüm mirasın kendisine kalacağını düşünen
Katerina, küçük yaştaki yeğen Fyodr Zaharov Lyamin’in varis olarak
ortaya çıkmasıyla sarsılır. Fedya büyük annesiyle birlikte Katerina’nın
yanında yaşamaya başlar. Çok geçmeden suçiçeği çıkaran çocuk yatağa
düşer. Tedavisi ve bakımıyla büyük annesi ilgilenen çocuk gün geçtikçe
iyileşir. Büyük anne ayin günü kiliseye dua etmek için gittiğinde
Katerina’dan Fedya’ya göz kulak olmasını ister. Katerina kabul eder.
Herkesin ayinde olduğundan emin olan Katerina hamile bir kadın
olarak en ufak bir vicdan azabı duymadan ve annelik merhametini
hissetmeden yatağında azizlerin hayatıyla ilgili dini bir kitap okuyan
küçük Fedya’yı da boğarak öldürür. Leskov bu ürkütücü cinayet
sahnesini tüm detaylarını vererek natüralist bir biçimde resmeder.
Bu sırada ayinden dönen iki işçi Katerina ve Sergey arasındaki
dedikodular üzerine alaycı bir konuşma gerçekleştirir. Genç işçiler
duvardaki delikten Katerina ve Sergey’in yasak ilişkisini gözetlemeye
başladıklarında çocuğun boğulmasına şahit olurlar. Herkese haber
verirler. Tüm suçlar açığa çıkar. Sergey tüm cinayetleri hemen itiraf
eder. Katerina’ya cinayetleri neden işlediği sorulduğunda
soğukkanlılıkla Sergey’i işaret eder ve “Onun için.” (Лесков, 1956:
131).diye cevap verir.
Nihayetinde Sergey ve Katerina kürek cezasına çarptırılırlar.
Tahliye edilene kadar hapishanede kalan Katerina burada bebeğini
dünyaya getirir. Bebek Boris Timofeiç’in kız kardeşine verilir. Leskov
kadının bu durumda bile hiçbir şeye aldırmadan Sergey’i düşünmesini
şu şekilde anlatır:
“Katerina için ne aydınlık, ne karanlık, ne kötülük, ne iyilik, ne elem
ne de mutluluk vardı. Hiçbir şey anlamıyordu. Hiç kimseyi sevmiyordu.
Kendisini de sevmiyordu. Büyük bir sabırsızlıkla kafilenin yola
çıkmasını bekliyor, böylece Seryoşka’yla görüşmeyi ümit ediyordu.
Bebeğini düşünmeyi ise unutmuştu.” (Лесков, 1956: 132).
Kafile yola çıktığında Katerina büyük aşkı Sergey’in tümüyle
değiştiğini görür. Sergey karakterine özgü bir biçimde hiç çekinmeden
kafiledeki en güzel kız Sonetka’yla ilgilenir. Tüm gerçeği Sergey
Katerina’nın yüzüne şu sözlerle haykırır: “Şunu lütfen iyice anla
Katerina İlvovna. Birincisi ben senin Zinovıy Borisıç’ın değilim.
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İkincisi sen artık büyük bir tüccar karısı değilsin.” (Лесков, 1956: 133134).
Nitekim kafile Volga nehrinde mahkûmları bekleyen vapura varır.
Katerina uğruna her şeyini kaybettiği Sergey’in Sonetka’yla
öpüşmesini izler. Kısa bir süre sonra Katerina adeta benliğini yitirerek
Sonetka’yı bacaklarından kavrayıp onunla birlikte nehre atlar. İki kadın
dalgaların arasında kaybolur ve hikâye son bulur.
Leskov’un eserinde resmettiği Katerina 19.yüzyıl ortalarında
bozulmuş aile yapısındaki olumsuz kadın tipinin çarpıcı örneklerinden
biridir. Yazar Katerina tipi üzerinden toplumu uyarmak ister. Hıristiyan
Ruslar için ev, aile ve evlilik birbirleriyle özdeşleşmiş ve kültürel
belleğe yerleşmiş kutsal kavramlardır (Щукин, 2007). Oysa Katerina
için bu değerler hiçbir anlam ifade etmez. Leskov’a göre, ev işleriyle
meşgul olmayan, geleneklere riayet etmeyen ve dini-ahlaki normları
hiçe sayan kadınları tıpkı Katerina gibi trajik bir son bekler.
4. Mihaylitsa Kirilova
Leskov Mühürlü Melek adlı uzun hikâyesini 1872 yılında oluşturur
ve 1873 yılında yayınlar. Hikâye genel olarak Raskol dönemi4 sonrası
eski dini ritüellerini devam ettiren bir grup eski inançlı taş işçisinin
19.yüzyılın ikinci yarısında toplumdaki konumunu resmeden gerçekçi
bir eserdir. Hikâyede kendileri için kutsal nitelikteki ikonalarını kilise
görevlilerine kaptıran taş işçilerinin ikonalarını geri almak için
giriştikleri mücadele anlatılır.
Mihaylitsa Kirilova işçilerin başındaki Luka Kirilova’nın karısıdır.
Yazar eserde Mihaylitsa’yı nadiren ön plana çıkarır. Zira Mihaylitsa
eserin ne başkahramanı ne de etkin bir figürüdür. Okuyucu
Mihaylitsa’nın söylemleriyle nadiren karşılaşır. Mihaylitsa hikâye
boyunca yaşanan tüm olayların içinde olmasına rağmen sessizliğini ve
soğukkanlılığını koruyarak yalnızca gerektiği durumlarda söz alıp
varlığını hissettirir.
Taş işçilerinin arasında Mihaylitsa bakire Meryem Ana ikonasını
taşımakla görevli tek kişidir. Yolculuk esnasında Mihaylitsa eşi
Luka’nın bir adım gerisinde ikonayı taşıyarak yürümeye devam eder.
Böylelikle Leskov’un Meryem Ana’ya atfedilen kutsal anne ve kadın
imgesiyle Mihaylitsa tipi arasında analoji kurduğunu söyleyebiliriz
Mihaylitsa, yukarıda incelemesi yapılan olumsuz kadın tipi
Katerina’nın aksine eylemsizlik, üretimsizlik ve tembellikten
Patrik Nikon 17.yüzyılda Rus kilisesinde radikal reformlar gerçekleştirir.
Eski inançlılar ise yeniliklere karşı çıkarak inançlarını kadim geleneklere göre
yaşamaya devam etmişlerdir.
4
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hoşlanmaz. Taş işçilerinin Dinyeper Nehri yakınında köprü kurdukları
yaz döneminde hiç kimse hastalanmaz. İşçiler ücretlerini vaktinde
alırlar. Dahası ibadetlerini hiç kısıtlanmadan özgürce yaparlar. Bu
konforlu durumun rehavete yol açacağını hisseden Mihaylitsa
yaşadıkları rahat dönemden şikâyet etmeye başlar: “Hiç memnun
değilim, her yanım tombullaşacak.” (Лесков, 1957: 326).
Yazar yeni nesil kadınlar ile Mihaylitsa gibi eski geleneklere göre
yaşayan kadınlar arasında kıyaslama yapar. Mihaylitsa minvalindeki
kadınların fiziksel özelliklerini anlatırken bu kadınların özelliklerini şu
sözlerle över:
“Bizim bugünkü gayri ciddilere hiç de benzemeyen kendimize ait
gerçek Rus zihniyetine uygun uygun bir kadın anlayışımız var. Sıska
bacaklıları beğenmeyiz. Güçlü ve uzun bacaklı kadınları severiz. Onlar
bir top gibi her yere girerler. Cılızları da beğenmeyiz. Kadın biraz
tombul yanaklı ve balık etli olmalıdır. Bu görsel olarak çok çekici
gelmese de, kadının içindeki analığı hissedersiniz. Gerçek bir Rus
kadının alnı daha açıktır. Bu tatlı alından çok daha fazla neşe yayılır.
Kaşlar da çok önemlidir. Kadının mizacını ortaya koyar. Kadın çatık
kaşlı olmamalıdır. İnsan çatık kaşlı bir kadınla rahat konuşamaz. Fakat
günümüzdekiler böyle iyi kadınlardan anlamıyorlar.” (Лесков, 1957:
332-33).
Mihaylitsa taş işçilerinin hepsine anne şefkati gösterir. Onları sever,
besler ve korur. İşçilerin arasındaki Mark Aleksandrov kadının sevgi
dolu, yardım sever, gösterişsiz, yumuşak, anaç ve sakin mizacını şöyle
aktarır: “Omuzlarının üzerine eskimiş şuşununu5 atmış verandada
oturuyordu. Benim adım Mark ama o annelik duygularıyla bana
Maroçka derdi. Luka Kirilov ona pek açılmaz, konuşmazdı. Ama
Mihaylitsa adeta sezercesine onunla ilgili her şeyi bilirdi.
Çocukluğumdan beri öksüzdüm. Benim ikinci annem oldu.” (Лесков,
1957: 334).
Mihaylitsa kocasının ve diğer erkeklerin gerisinde olmayı tercih
eder. Öyle ki, ona bir soru sorulduğunda çekinerek şu yanıtı verir:
“Kendime güvenmiyorum. Gerekli sözcükleri seçemem. Çünkü ben
ahmak ve yeteneksizim. Luka gelince sana her şeyi anlatır.” (Лесков,
1957: 335).
Eserin sonunda taş işçileri kutsal ikonalarını geri alırlar. Mihaylitsa
hikâye boyunca kocasını bir gölge gibi takip eder. Kadın eşini hiç
kimsenin dikkatini çekmeden bir an bile yalnız bırakmadan usulca ve
sessizce destekler. Mihaylitsa’nın arka plandaki silik rolü ancak
dikkatli bir okumayla fark edilebilir.
5

Шушун: Ceket ve gömleğe benzeyen eski tip geleneksel Rus kadın giysisi.

74

Mihaylitsa Leskov’un ideal olumlu kadın tipidir. Mihaylitsa
uyumlu, çalışkan, şefkatli ve fedakâr mizacıyla ailesinde ve yaşadığı
toplumda kargaşaya sebep olmaz. Mihaylitsa Kadim Rus geleneklerini
sürdürür ve Hıristiyan öğretilerinin dini gerekliliklerini usulüne uygun
olarak harfiyen uygular. Leskov’a göre bu tip kadınların özelliklerinin
gelecek nesillere aktarılması sağlıklı bir toplumun sürdürülebilmesi
adına elzemdir.
5. Değerlendirme ve sonuç
Kadın meselesi 19.yüzyılın ikinci yarısında Rus düşünür, politikacı,
gazeteci, eleştirmen, şair ve yazarlarının en çok ele aldıkları konulardan
biridir. Kültürel, felsefi, siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeler kadının
aile ve toplumdaki mevcut durumunu sorgulamaya sebep olur. Leskov
da kadının aile ve toplumdaki eylem, davranış, konum ve rolünü eser,
makale ve yazılarında detaylı bir biçimde inceleyen yazarlar
arasındadır. Yazar Rus toplumuna kılavuzluk edeceğini umduğu edebi
eserlerinde oluşturduğu olumlu ve olumsuz kadın tipleriyle Rus
insanını gelecek felaketlere karşı uyararak korumak ister. Leskov
çalışmalarında toplumun yapı taşının aile, ailenin en belirleyici ve etkin
ferdinin ise kadın olduğunu önemle vurgular.
Mtsenskli Lady Macbeth’in Katerinası Leskov’un kâbusudur.
Leskov bu tip tembel, özgürlüğüne düşkün, ahlaki normlara uymayan,
geleneklerden uzak, cinsel tutkularında iradesiz, şehvet düşkünü ve
inançsız kadınlarının Rus toplumunun sonunu getireceğine inanır.
Katerina’nın ailesine yaşattığı ve akabinde kendisinin yaşadığı
felaketler yazarın okuyucusuna göstermek istediği çarpıcı ibretlerdir.
Nitekim Katerina’nın geleneksel Rus aile yapısına uymayan bencil
tutumları ailenin dağılmasına yol açar.
Mühürlü Melek’in Mihaylitsa’sı ise Leskov’un kurtuluş umududur.
Yazar yaşadığı dönemde özgürleşme eylemleri neticesinde Mihaylitsa
tipindeki kadınların sayıca azaldığını görür ve bunun önüne geçmek
için bu tip fedakâr, anaç, uyumlu, dindar ve sakin kadınların topluma
ne denli faydalı olduklarını göstermek ister. Leskov dindar, emekçi ve
ailesine sadık Rus kadınını Mihaylitsa tipi ile idealize eder.
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1.

Giriş

Foucault, arkeolojik ve soybilimci çalışmalarında, öznelliği
tahakküm yapılarının bir etkisi olarak görür; fakat onun son dönem etik
okumalarıyla birlikte yer verdiği ‘direnme’ kavramı bu tahakküm
ilişkisinin kırılabilmesi adına öznenin önünde ‘kendilik teknikleri’
dolayımıyla yeni bir özgürlük alanı açar. Yine Foucault’nun özellikle
etik bir okumaya yer verdiği bu son dönem eserleri, dil üzerinden onun
edimsel boyutu ve özellikle yeni anlamlar üretebilme potansiyeliyle
ilgili olarak okunmaya da oldukça elverişlidir. Bu bakımdan onun
direnme, söylem ve dil arasında kurduğu ilişkiler onun son dönem
eserlerine ayrı bir önem kazandırır.
Foucault’nun Özne ve İktidar başlıklı çalışmasında ön plana
çıkardığı ‘direniş’ kavramı, onun özgürlüğün imkânını soruşturacağı
okumalarında önemli bir rol üstlenir. Özneyi, kurduğu söylem ve
anlamlar ile dört bir koldan sarıp sarmalayarak onu itaatkâr özneler
haline getiren bir iktidar anlayışı yerine, burada yeni bir iktidar
ekonomisi geliştirilmesi gerektiği düşüncesinden hareket eden
Foucault, birbirinden farklı görünümlere sahip olan iktidar odaklarına
karşı direniş biçimlerini bir çıkış noktası olarak alır. Foucault (2005, s.
61),

Bu çalışma, doktora tezim olan “Uzlaşımsal Bir Alan Olarak Dil: John Locke
ve Michel Foucault” adlı çalışmanın, “Michel Foucault’da Uzlaşımsal Bir
Alan Olarak Dil” kısmında yer verilen “Özgürlüğün Bir İmkanı Olarak Söylem
ve Dilin Uzlaşımsallığına Bir Bakış” alt başlığında epistemolojik bağlamda yer
verilen konuların, dilin edimsel boyutundaki görünümünü ve Foucault’nun ele
aldığı dönemleri kapsayacak şekilde yeniden içeriklendirilmiş ve gözden
geçirilmiş bir değerlendirilmesini kapsamaktadır. Tezimde yer verdiğim bu alt
başlığın, başka bir çalışma ile bir de bu açıdan ele alınabileceği yönündeki
tavsiye ve değerlendirmeleri için sayın hocam Prof. Dr. Taylan Altuğ’a
teşekkürlerimi iletirim.
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“İktidar ilişkilerini açığa çıkarmak, konumlarını saptamak ve
uygulama noktaları ile kullanılan yöntemleri öğrenmek amacıyla bu
direnişlerden adeta kimyasal bir katalizör olarak faydalanmak
gerekmektedir.”
demektedir. Foucault’daki iktidar anlayışının iktidar odakları
çerçevesinde görünen çoklu yapısı gereği, mücadele edilmesi,
direnilmesi gereken tek bir iktidarın kendisinden söz etmek
olanaksızdır. Dolayısıyla kendisini öncelikle politik alanda göstermesi
beklenen mücadelenin de pek çok koldan yürütülmesi gerekliliği de
ortaya çıkmaktadır. Ancak bu mücadeleler çokluğunun Foucault’da,
tüm sistemin baştan aşağıya değiştirilmesiyle sonuçlanan devrim’i
değil de, özgürlük alanımızı daraltan tahakkümden kurtulmayı
amaçlayan bir ‘direniş’i ifade etmesi gerekir. Bu bağlamda politik bir
etkinliği ifade eden Foucault’nun direniş kavramının, beraberinde
getirdiği birtakım problemler de hemen göze çarpmalıdır. Örneğin;
onun karşı çıktığı şeye dair herhangi bir vizyonu olup olmadığı, onun
tam anlamıyla tahakküme karşı mı, özgürlük için mi gerçekleştirildiği
ve kendini nasıl meşrulaştırabileceği gibi. Direniş kavramının
Foucault’da tam bir yönelimi olmamakla birlikte, onun dağınık ve
merkezisizleşmiş iktidar biçimlerine karşı bir mikro-politika anlayışı
çerçevesinde sunulduğu görülür. Nitekim Foucault, politik eyleme
ilişkin birleştirici ve bütünleştirici olması beklenen tüm eylemleri bir
kenara bırakarak, toplumun en alt tabakalarına kadar işleyecek, yerel
olarak yürütülen otonom mücadeleleri desteklemektedir (Best ve
Kellner, 1988, s. 77-78). Verili özdeşlikleri yıkmak ve her türden
farklılığın açığa çıkmasını sağlayabilmek adına Foucault, öncelikle
politik mücadelelerdeki çok katlı direniş şekillerini ortaya çıkarmak
gerektiği düşüncesinden hareket eder. Foucault’nun burada işaret ettiği
toplumsal hegemonya biçimlerinin kimilerinin açık ve tanımlabilir, bu
bakımdan da mücadeleye yatkın, kimilerinin de bu özelliğe sahip
olmaması ile oldukça karmaşık kurulumlara sahip olduğu görülür
(Foucault, 2005, s. 210).
Foucault son dönem eserlerinde, genelde söylem dünyasının dışında
kalan bir dünya olarak işaret edilen, ‘iktidar etkileri’ adını verdiği şeyle
uğraşır.
Ancak
Foucault’da
iktidar
odaklarının
disiplin
mekanizmalarının son dönem eserlerinde, dili araçsallaştırma
çabalarının dili dünyayı düzenleme ve denetlemede bir teknik haline
getirebilme istemleri ile ilişkisi çerçevesinde değerlendirildiği göz
önünde tutulduğunda, Foucault’daki direnme kavramının, bu
mekanizmanın hem çözümlenmesini, hem de çözülmesini
sağlayabilmek adına, söylem ile genel anlamda da dil ile yakın bir
ilişkisinin olmak durumunda olduğu gözden kaçmamalıdır. Kaldı ki,
Megill’in de işaret ettiği ve bizim de katıldığımız gibi, Foucault’nun
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perspektifinde dilimizin iktidarı dışındaki bir iktidar anlayışından söz
etmek de imkansızdır (Megill, 2008, s. 361). Kendisini gizleyen böylesi
bir iktidar biçiminin, bireyleri söylemin aracılığı ile kategorize ederek,
bir özne/uyruk haline getirmek isteyen bir iktidar şekli olduğu ve bu
anlamda da Foucault’nun özneyi, denetim ve bağlılık yoluyla kendi
kimliğine bağlanmış bir özne olarak belirlediği görülmektedir. İşte
Foucault son dönem eserlerinde, bu mekanizmayı tersine
çevirebilmenin ve özneyi vicdan ve öz-bilgi yoluyla kendi kimliğine
bağlanmış bir özne olarak tasarlayabilmenin imkânlarını araştırır.
Foucault’da kendisini gizleyen bu iktidar şekline karşı yürütülmesi
gereken direnişler, öncelikle ‘biz kimiz?’ aksı üzerinden yürütülmesi
gereken bir pratiğe gönderme yapmasıyla direnme yolunda daha çok
bireyselleşmenin yönetilmesine karşı yürütülecek olan mücadeleleri
kapsar. Ancak Foucault, bu mücadelelerin, yani direnişin etkisini
arttırmak için her türlü iktidar ilişkisinin stratejik bilgisinin elde
edilmesinin gerekli olduğuna, ancak böylelikle direnişin öznesi olan
bireylerin, bu her yerde ve her an hazır olan iktidar odakları ile
mücadelesinin ne şekilde olabileceğinin bir açıklık kazanabileceğini
belirtir. Ancak Foucault’da özne, iktidar, bilgi ve söylem kavramlarının
birbirinden koparılamaz denli iç içe geçmiş yapısı dikkate alındığında,
bu mücadeleler çokluğunun nasıl ve kime karşı yapılacağı gibi birtakım
sorunların kendisini göstermesi kaçınılmazdır. Foucault’nun bu
sorunun farkında olarak Tenin İtirafı’nda özne ya da özneler
sorunundan kaçmanın imkansızlığına değiniyor olmasını kendisine
yeni bir çıkış yolu yaratma çabası olarak değerlendirmek gerekir.
Foucault’nun, toplumun mikro düzeylerinde dahi yürütülmesi
gerektiğini belirttiği mücadelelerin içerisinde ittifakların nasıl
kurulabileceği ya da muhalif bir politik hareketin nasıl
geliştirilebileceği yönündeki soruları ısrarla geçiştirmesi, onun bu söz
konusu mücadelelerde öznenin öncelikle kendisini söylemin bir ürünü
olma durumundan kurtarma düşüncesi ile ilgili olarak
değerlendirilmelidir. Foucault’nun son yapıtlarında ele aldığı iktidar
etkileri kavramını söylem dünyasının dışında kalan bir alan olarak
görme eğilimi, bu mücadeleler çokluğunun öznenin kendisini mevcut
söylemden ayırması ile başlaması gereken bu ilk ve öncelikli basamağı
görmezden gelme ile sonuçlanmaktadır. Foucault direnişe yönelik bu
tarz güçlüklerin haklılığını da kabul etmekle birlikte, onun bu tarz
eleştirileri geçiştirme tavrını ancak iktidar aygıtları açısından etik bir
okuma ile, özneyi sorunsallaştıracağı son dönem eserlerinde nedenleri
ile anlayabiliriz. Bu bağlamda o, ele aldığı sorunsallaştırma biçimlerini
sorgulamak ve direnişin merkezinde gördüğü kendilik tekniklerinden
ne anlaşılabileceğini ortaya koymak suretiyle, ‘yasaklardan hareketle
yapılacak bir ahlak sistemleri tarihinin yerine kendilik tekniklerinden
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hareketle oluşturulan etik sorunsallaştırmalar tarihini’ ortaya koymaya
çalışır (Foucault, 2007, s. 129). İşte bu çalışmaları kapsamında
Foucault’nun özellikle cinsellik üzerine üretilen söylemleri onlara
dayanak teşkil eden, teşvik eden istenç ve stratejik niyetleri ile gözden
geçirme isteği, bizi onun dilin edimsel boyuttaki kullanımına yönelik
görüşlerine dikkat etmeye yöneltmelidir.
2.

Antik Yunanda Kendilik Teknikleri

Foucault’nun ele aldığı bu söz konusu etik sorunsallaştırmalar tarihi,
bize Antik Yunan’dan bu yana dilin kamusal alana açılma şekil ve
teknikleri ile dilin edimsel boyutunda öznenin kendi üzerinde nasıl bir
etki sahibi olduğunu ayrıntılarıyla gösterir. Dolayısıyla Foucault’nun
özneyi etik bir okuma ile sorunsallaştırdığı son dönem eserleri, dilin
edimsel boyutunda ve kendilik teknikleri adını verdiği teknikler,
pratikler dolayısıyla öznenin nasıl şekillendirildiği sorusunun, ‘dilin
yaratabileceği bir özgürlük imkânı’ konusunun da eşliğinde daha derin
bir şekilde ele alındığı eserler olarak yorumlanabilir. Foucault’nun
burada, kendilik teknikleri olarak işaret ettiği şeyin nasıl bir süreç
sonunda modern iktidar rejiminin ‘bireyleşme sürecinin’ bir parçası
haline gelebildiğini, eş deyişle öznenin bir iktidar öznesi olarak nasıl
bir süreçle ortaya çıktığını göstermek kaydıyla, aslında tarihin her
anında bir işaretler sistemi olan dili gerçek anlamda insanın kendisi ile
bütünleştirecek ve böylece dili ne -Klasik çağda olduğunu düşündüğü
gibi- kendisini unutacak denli ön plana çıkaracak, ne de -Modern çağda
olduğu gibi- dilin varlığını unutacak kadar kendisini ön planda tutacak
bir anlayışın eşlik ettiği, böylece gerçek bir özgürleşme noktasının
imkânını tartışmaya açmakta olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.
Antik Yunan’daki dil anlayışlarına bakıldığında dile yönelik
tartışma konusunun, adlar/sözcükler ile ifade edilen anlamlar ile onların
ses formları arasında doğrudan ve mantıksal bir bağın mı, yoksa keyfi
ve tesadüfi bir ilişkinin mi bulunduğu üzerinde yoğunlaşmakta olduğu
hatırladığında, dilin anlam boyutunda gerçek bir anlaşma alanı
yaratmaktan henüz uzak olduğu gözlerden kaçmamalıdır. Dolayısıyla
dilin, bildirişim alanını kateden bir öneminin olmadığı da ortadadır.
Böylesi bir ortamda Foucault’nun ‘söz’ün bildirişimsel alandaki
gücünü, sadece tahakküm biçimleri ile olan ilişkisi çerçevesinde ele
almış olması şaşırtıcı değildir. Dilin formel ve semantik anlamda tam
bir anlaşmanın ürünü sayılmadığı Antik Yunan’da, söz’ün bildirişim
alanına açılması Foucault’nun da belirttiği gibi, belirli koşullar altında
gerçekleşmekteydi. Foucault için, kişinin kendi kendisiyle bağlantı
kurmasının temelinde bulunan dil, Antik Yunan’da sadece belli bir
küçük elit grubun tekelinde kendisini bildirişim alanına açmaktaydı.
Böylece Foucault, Antik Yunan toplumunu ele almaya başladığı ilk
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yerde, belirli kendilik tekniklerinin, yani insanın kendi kendisiyle
bağlantı kurma yollarının, sadece küçük, güçlü bir elit grubun kendi
üyelerinin elinde olmasından dolayı, dilin edimsel boyutunda kendisini
tahakküm ilişkisi dolayımıyla bildirişimsel alana açtığı sonucuna ulaşır.
Foucault’ya göre, bu kendilik teknikleri, insanın ‘varlık sanatlarının’
estetik kriterlerine göre varoluşunu şekillendirme ve kendisine hâkim
olma mücadelesini gerektirir. Antik Yunan’da beliren bu ‘kendine
hâkim olma’ temasının, estetik kriterler dolayımında ele alınmasının
Foucault için dil’i yeniden düşünmemize ışık tutacak denli önemli bir
konumda bulunacağına şimdiden dikkat çekmeyi ihmal etmeden şunu
belirtebiliriz ki, bu kendi kendine hâkim olma daha sonra, yönetici elitin
üyelerinin kendilerine hâkim oldukları ölçüde, ötekilerine daha iyi
hâkim olduklarındandır ki, sosyal tahakküm biçimleri ile
birleşmekteydi. Bu bağlamda Foucault, Antik Yunan’da kendini
gösteren kendilik tekniklerinin, bireylerin politik egemenlik altına
girme süreçlerinde onun bir parçası haline gelmelerini sağlayan ve
gerektiren teknikler olmaları ile bir önem taşıdıklarını düşünür. Böylece
Foucault, Antik Yunan’da dilin edimsel boyutu söz konusu olduğunda
sadece belli bir elit grubun ‘söz’ünün dikkate alınarak kabul gördüğüne,
bunun da belli bir tahakküm ilişkisini beraberinde getirdiğine dikkat
çeker. Bildirişim alanında belli bir tahakküm ilişkisine yol açan Antik
Yunan’nın ‘kendine hâkim olma’ görüşünde kendini gösteren bu
refleksif faaliyeti Foucault’nun bu haliyle onaylamaktan uzak
olduğunun da altını çizmek gerekir.
3.

Hristiyanlıkta Kendilik Teknikleri

Bu söz konusu refleksif faaliyetin, Hristiyanlığın doğuşuyla birlikte,
bireysel davranış üzerinde kurumsal kontrol sağlamanın araçları olarak
içselleştirilerek kullanılır hale geldiklerini belirten Foucault, böylece
dilin edimsel kullanımının ilk kez bireysel davranış üzerinde kontrol
sağlama tekniği ile bildirişim alanında kendini gösterdiğini düşünür
(Foucault, 2007, s. 134-138). Hristiyan kontekste, uyulması gereken
normatif ilkelerin, ilahi yasanın Tanrı’nın iradesinde temellenen ve
çeşitli pastoral kurumlar yoluyla bu dünyaya empoze edilen evrensel
ilkeleri olduğuna inanılır. Dolayısıyla burada dil, keyfi ve tesadüfi
değil, Agustinus’un da belirttiği gibi Tanrı’nın insan zihnini harekete
geçiren ve aydınlatan gücüyle ortaya çıkan bir ürün olmak
durumundaydı. Dolayısıyla da dilin asıl önemi, onun ilahi yasasını
anlamak, anlatmak ve uygulanmasını sağlamak söz konusu olduğunda
ortaya çıkmaktaydı. Foucault’nun Antik Yunan’a özgü kendilik
tekniklerinin, her bireyin bu otoriteye itaat etmesini garantiye almak
için pastoral kurumların tesis edilmek kaydıyla Hristiyan kontekste
nasıl bir değişim geçirdiklerini bize gösterecek olması, dilin edimsel

81

kullanımı içerisinde kişinin kendi sözünü hangi bağlamda ve hangi
şekillerde bildirişim alanına açıyor olduğunun kısa bir anlatısını
sunmasıyla da önemlidir. Bu kısa anlatının Hristiyanlıkta insanın,
bildirişim alanında önemini zaten Tanrı’nın kendisini açımlamasından
alan dili, kendisini ifade etmekte nasıl ve hangi yöntemlerle kullandığı
Foucault için bu tekniklerin dönüşümünü anlamada önemli bir yere
sahiptir. Dilin bildirişim alanında kendisini Hristiyanlığın otoritesi
altına soktuğuna işaret eden Foucault, Hristiyanlığın bunu her bireye,
kendilerinde vuku bulan şeyleri açıklama ve onları ruhani liderlerine
itiraf etme yükümlülüğü getirmesiyle dilin edimsel boyutunda
gözlemlenen konuşma pratikleri ile gerçekleştirdiğine ayrıca dikkat
çeker (Foucault, 2007, s. 141). Dilin edimsel boyutunda kendini
gösteren konuşma pratiklerinde Foucault aynı yerde, kendi kendini
sorgulamanın artık kendi kendine hâkim olmaya yönelik
gerçekleşmediğini, aksine insanın düşünce ve arzularının gerçek
doğasını sorgulamasına ve özellikle de bedenin yasaklanmış arzularının
avlanmasına yönelik olarak gerçekleştiğinin de altını çizmektedir
(Foucault, 2007, s. 147). Kişi kendi içinde olup biten şeyi, ruhani
liderine açtığı için ona etkili tarzda yol gösterebilecekti. Bu ruhani
kılavuzluk ve kendini sorgulama Foucault’da bireylerin hem bu
dünyada Tanrı’nın yasalarına uygun yaşamalarını hem de öte
dünyadaki kurtuluşlarını garantiye almaları için, bireylerin dünyevi
arzularından feragat etmelerini sağlamaları açısından oldukça
önemlidir.
Foucault’nun bu yöndeki belirlenimlerinden sonraki asıl yönelimi,
öznenin dilin edimsel boyutunda kendini gösteren hakikat oyunlarına
nasıl girdiğini anlamaya yöneliktir. Çünkü Foucault, etik merkezli
olduğunu gördüğümüz son çalışmalarında, öznenin bu sözünü ettiği
hakikat oyununa zorlama ile değil, kendini oluşturma teknikleri,
pratikleri aracılığıyla ikna yolu ile dahil olduğunu belirtirken, dilin
edimsel boyutunda, bu iknanın konuşma pratikleri boyunca onun
bildirişimsel alana açılan kavramlarda söz sahibi olduğunu
düşünmesiyle sağlandığını düşünür.
Foucault, kendi kendinin hâkimi olma aksı üzerinden Antik
Yunan’da yürüttüğü incelemelerini, Hristiyanlıkta ise kendi kendini
sorgulama aksı üzerine aldığında da konuşma pratiklerinin, bildirişim
alanında ilahi kılavuzluğun eşliğinde, ikna yolu ile özneleri bildirişim
alanının bir parçasıymış gibi göstermeye devam ettiğini düşünür.
Foucault, Hristiyanlıktaki ilahi kılavuzluk eşliğindeki konuşma
pratiklerinin aynı zamanda bu özelliği ile davranışı da kontrol altına
alıcı bir özellik sergilediğini düşünür (Foucault, 2005, s. 211-214).
Foucault böylece Hristiyanlığa ilişkin araştırmalarını tamamladıktan
sonra, dilin iktidarı içerisinde, onun edimsel kullanımında şekillenmeye
82

başlayan öznenin bir sonraki inceleme yeri olan modern dünyanın
kendisine yönelerek araştırmalarını bir de bu boyutta sürdürür.
4.

Modern Dönemde Kendilik Teknikleri

Foucault’nun modern dönem incelemelerinin ayırt edici özelliği,
kişinin kendisi ile ilgili olan refleksif aktivitelerin, Hristiyanlıktan sonra
sosyal ve politik düzenleme biçimlerinin tesisinde ve işleyişinde
merkezi bir rolünün bulunduğunun varsayılmasıdır. Batı dünyasında
Aydınlanma’nın etkileri ile moral ve sosyal ilkelerin dini temelinin
yıkılmasıyla Foucault, bu kurumlar içerisinde geliştirilmiş olan iktidar
tekniklerinin de sekülerleştiğini düşünür. Dolayısıyla Foucault sosyal
düzenlenmenin yeni ve din sonrası kurumlaşması aşamasında,
Hristiyanlıktaki ‘kendini sorgulama’nın, yeni hayat tarzlarını ve sosyal
pratiklerini temellendirmek amacıyla, insani varlıkların kendilerine, bir
temel teşkil edici ben’e veya temel insan doğasına yönelme eğilimi
çerçevesinde önemli bir noktaya geldiğini düşünür. Foucault’ya göre bu
söz konusu durum, Descartes’tan Kant’a modern felsefi refleksiyonda
başlayan bu kendi kendimize dönüşün daha sonra Aydınlanma’nın
moral ve sosyal hayatın organize edici ilkelerinin akılda ve insan
doğasında temellendirilebileceği varsayımıyla sonuçlanır (Foucault,
2005, s. 219-220).
Foucault’ya göre, bu sonucun, yani ben’nin modernist yorumunun
bize düşünceyi ve eylemi belirli organize etme normlarını hem evrensel
ve zorunlu, hem de doğamızı yansıtan normlar olarak sunma imkanını
veriyor olması oldukça önemlidir. Çünkü Foucault, bu söz konusu
imkânın, yeni sosyal düzenleme, kapanma ve totalleşme biçimlerinin
tesisine yardım ettiği kanaatindedir. Burada dil’in, bilimsel bilginin ve
kavramların kurucusu olduğu düşünülen söylem çerçevesinde
tamamıyla bir iktidar haline dönüştüğüne tanık oluruz. Modern dünyayı
yeniden şekillendirecek olan Aydınlanma’nın rüyasının, toplumun
rasyonel, bilime-dayalı organizasyonu sayesinde, insanlığın kurtuluşa,
mükemmelliğe, huzura ve güvenliğe ulaşılabileceği olduğu
düşünüldüğünde, buradaki kilit rolün bilimsel bilginin kurucusu
konumundaki söylem’in kendisi olacağı hemen göze çarpmalıdır.
Foucault’nun soybilim yöntemi çerçevesinde, taşıdığı bilgi iddiası ile
söylem içerisindeki kavramların bildirişime açılır açılmaz kendini
kabul ettirdiklerini ve taşıdıkları bu bilgi iddiası ile insan davranışlarını
kontrol etmekle kalmayıp aynı zamanda istediği şekilde de yönlendiren,
onları birer iktidar öznesi haline getiren yapılarını da ortaya
koymaktaydı. İnsani öznenin iktidar aygıtları açısından etik bir
okumasını yapıyor olduğu bu son dönem eserlerinde ise Foucault’nun,
dilin edimsel kullanımı içerisinde daha çok konuşma pratiklerinin hangi
bağlam ve zemin üzerinde yapılıyor olduğu ile ilgili olduğu görülür.
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Foucault’yu böylesi bir okumaya tabii kıldığımızda onun modern
dünyaya ilişkin olarak dilde anlam yaratma sürecinin edimsel boyutta
nasıl sürdürülmekte olduğuna dair tespitlerinin, Foucault için dilde
oluşturulacak yeni bir özgürlük alanının imkânını tartışmak üzere
oldukça değerli olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla Foucault’nun
modern dünyada dilin edimsel kullanımına ilişkin düşüncelerinin kısa
bir değerlendirimini yapmak gerekir.
Foucault Aydınlanma projesiyle ilgili olarak onun, insani varlıkların
felsefe ve insan bilimlerince dile getirilen organizasyon normlarına ve
bu normları takviye eden disiplin pratiklerine tabi hale gelmeleriyle
sonuçlandığına dikkat çekmekle başlar (Foucault, 2007, s. 123-125).
Foucault, bu tabi hale gelme sürecinde ise kendi kendini sorgulamanın,
yani self refleksiyonun sürekli ve merkezi bir rol oynamakta olduğunu
düşünür. Modern dünyanın bizlere açtığı alan içerisinde, farklı
kurumlar ve otoritelerce kendimizi başkalarına açarak itiraf etmemizin
beklendiğini ifade eden Foucault, bununla birlikte self-refleksiyonun
artık, Tanrı’nın yasasına uyalım diye ruhani lider desteğinde
kendinden-feragatı gerçekleştirmek amacıyla icra edilmediğine de
ayrıca işaret eder. Modern kontekste, Foucault için self-refleksiyonun
görevi artık, kendimizi, eylemlerimizi ve sosyal pratiklerimizi temel
doğamızı
yansıtan
normlara
uyumlu
hale
getirerek
mükemmelleşmemiz için, insan bilimlerinin farklı uzmanlarının
rehberliğinde hakiki ben’imizi keşfetme mücadelesi olarak algılanmak
durumundadır. Hristiyanlık ile modern kültür arasındaki süreklilik ve
kendilik teknikleri, böylece Hristiyanlığın geliştirdiği ve modernliğin
yaygınlaştırdığı ‘itiraf’ pratiğinde kendini gösterir. Foucault’nun bakış
açısından, Hristiyanlıktan itibaren bu pratikler, özellikle 17. yüzyıldan
itibaren ayrıntılandırılarak devam ettirilmiştir. Foucault’ya göre,
söylemin içerisinde bilimsellikle donatılmış kavramların eşliğinde
geliştirilmiş bu itiraf yöntemi, zamanla sadece suçların itirafını değil,
her şeyi kapsar olmuştur. Öyle ki sonunda insanı bir ‘itiraf hayvanı’
haline dönüştüren bu itiraf yöntemi sayesinde Foucault, örneğin
cinselliğin, susturulma ya da bastırılma yolu ile değil, söyleme
geçirilme ve konuşturulma yolu ile denetim altına alınmış olduğunu
düşünür. Foucault’nun sözünü ettiği bu söyleme geçirilme ve
konuşturulma yolunun, ikna etme amacı doğrultusunda dilin edimsel
boyutuyla ilgili olarak değerlendirilmesi gerektiği ortadadır. İkna
yolunun söylemin içerisindeki ilk etkili basamağını, Foucault’nun
soybilim yöntemi çerçevesinde bize açıkça göstermiş olduğu gibi
söylemin içerisinde anlam bulan kavramların bilimsellik iddiasının
oluşturduğunu söyleyebiliriz. Modern dünyada kavramların
içeriklerini, dolayısıyla da bilginin koşullarını insanda verili olan
deneysel içeriklerden hareketle donattığı göz önüne alındığında,
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kendisini bildirişim alanında kabul ettirmesinin öncelikli nedeninin
taşıdığı bilimsellik iddiası olduğu dikkate alınmalıdır. Bu söz konusu
itiraf ettirme mekanizması, kendi hâkim söylemi üzerinden, kişiye
kendisi ile ilgili olarak yaptırdığı itiraf ile bu söylemin bir olumlamasını
gerçekleştirmektedir. Hâkim söylemin bir nevi yorumu niteliğinde
olacak olan bu itiraf açıktır ki, hem söylemle ortaya konulmuş olan
kavramsal yapıların bir kabulünü, hem de akabindeki bir şekillenme,
üretilme sürecine dahil olmayı beraberinde getirmektedir. Böylece bu
itiraf, öznenin hâkim söylemde ortaya çıkan kavramsal yapıların bir
yorumunu kendi üzerinden yapması anlamına gelirken, özneyi bu
kavramsal yapıların anlamı üzerinde aslında sınırları iktidar tarafından
çizilmiş bir alana da hapsetmektedir.
Foucault’nun açıklamalarından hareketle varmış olduğumuz bu
noktanın, insani varlıkların modern iktidar formuna direnmeye
yeteneksiz olduklarını öne sürmeyi gerekli kılmadığının altını çizmek
gerekir. Çünkü Foucault’nun etik okumalarından çıkardığımız sonuç
itibari ile şunu belirtebiliriz ki, insani varlıklar empoze edilmiş bulunan
sınırları aşmak, yeni hayat tarzları yaratmak, kültürü çeşitli şekillerde
dönüştürmek anlamında direnişe yetenekli varlıklardır da.
Foucault’nun, insani varlıkların modern bilimsel idaresinin bireylerin
bilimsel olarak sunulan normlarla özdeş hale gelmesine ve hayatlarını
buna göre düzenlemelerine hayati şekilde bağlı olması ölçüsünde,
özellikle bu modern itiraf formuna direnişin kendimizle farklı türde bir
ilişki kurmayı gerektirdiği yönündeki düşüncelerini bunun açık bir
göstergesi olarak değerlendirmek gerekir. Kendimizle kurmamız
gereken bu farklı türden olacak ilişkiyi Foucault, bir kendini keşfetme,
kendimizi egemen düzenin hâkim söylemlerine bağlamak suretiyle
‘olduğumuz gibi olmaya’ çalışma sorunu olarak değil de, kendimiz için
yeni varolma ve eylemde bulunma biçimleri, yeni hayat tarzları
yaratmamız amacıyla, bu normlara bağlılığımızı sorgulamamızı,
‘olduğumuz gibi olmayı reddetmemizi’ gerektiren bir durum olarak
ifade eder. Bu noktada onun, Foucault’da artık bir ‘kendini-yaratma’
meselesi haline gelmiş olduğu söylenebilir (Bu konuda daha ayrıntılı
bilgi için bkz. Foucault, 2000, s. 216).
Foucault’nun ‘ben pratikleri’ ile ‘yaşamın bir sanat yapıtı olarak
inşası’ projesi bu noktadan sonra anlamlı bir hal alır. Foucault’nun bu
projesi yakından incelendiğinde, onun da arkeoloji ve soybilim
yöntemleri gibi açıkça Nietzscheci bir etik ve sanat anlayışıyla
yakından ilişkili olduğu belirtilebilir. Nietzsche açıkça kişinin yaşamına
güzel, sanatsal bir ‘biçim’ vermesinden bahseder2.
Nietzsche
Tek şey gerekiyor der Nietzsche: Birinin kişiliğine bir biçim vermesi. Büyük
az görülen bir sanat! Bunu ancak kendi doğasının bütün gücünü, güçsüzlüğünü
2
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eserlerinde sanat kavramını dünyevi, somut insan varlığını anlamak için
kullanır ve ‘kendi yaşamımızın şairleri olmak istiyoruz’ der (Carlsson,
2007). İşte Foucault, son döneminde kendi yaşamının sanatçısı/ şairi
olmak isteyen bu Nietzsche’yi takip eder. Fakat Nietzsche konuya geniş
bir şekilde göndermelerde bulunmakla yetinirken, Foucault’nun,
sanatsal bir varoluşu amaçlayan etik projesini detaylandırmaya
koyulduğu görülür.
Foucault’ya göre, ahlâk öznelerin kendi kendisi ile kurduğu ilişkidir.
Böylece Foucault’nun analizinin ana odağı kendilik tekniklerine
yönelir. Kendilik teknikleri ise kendileri aracılığı ile insanın etik
özneler haline getirilebileceği bir eylemi gerçekleştirme yolları, etik bir
davranış için kendini geliştirme çabası olarak bir anlam kazanır. Bir
başka ifade ile, kendilik tekniği etik tözü işleme yöntemidir3. Foucault
bir çeşit varoluş sanatı olan kendilik (ben) etiğinin/kültürünün temel
ilkesinin ‘kendine özen göstermek’ olduğunu ifade eder. Bu kültürün
gerekliliğinin temelinde yer alan, gelişmesini yönlendiren ve pratiğini
düzenleyen şey, kişinin kendisiyle kurduğu ilişki bağlamında ortaya
çıkan ‘kendini bilmek’ ilkesidir. Foucault bu ahlâki ilkeyi, kendilik
(ben) teknolojisi, kendilik kültürü, kendilik kurulumu vb. kavramlarla
zenginleştirir.
Öte taraftan Foucault, eski düşünceleri ile süreklilik ilişkisi içinde
etik ile bilgi ve iktidar arasında bağ kurmayı da ihmâl etmez. Kendilik
kaygısının bilgi ile ilişki içinde olduğunu söyler. Ona göre, ‘insan bilgi
olmadan kendisi için kaygı duyamaz’. ‘Kendi için kaygı duymak
demek, bu hakikatlere saygı duymak demektir. Etiğin hakikat oyunuyla
bağlantılı olduğu nokta burasıdır (Foucault, 2005, s. 227)’. Benliğin
oluşumunun politik bağlamını ıskalamayan Foucault’ya göre,
bireyleşme ve benlik siyasal bir işleyişin içinde üretilirler (Hülür, 2009,
s. 448). Kendilik teknikleri de, iktidarın ‘birey benler tarafından
kendilerine uygulanmasını’ ifade eder (Hülür, 2008, s. 159). Foucault
bu bağlamda Batı tarihine yönelerek Antik Yunan’dan günümüze dek
bu kendilik tekniklerinin, iktidar ve bilgi ile kurduğu ilişkiyi etik bir
araştıran, sonra bunların her birini, bir sanat olarak görülecek biçimde,
gerekçelendirm,iş olarak sanatsal bir plan içinde yerli yerine koyanlar
yapabilirler. Friedrich Nietzsche, Şen Bilim, (çev. Levent Özşar), Bursa, Asa
Yayınları, 2003, s. 174.
3
Foucault’ya göre, kendilik ile ilişkinin bir biri ile hem ilişkili hem de
bağımsız dört yanı vardır: etik cevher, kölelik biçimi, kendilik (ben) pratiği,
telos. Etik cevher, ahlak kanunun ifade edilmesinde hangi unsurun hesaba
katılması gerektiğini belirleyen unsurdur. Foucault, etik cevheri, etiğin ham
maddesi olarak adlandırır. Özneleştirme/köleleştirme biçimi bireylerin
kendilerine empoze edilen ahlaki ödevleri kendisine göre bilmek zorunda
oldukları biçimdir. Telos ise, ahlaki davranışın amacını ifade eder.
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okuma ile çözümlemeye çalışır. Bu etik okumalarının bizi ilgilendiren
yönü, onun ‘yaşamın bir sanat yapıtı olarak inşa edilmesi’ anlayışıyla
yakından ilgilidir.
Foucault ayrıntılandırdığı etik okumalarında açıkça ifade etmemiş
olsa da yaşamın bir sanat yapıtı olarak inşa edilmesi kavrayışında
günümüz için iyi bir örnek görmektedir. Yunan ahlâkının en büyük
telosu ve meziyeti olarak değerlendirdiği yaşamın bir sanat eseri olarak
inşa edilmesi anlayışının en somut örneği olarak Foucault’nun,
Sokrates’in yaşamını işaret etmiş olması oldukça anlaşılırdır. Çünkü
Antik Yunan’daki sanat eseri anlayışı, yaşama sanatını uygulayanın
yaşamı ile ilgili olarak düşünülmekteydi. Dolayısıyla Sokrates,
Foucault için, bir filozof olarak kendi söz’ünün kurucusu, kendi
düşüncelerinin sahibi olan ve onları sakınmadan söylemesinin yanı sıra,
kendi yaşamına da uygulayan bir özne olmasıyla, kendi yaşamını bir
sanat eseri haline dönüştürmüş ender insanlardan biri olarak
değerlendirilir (Luna, 2009).
Foucault’nun (2005, s. 203) yaptığı incelemeler sonucunda, yaşamı
sanat eserine dönüştürme düşüncesinin kısa bir episod şeklinde de olsa
19. yüzyılda da görülmüş olduğuna dikkat çekerek, bu düşüncenin
yeniden yeşertilebileceğine dair inancını canlı tutmakta olduğu ve bunu
açıkça salık verdiği görülür:
“Bana çarpıcı gelen nokta, toplumumuzda sanatın, bireylerle ya da
yaşamla değil, sadece nesnelerle ilintili bir şey haline gelmiş olmasıdır.
Ayrıca sanatın özelleşmiş olması ya da artistlerden oluşan uzmanlar
tarafından yapılması. Peki ama herkesin yaşamı bir sanat eserine
dönüştürülemez mi? Niçin bir tablo ya da ev sanat eseridir de, kendi
yaşamımız değil?”
Foucault’nun, kendi felsefi tutumu ile uyum içerisinde, kişinin
kendisini nasıl bir özne olarak inşa edeceğine dair evrensel bir reçete
sunduğu görülmez. Herkesin kendine inşa edeceği öznellik formunun
farklı olabileceğini belirten Foucault’nun asıl üzerinde durduğu nokta,
bu ‘varoluş estetiği’nin yaşamını güzelleştirmeyi tercih eden kişiler için
biricik yol olduğudur. Bu varoluş biçiminin evrensel bir formu, yolu ve
yöntemi yoktur, dolayısıyla Foucault’ya göre, bir kişi için iyi olan bir
özneleşme biçiminin, başkası için öyle olmayabilmesi oldukça
normaldir. Foucault, Yunan, Roma, Hıristiyan özneleşme formlarından
birinin diğerinden daha iyi olduğu yönünde açık bir yargıda bulunmaz.
Fakat o, bize Yunan ve Roma’da yaşanılana benzer estetik bir yaşam
önerir (Luna, 2009). Eski Yunanlılar yaşamlarının güzel-estetik bir
tarzda oluşumu ile herhangi bir şeyden daha çok ilgiliydiler. Ahlâk
güzel bir yaşam için tercih edilen pratikler bütününe tekabül
etmekteydi. Foucault bu bağlamda açıkça dile getirmese de, Yunan ve
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Roma’nın etik pratiklerini Hıristiyanlık ve modernliğin ahlâk
sistemlerinden de üstün görür gibidir. Bununla birlikte Foucault, Antik
Yunan’ı günümüz için bir model olarak öneriyor da değildir. Foucault
Antik Yunan’daki benlik ilgisini, modern toplumlar için bir ‘benlik
modeli’ olarak değil, daha çok ‘faşist olmayan varolma biçiminin bir
örneği’ olarak sunar. Böylece benliğin oluşumundaki dönüşümü
vurgularken, ‘modern benlik oluşumunun faşist biçimini’ ortaya koyar
ve bununla, benlikle ilgili birbirinden farklı kültürel pratiklerin var
olduğunu göstermeye çalışır. Dolayısıyla Foucault’nun varoluş
estetiğini, özerklik ilkesine bağlı olarak, faşist olmayan öznellik
türlerinin yaratılması girişimi olarak da okumak mümkündür.
Sanat yapıtı olarak yaşamın sürekli yeniden yaratımından bahseden
Foucault, tarih dışı aşkın, özsel bir benlik anlayışını asla benimsemez.
Değişmez bir benlik anlayışına karşı olan Foucault, Nietzsche ve
Deleuze’de olduğu gibi, sürekli mücadele içerisindeki akışkan bir
benliğin mümkün olduğuna inanır (Luna, 2009). Benliğin
oluşumu/yaratımı dıştan ve içten gelen belirlenime karşı sürekli bir
mücadeleyi kapsar. Foucault’ya göre, evrensel ahlâk düşüncesinin
büyüsünü kaybettiği ve artık inanılmaz olduğu bir dönemde (şimdi)
ahlâkın görevi olduğumuz şeyi reddetmek ve yeni öznellik biçimlerinin
oluşumunu sağlamaktır. Böylece Foucault’nun, önceleri bizi özneler
haline getiren sürece karşı durma ve ‘olduğumuz ya da olmak zorunda
bırakıldığımız şeyi reddetme’ olarak tanımladığı direnişe ek olarak,
yeni özneleşme biçimlerini teşvik edecek şekilde kim olduğumuzu icat
etmemiz gerektiğini de savunmaya başladığı görülür (Bu konuda
ayrıntılı bilgi için bkz. Foucault, 2000, s. 265-269). Zira Foucault, etik
çözümlemelerinde, bireylerin, kendi üzerlerinde etkili olan (hatta bizzat
onların bireyler olarak kurulmasında iş başında olan) gerek iktidar,
gerekse kendilik teknikleri karşısında eleştirel bir perspektif
alabilmelerinin yanı sıra, bu tekniklerin dönüşümünü tasarlama
kapasitelerine sahip olduklarını da varsayar.
5.

Sonuç

Foucault’da kendilik teknolojisinin hükmetme teknolojisi ile
beraberce varolduğu, siyaset, kültür ve her ikisinin de kurucusu olan
dilin bu teknolojileri kişinin bedeni üstünde beraberce kurdukları
düşünüldüğünde, iktidar odaklarının disiplin mekanizmalarının dili
araçsallaştırma çabalarının, dili dünyayı düzenleme ve denetlemede bir
teknik haline getirmek istedikleri ortadadır. Bu bakımdan Foucault’da
dilin iktidarı dışında bir iktidar anlayışının onun perspektifinde
imkânsız olduğunu gördükten sonra, bu tekniklerin eleştiriminin ve
dönüşümünün, eş deyişle direnmenin, öncelikle ‘dil’in kendisinden
hareketle başlaması gerektiği hemen göze çarpmalıdır.
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Bu bağlamda Foucault’daki direnme kavramının, yaşama biçimine
örülmüş, insanın her anında ve bedeninin bile her noktasında hazır
bulunan iktidar’ın, dil’i araçsallaştırarak, onu sözde bir özgürlük ve
bilgi kılıfı ile donatmak suretiyle, dünyayı denetleme ve düzenlemede
bir teknik haline getirmesine karşı olacak bir duruşta anlam kazandığı
görülür. Dilin tüm bu araçsallaştırılma çabalarına karşın, onun bir
yönüyle
de
dolayımlanamayan
dolayım
olma
özelliği,
şeyleştirilemezliği, yaşama biçimine örülmüşlüğü ile Foucault’da
direnmeye bir alan açmakta olduğu belirtilebilir. Foucault kanaatimizce
bunun iyi bir örneğini, dilbilimci Chomsky ile adalet sistemini
tartışmak üzere katıldıkları bir mülakatta bizlere açıkça göstermektedir.
Bu tartışmada, Chomsky’nin sağduyulu bir liberal reformistten
beklenileceği üzere “adalet iyi işleyecek şekilde davranalım” derken,
Foucault’nun “adalet sistemini bozalım” demekte olduğu görülür
(Elders, 1974, s. 167). Bu tavrı ile Foucault’nun anarşist bir eğilim
içerisinde olduğu düşünülse de o, her türlü yakıştırmayı, marksist,
yapısalcı, postmodernist vb. olduğu gibi anarşist yakıştırmasını da
kendisine uygun bulmayarak, bu tavrının tamamıyla “doğruluğu
hegemonya biçimlerinden bağımsız kılmak” ile ilgili olduğunun altını
çizer. “Doğruluğu hegemonya biçimlerinden bağımsız kılmak” sözü ile
Foucault’nun tam olarak ne demek istemiş olduğu tam olarak
anlaşılamamış ve bunun üzerinde pek çok tartışmanın cereyan etmiş
olduğunu bilmekteyiz. Fakat onun mevcut düzenin tamamını söylemsel
olarak görmesi dolayısıyla, bu düzenin aynı zamanda söylemsel bir
direnmeye, mücadeleye de açık olmasını gerektirdiği de ortadadır. Bir
başka ifade ile Foucault bu tartışmada, ‘doğruluğu hegemonya
biçimlerinden bağımsız kılalım’ derken, adalet sisteminin mevcut
söylemi yerine, yeni olacak söylemlere yani, yeni anlam, içerik ve
oluşumlara işaret etmektedir. Foucault’ya göre hâkim söylemin yerine
bir başkasını koymamızı engelleyen bir şey yoktur; çünkü hâkim
söylemin bir ayrıcalığı yoktur. Zira anlamlar insan yaratımıdırlar ve
dil’in bu karakteri yeni anlamlar yaratmaya, varolan anlamı
değiştirmeye imkân da tanımaktadır. Örneğin, Foucault’nun, ‘eğer
mevcut cinsellik tarzı söylemsel bir ürünse, niye söylemsel olarak başka
bir cinsellik tarzı üretmeyelim’ dediğine de tanık oluruz (Foucault,
2005, s. 353). Bildiğimiz üzere, hâkim söylemde eşcinsellik dışlanır;
Foucault’nun bu konudaki stratejisi, başka şeylerin yanı sıra, bu
dışlamanın da tamamen keyfi olduğunu gösterecek biçimde
tasarlanmıştır. Bu söz konusu hâkim söylemde, Foucault için
eşcinsellik ve onunla ilgili olan tüm kavramların anlamları, içerikleri
birtakım seçme, denetlenme ve örgütlenme şekilleriyle sunulduğuna
göre, o halde mevcut söylemin ortaya çıkma koşullarını ve şekillerini
çözümlemek suretiyle bu durumu değiştirmek, ilgili kavramların anlam
ve içeriklerini yeniden oluşturmak da mümkün görünmektedir. Bu
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konuda nitekim Megill de, “söylem son kertede sözcüklerle ilgili bir
meseledir ve yeniden tanımlamanın getirdiği avantajı kendinde
taşımasıyla, yeni anlamlara ilişkin uzlaşmalara her daim açık
görünmektedir” der (Megill, 2008, s. 346).
Yine unutulmamalıdır ki, Foucault bir devrimden değil, bir
direnmeden bahsetmektedir. Nitekim bakıldığında, hâkim söyleme
muhalif olması beklenen bir söylemin, hâkim söylemin aksine
oluşturacağı yeni anlamların birden kabul görmesi, yani onların yeni
anlamları üzerinde hemen bir uzlaşıma varılması diye bir şeyden
bahsetmek de mümkün değildir. Evet anlamlar dil içerisinde hareket
eder; fakat unutulmamalıdır ki anlamlar bir mekân olarak dil’in
içerisinde hareket ediyorsa, aynı zamanda bir zaman’ın içerisinde de
hareket ediyor demektir. O halde anlamların dil’in içerisindeki
hareketlerinin, yani tamamen ya da kısmen değişmelerinin, daralma ya
da genişlemeye uğramalarının vb.nin belli bir süreci gerektirmesi
gerekliliği de ortadadır. Dolayısıyla, dünyaya ve hâkim düzene
söylemsel olarak bakan Foucault’nun devrim yerine, direnme
kavramını tercih ediyor olmasının bir nedeninin de bu olduğu
düşünülebilir. İktidar söz konusu olduğunda, disiplin mekanizmalarının
hâkim söylemleri karşısında, dil’in bize bir mücadele imkânı tanıyan
karakterine değindikten sonra, şimdi bir de direnmeyi yeni anlamsal
yapılarla sağlayacak öznenin kendisine dönerek, söylemin içinde,
iktidar ve bilgiyle aynı anda oluştuğu noktadan kendisini koparmasının
nasıl mümkün olabileceği üzerinde duralım.
Foucault’nun, insani varlıkların modern bilimsel idaresinin
bireylerin bilimsel olarak buyrulan normlarla özdeş hale gelmesine ve
hayatlarını buna göre düzenlemelerine hayati şekilde bağlı olması
ölçüsünde, özellikle bu modern iktidar formuna direnişin kendimizle
farklı türden bir ilişkiyi gerektirdiği yönünde bir düşünceye sahip
olduğuna yukarıda değinmiştik. Onun artık bir kendini keşfetme,
kendimizi egemen düzen sistemlerine bağlamak suretiyle ‘olduğumuz
gibi olmaya çalışma’ sorunu olmadığı da ortadadır. Bu bağlamda
Foucault için onun, kendimiz için yeni varolma ve eylemde bulunma
biçimleri, yeni hayat tarzları yaratmamız amacıyla, bu normlara
bağlılığımızı sorgulamamızı, olduğumuz gibi olmayı reddetmemizi
gerektirdiğinin bir kez daha altını çizelim. Ancak Foucault’nun, bir
kendini yaratma ya da icat etme meselesi halini aldığını gördüğümüz
bu sürecin nasıl gerçekleşeceğine dair açık bir reçete sunduğu
görülmez. Ancak Foucault’nun, kişinin kendi kendisini yaratmasını,
yani onun kendi şiirinin şairi olması gerektiği yönündeki Nietzscheci
talebi ön planda tutmasından dolayı, kendini yaratma meselesinin de
yine temelde dil ile ilişkilendirilmesi gerekir. Nitekim, kendi
kimliğimizi, kendimizi dil içinde bir nesneyi tanıdığımız gibi tanırız.
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Foucault’da da durum bundan farklı değildir. Dil’i, anlam ve
söylem’den hareketle inceleyen Foucault’da, benim konuşmam, benim
sözüm, benim söylemim’e işaret etmektedir. Böylece söylem,
Foucault’da yaşama pratiği olarak bireyin kendisine mâl ettiği,
özümsediği dil’i olarak görünmektedir. Bu bağlamda da bir ben olarak
onun hakikati ya kendi söyleminde görünür olacaktır ya da çoğu zaman
olduğu gibi hâkim söylem olarak karşımıza çıkan bir başka söylemde.
Kaldı ki, göz kendisini nasıl ki doğrudan göremeyip, ayna
dolayımında, yansıtıcı bir düzlemde görüyorsa; ben de kendisini
doğrudan bilemez ve ben için bu yansıtıcı düzlem, dilin dünyasından
başka bir şey değildir. Foucault’da, kişinin kendisini yeniden
oluşturabileceği ve dönüp baktığında kendisini bilebileceği tek yerin,
dilin içindeki ben’in kendi konuşması, kendi sözü, kendi söylem’i
olduğu ortadadır. Her türlü insan deneyiminin biricik a priorisi’nin ve
insani deneyime kendine özgü karakteristiğini veren şeyin kendisinin
dil olduğunu kabul ettiğimizde (Altuğ, 2001, s. 7), Foucault’nun ifade
ettiği kişinin kendi kendisini yeniden yaratmasında kişinin
deneyimlerinin biricik a priorisi olan dil’ini de gözden geçirmesi
gerekliliği ortaya çıkmış görünür. İnsani deneyimin kendine özgü
karakteristiğinin, anlamlı olması olduğu, bu bakımdan deneyimin
özünde anlamanın olduğu ve anlamanın ancak anlamın olduğu yerde
yani dilde gerçekleştiği düşünüldüğünde söylemeye çalıştığımız şey bir
kez daha açıklık kazanır. Yine biliyoruz ki, sözcük daima anlaşılacak
bir şeyi verir ve anlamayı talep eder. Fakat anlaşılacak bir şey verme ve
anlamayı talep etme, ancak bir anlaşma, yani uzlaşım temelinde
mümkündür. Dolayısıyla Foucault’nun da, kişinin kendisini öncelikle
dil’inden başlamak suretiyle yeniden yaratmasını salık verdiği yerde,
aynı zamanda anlamlar üzerindeki anlaşım temelli bir toplumsal sürecin
kendisine de işaret ettiği ifade edilebilir. Dilde anlamlar üzerindeki
anlaşmanın belli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmekte olduğu göz
önünde tutulduğunda, kişinin Foucault’da da kendisini dil içerisinde,
kendi söylem’inde, yeni anlamlar ve anlamlamalar çerçevesinde
kurmasının da belli bir süreci gerektirmek durumunda olduğu ortaya
çıkar. Bu söz konusu sürece Foucault’da, ‘bireysel direnme’ süreci
olarak işaret etmek mümkündür. Birey bu süreçte açıktır ki, hâkim
söyleme onun yorumu niteliğinde olan değil de muhalif bir söylemle
ortaya çıktığında, bu da demektir ki, yeni bir anlamsal çerçeve ortaya
koymak kaydıyla, kendi konuşmasının, kendi söz’ünün, kendi
söylem’inin hâkimi olan bir birey olarak kendini gösterme girişimi
sergilediğinde, iktidar odaklarının disiplin mekanizmalarına direnen ve
onlara karşı mücadele eden bir sürecin içerisine de girmiş olur. Hâkim
söylemin dışında ve ona karşıt olarak ortaya çıkan söylem veya
söylemlerin, bildirişim alanına açıldıkları andan itibaren, toplum
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üzerinde zamanla bir etkiye sahip olabilecekleri, onların yeni
‘anlamlara’a yer açabilecek bir özelliğe sahip oldukları Foucault
okumalarında daima göz önünde tutulmalıdır. Toplumsal sürece yeni
‘anlamlar’ yaratmak üzere açılmış söylemler’in, hem kişinin kendi
söylem’inin hâkimi olarak kendisini yeniden keşfetmesine toplumsal ve
tarihsel olarak imkân tanıması ile, hem de hâkim söylemin ortaya
koyduğunun aksine yeni anlamlar üzerinde yeni ‘anlaşmalar’ yaratma
kapasitelerine sahip olmalarıyla toplumun kendisinde de direnme
noktaları yaratmaları ile oldukça önemli bir görevi üstlenmiş olurlar.
Bu noktada, Foucault’nun toplumun mikro düzeylerinde dahi yerel
olarak yürütülmesi gereken otonom mücadeleler çokluğuna çağrı
yaparken, disiplin mekanizmalarının hâkim söylemlerine karşıt olacak,
her zaman yeni anlamlar ve dolayısıyla da anlaşmalar yaratma
kapasitesine sahip olan yeni söylemler ortaya koyma yönünde bir
çağrıda bulunuyor olduğunu söylemekte bir sakınca yoktur. Kişi
böylelikle, kendi söylemi ile kendisini yeni baştan yaratabileceği gibi,
anlamlar üzerindeki yeni anlaşmalara kapı aralayarak da, hâkim
söyleme muhalif olacak yeni hareket ve ittifakların da ortaya çıkmasına
katkıda bulunabilecektir. Nitekim Foucault’nun bu mücadeleler
içerisinde, ittifakların nasıl kurulabileceği ya da muhalif bir politik
hareketin nasıl geliştirilebileceği konusuna yeterince eğilmediği
yönündeki eleştirilerin de ancak bu şekilde bertaraf edilebileceğini ya
da görmezden gelinebileceğini belirtebiliriz. Çünkü toplumsal
direnme’nin ortaya çıkması, yeni ittifakların ve muhalif politik
hareketlerin oluşması temelde, hâkim söylem dışında cereyan etmesi
beklenen bireysel direnmeye özgü yeni söylemler’in küçük de olsa
toplumsal gruplar üzerinde yeni bir ‘anlamsal düzeye’ ve anlaşmaya
götürmesi ile söz konusu olabilir.
Bu noktada tekrar Foucault’nun “kişinin kendi şiirinin şairi olması”
gerektiği yönündeki Nietzscheci talebine dönecek olursak, bunun
kişinin kendi söylem’inin hâkimi olmasıyla ilişkili olduğu kadar,
onunla varedeceği anlamlarla da ilişkili olarak değerlendirilmesi
gerektiği düşüncesinde olduğunu da söylemek mümkündür. Bilindiği
üzere şiir, bir yönüyle de anlam’lar üzerinde oynama ile yakından
ilişkilidir. Şairler, sözcükleri kullanırken onları başka anlamlar ile
donatmayı severler; sözcüklerin anlamları ile oynayabildikleri ölçüde
şiir üzerindeki yaratıcılıkları da artar. Bu bakımdan şiirde sözcüklerin
seçimi, onların ne şekilde yan yana getiriliyor oldukları ve
donatıldıkları anlamlar büyük önem taşır. İşte Foucault’da da kişi,
hâkim söylemin oluşumundan kendini sıyırarak, kendini yeni baştan
yaratmak üzere söylemini kendi anlamlandırmaları ile, bu
anlamlandırmaları tıpkı bir şairin sözcükleri şiirinde gündelik
kullanımından, alışık olundukları biçiminden sıyırarak başka
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anlamlarla donatması örneğinde olduğu gibi, hâkim söylemin mevcut
anlamlandırmasının dışında olarak kurmalıdır ki, söylemi ile ortaya
koyacağı yeni anlamlarla, hakim söyleme muhalif olacak yeni hareket
ve ittifakların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilsin.
Ancak belirtilmelidir ki, Foucault’da her bir yeni söylem de kendi
iktidarını kurmaya muktedirdir. İktidar da, bilgiyi ürettiği ölçüde
özneleri üretmeye muktedirdir. Açıktır ki bu durum bizi, her söylemin
kendi iktidarını yaratacağı bir kısır döngü ile karşı kaşıya bırakabilecek
bir nitelik taşımaktadır. Foucault’da bu söz konusu tehlikenin önünü
alabilecek tek şey yine, akışkan ve devingen olma özellikleri ile
söylem’in kendisi gibi görünmektedir. Dilin uzlaşımsal bir alan olduğu
yerde, söylemlerin akışkan ve devingen bir nitelik kazanma
olasılıklarının da her zaman imkân dahiliğinde olduğunu düşünen
Foucault’nun, üzerinde durduğu asıl noktanın herkesin kendi söylemini
ortaya koyabildiği, tek bir hâkim söylem yerine, pek çok söylemin
dikkate alındığı ve bu anlamda da gerçek bir anlaşmanın kendini
gösterebileceği, farklılıkların gerçek anlamda önemseneceği bir
anlayışın kendisi olduğu gözden kaçırılmamalıdır. İfade ettiğimiz bu
durum, Judith Revel’ın da “Foucault’da farklılıkların kabulünün ve
bileşiminin yarattığı birlik” olarak işaret ettiği düşünceyle oldukça
benzemektedir. Nitekim Revel’ın da Foucault’da vurgulamak istediği
ana tema, ortak olanın temelini farklılıklar temelinde oluşturmanın
kendisine ve önemine yöneliktir. Revel (2006, s. 104) bu konuda
Foucault’nun görüşlerini açıklamak ve desteklemek üzere şöyle
demektedir:
“Farklılıkların ardındaki, yani farklılıkların olabilirlik koşulu olarak
ortak olanı aramaktansa, farklılığı farklılık yoluyla düşünmek gerekir;
bir farklılıklar pozivitesi kurmak için, yeniden kurmak için, yeniden
oluşturmak için, klasik mantığın bütün yapısını ters yüz etmek ve ortak
olanın temelini farklılıkların oluşturduğunu söylemek gerektiğini
düşünmek gerekir. Farklılıkların olabilirlik koşulu, ortak olan değildir;
ortak olanın üretimi olacak bir şeyin olabilirlik koşulu, farklılıklardır.”
Farklılıkların temele alındığı bu söz konusu süreç Foucault’da
akışkanlığı ve devingenliği içerisinde iktidar’ın geçiciliğine işaret
ederek, onun hegemonyasını kırabilecek tek unsur olarak
görünmektedir. Bu bağlamda, Foucault’da faşist olmayan bir iktidarın
ve varolma biçiminin tek yolu, hayatımızın içine örülü olan anlamlara
ilişkin farklılıkların gerçekten önemsendiği ve dikkate alındığı yeni
anlaşmalara kapı araladığımız yeni söylemlerden geçmektedir. Bu
anlamda Foucault, kişinin ancak kendi söylem’inin, kendi söz’ünün
hâkimi olduğu ve farklılıkları önemsediği noktada, başka anlaşmaların
da mümkün olduğu gerçek bir özgürlük alanına ulaşabileceğine işaret
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etmektedir. Dolayısıyla Foucault için, özellikle bu son dönem eserleri
göz önünde tutulduğunda, iktidarın kendi tekniklerinin kullanımının
önüne, kişinin kendi söyleminin sahibi olduğu ölçüde
geçilebilmesinden dolayı, söylemi ve genel olarak dili hem direnmenin
bir imkânı olarak, hem de her türden farklılıklara alan yaratacak olan
bir özgürlüğün imkânı olarak görmekte ve önemsemektedir denilebilir.
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Giriş
Hem İslâm Tarihi’nin hem de Avrupa Tarihi’nin en önemli
olaylarından biri şüphesiz Haçlı Seferleri’dir. Önemli kırılmaların ve
gelişmelerin tetikleyicisi olan bu siyasî, askerî ve dinî hareket 4/11.
yüzyıldan günümüze kadar etkilerini sürdürmüştür. Doğu-batı
ilişkilerinin yönünü ve gelişimini de etkileyen Haçlı Seferleri esasen
günümüz dünya siyasetinde de bir yönüyle güncelliğini korumaya
devam etmektedir.
Bu sebeple Haçlı Seferlerine İslâm dünyasının bir iç meselesi olarak
bakmak gerçekçi değildir. Bu olay İslâm dünyasında Büyük
Selçuklular, Türkiye Selçukluları ve Abbasi Halifeliği arasında önemli
temaslara konu olmakla birlikte kurulan Haçlı Prenslikleri ile
Müslüman devletler ve emirlikler arasında da ilişkilere konu olmuştur.
Haçlılarla olan ilişkiler silahlı mücadele ile başlamış ve öyle de devam
etmiştir.
Bu çalışmada dinî otorite olan Abbasi Halifeliğinin ve Selçukluların
Haçlı Seferleri başladığında ortaya koydukları tutum ve mücadele
şeklinin ele alınması hedeflenmiştir. Dinî bir savaş olan Haçlı
Seferlerine karşı İslâm dünyasının dinî otoritesi olan halifeliğin söz ve
davranışları elbette önemli olacaktır. Siyasî gücünü kaybeden Abbasi
Halifeliği’nin varsa dinî nüfuzunu kullanıp kullanamadığı ve bunun
etkin olup olmadığı çalışmanın boyutlarını oluşturmaktadır.
1. Haçlı Seferlerinin Başlaması ve İslâm Dünyasının Genel
Durumu
Haçlı hareketinin meydana çıkış sebebi, Haçlı Seferleri tarihi
üzerinde çalışan ilim adamlarını meşgul eden önemli bir konudur. Bu
hareketi doğuran sebeplerin çeşitliliği üzerinde durulmasına rağmen
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batı dünyası Haçlı Seferlerinin asıl etkeninin dinî unsurlar olduğu
kanaatindedir. Halbuki Ortaçağ Avrupa toplumunu bu seferlere
zorlayan unsurlar aslında siyasî, sosyal ve ekonomik sebeplerdir.
Batılılarca ileri sürülen dinî motif ise sadece itici bir güçtür. Çünkü
Haçlı Seferi düşüncesinin ortaya atıldığı sırada Avrupa’da yıllardan
beri süregelen açlık, yoksulluk ve toprak azlığı gibi sıkıntıların
doğurduğu kargaşanın yanında ücretli askerlik anlayışı ve kolonizatör
bir taşma hareketi de başlamış bulunuyordu.
Haçlı Seferlerine katılanlara günahlarının affı ve uhrevî mükafaat
vaat eden kilise siyasî amacını gerçekleştirmek için dinî motiften
faydalanmıştır. “Kutsal toprakları kurtarma” sloganı, Haçlı Seferlerinin
hedefini açıklamaktan ziyade “üzerini örtmek” maksadıyla
kullanılmıştır. Zira bu seferlerin hedefi olarak gösterilen Kudüs, Hz.
Ömer tarafından fethedildiği 16/638 yılından beri Müslüman
hâkimiyetindeydi. Batı Hristiyanları bu duruma en küçük bir reaksiyon
göstermemiş, Bizans ise durumu kabullenmişti. Ancak 4/11. yüzyılın
sonuna doğru batı toplumunda meydana gelen uygun ortam sayesinde
Avrupa harekete geçme fırsatını yakaladığına, yüzyıllardan beri bütün
Akdeniz çevresine hâkim bulunan Müslümanların gücünü
kırabileceğine ve özellikle yarım asırdan beri Anadolu’ya yerleşmekte
olan Türkleri söküp atarak bu topraklara sahip olabileceğine
inanıyordu. Gerçekten de 490/1096 yılında başlayan Birinci Haçlı
Seferinin orduları daha Kudüs’e ulaşmadan ve ulaşacağı da henüz belli
değilken Avrupalıların önce Urfa’da, ardından Antakya’da Haçlı
devletleri kurmaları onların bu maksatlarını açıkça ortaya koymuştur
(Demirkent,1996,14:525-546).
Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos, Bizans’ın kendi askerî ve
diplomatik çabalarının Anadolu’da kaybedilen toprakları geri almaya
yeterli olmadığını düşünerek 489/1095 yılında Batı Avrupa’daki
Hristiyan devletlerden destek istemeye karar vermiştir. Bu durum,
Birinci Haçlı Seferini başlatan olay olarak görülebilir (Odabaşı, 2018,
13: 325-326).
Haçlı kaynaklarındaki nispeten zengin bilgilerle karşılaştırıldığında,
Müslümanlar tarafından Birinci Haçlı Seferi yeterince belgelendirilmiş
değildir. Bunun nedeni, bu hareketin gerçek mahiyetinin başlangıçta
İslâm dünyası açısından tam olarak kavranamamış olmasıdır. Bu
nedenle İslâm Tarihi kaynaklarında özellikle Birinci Haçlı Seferi ve
Anadolu ile ilgili detaylı bilgiler yer almamaktadır. Bu sefer hakkında
Selçuklular tarafından kaleme alınmış herhangi bir belge de maalesef
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mevcut değildir. Birinci Haçlı Seferini izleyen yüzyıllarda bazı
tarihçilerin bu konuda neler yazdıkları ve Dârü’l-İslâm’a yönelik bu
beklenmedik istilayı nasıl yorumladıkları incelendiğinde ise Birinci
Haçlı Seferine dair farklı dönemlerde yazılan birçok Müslüman
anlatımı arasında benzerlikler bulunduğu görülmektedir (Odabaşı,
2018, 13: 327).
Haçlı Seferlerinin başlangıcından önce bölgedeki siyasî ortama
bakıldığında üç büyük güç yani Bizans İmparatorluğu, Abbasiler ve
Fatımîlerin arasında bir siyasî dengenin oluştuğu görülmektedir (Usta,
2008: 25).
2. Halife Müstazhir-Billah
470/1078 yılında Bağdat’ta doğdu. Babası Halife Muktedî
Biemrillah, annesi Türk asıllı Altun adlı bir cariyedir. Babasının ölümü
üzerine 487/1094) Vezir Amidüddevle İbn Cehîr veliaht Ebu’l Abbas
Ahmed’i çağırıp vefat haberini verdi ve kendisine biat etti. Ardından o
sırada Bağdat’ta bulunan Selçuklu Sultanı Berkyaruk’a durumu
bildirerek ondan da yeni halife için biat aldı. Muktedî Biemrillah’ın
ölümü üç gün sonra açıklanıp Ebu’l Abbas Ahmed, Müstazhir-Billah
lakabıyla halife ilan edildi (487/1094). Cülûs merasimine İbn Cehîr,
Sultan Berkyaruk’un veziri İzzülmülk b. Nizamülmülk de katıldı
(Özaydın, 1990:147). Bu sırada Bağdat’ta bulunan Berkyaruk, devlet
işlerini düzene koydu (Azîmî, 2006, 34).
Halife Muktedî Biemrillah’ın son dönemlerinde Büyük Selçuklu
veziri Nizamülmülk ve Sultan Melikşah’ın bir ay içerisinde ölmelerinin
(485/1092) ardından Büyük Selçuklu Devleti taht kavgaları yüzünden
sarsılmaya başladı. Bu karışık ortamda halife olan Müstazhir-Billah, en
güçlü konumdaki taht iddiacısının saltanatını tasdik edip Bağdat’ta
onun adına hutbe okutmak zorunda kalıyordu. 487/1094 yılında
Berkyaruk’u meşru sultan ilan ederek adına hutbe okutan (Suyûtî,
1389/1969: 426) ve kendisine saltanat hil’atleri gönderen Halife
Müstazhir, sultanın amcası Tutuş’un Harran, Urfa, el-Cezire,
Diyarbekir, Ahlat, Azerbaycan ve Hemedan’a hâkim olup Berkyaruk’u
yenmesi üzerine Fahrülmülk Ali b. Nizamülmülk ve Bağdat Şahnesi
Aytekin Ceb’in ısrarıyla Tutuş adına hutbe okuttu (487/1094). Ertesi yıl
Tutuş Berkyaruk karşısında mağlup olarak öldürülünce hutbe tekrar
Berkyaruk adına okunmaya başlandı. Daha sonra Muhammed Tapar’ın
saflarına katılan Bağdat Şahnesi Sa’düddevle Gevherâyin’in isteği
üzerine Halife Müstazhir, hutbeyi Muhammed Tapar adına (492/1099),
Berkyaruk’un 494/1101 yılında Bağdat’a girmesiyle onun adına hutbe
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okuttu. Hille Emiri Sadaka b. Mansur’un baskısıyla, Muhammed Tapar
adına okunan hutbe Sultan Berkyaruk’un Bağdat Şahnesi
Gümüştegin’in 496/1102 yılında Bağdat’a hâkim olmasıyla tekrar
Sultan Berkyaruk adına okundu (496/1103). Bu mücadele Muhammed
Tapar’ın tek başına tahta geçişine kadar sürdü (498/1105). Halife
Müstazhir’in Bağdat’ta sadece kendi adına hutbe okuttuğu ve hiçbir taht
iddiacısının adına yer vermediği dönemler de olmakla birlikte
Selçukluların içinde bulunduğu bu karışık ortamdan istifade edip
Abbasi Halifeliği’nin kaybettiği siyasî güç ve iktidarı lehine
kullanamamış, Bağdat’ı Selçuklu sultanlarının tayin ettiği şahneyle
birlikte yönetmenin dışında hiçbir siyasî faaliyette bulunamamıştır
(Özaydın, 2006, 32: 127; Sevim, 1983: 152).
Sultan Melikşah’ın vefatından sonra vuku bulan fetret devri taht
kavgalarında genellikle pasif kaldığını gördüğümüz Abbasi Halifesi
Müstazhir, muzaffer veya Bağdat’a hâkim olan taraf adına hutbe
okutmayı siyasetine daha uygun buluyordu. Bu durum halifenin
Bağdat’ı sultanın tayin ettiği ve onun temsilcisi olan şahne ile birlikte
idare etmekten başka yetkisi olmadığını gösterir. Anlaşılan bu da
Selçuklu başkentinin Bağdat’tan uzak olmasının zarurî bir sonucuydu.
Taht kavgaları sırasında pasif kaldığı görülen Abbasi Halifesi
Müstazhir’in Berkyaruk’un Vâsıt’ta kendisine ait toprakları işgal
ederek aleyhinde konuşması üzerine Muhammed Tapar’a müracaat
ederek Berkyaruk’a karşı birlikte savaşmayı teklif etmesi orijinal bir
olay olarak göze çarpmaktadır. Halife menfaatine veya şahsiyetine
dokunulduğu için mi, yoksa içinde bir ukde gibi sakladığı dünyevî
hâkimiyet yolunda Selçuklu sultanlarıyla yapmak istediği mücadelenin
ilk adımı olarak mı böyle hareket etmişti, bunu kesin olarak bilmiyoruz
(Özaydın, 1990:147).
Antakya Haçlı Prensliği’nin güçlenmeye başlamasıyla özellikle de
Tancred’in askerî harekâtları sebebiyle Haçlılar, Halep bölgesini istila
ve Haleb’i de kuşatma durumuna gelmiş bulunuyorlardı. Selçuklu
Melikliği gerçekten çok ciddi ve tehlikeli bir durumla karşı karşıya
gelmişti. Bu nedenle, başta Melik Rıdvan olmak üzere, yöneticiler ve
halk derin bir korku ve ümitsizliğe kapılmışlardı. Kendilerine yardımda
bulunabilecek tek bir devlet vardı, o da tabi oldukları Büyük Selçuklu
İmparatorluğu idi. Bu itibarla Halep’teki Haşimî ailesinden birisinin
başkanlığında sufi, fakih ve tacirlerden oluşturulan bir heyet, bu
sıralarda Bağdat’ta bulunan Sultan Muhammed Tapar’a gönderildi.
Halep heyeti ve bunlara katılan Suriye’nin öteki bölgelerinden gelen
heyetlere mensup birçok kimseler, 17 Şubat 1111’de sultanın özel
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camiine giderek Cuma namazı sırasında bağırıp çağırmaya, feryat ve
figan ederek Suriye’de Haçlı istilasının nasıl elim bir sonuca ulaştığını
açıklayıp gösteriler yapmaya başladılar, sultan ve halifenin bu ciddi
durumla hiç ilgilenmediklerini, “Din gayretinden yoksun olduklarını”
söylediler. Hatta heyecan ve taşkınlıkları o derecede arttı ki, camide
hutbe okumakta olan hatibi aşağıya indirip minberini parçaladılar,
halkın Cuma namazını kılmalarına engel oldular, dolayısıyla namaz da
kılınamadı. Fakat çok geçmeden sultan adına gönderilen bir hadim ve
kumandanların “Sultanın kendilerine yardım için Haçlılara karşı süratle
asker göndereceği vaadinde bulunduğunu heyet mensuplarına
bildirmeleri üzerine, gösteri ve tahribata son verdiler. Bununla birlikte
söz konusu heyetleri ve onlara katılan Bağdatlıların heyecanları
yatışmamış, gösterileri henüz bitmemişti. Bir hafta sonra yine bir Cuma
günü (24 Şubat 1111), bu kez halifenin özel camiine gidildi, zorla içeri
girilerek orada da feryat, figan, taşkınlık ve tahribat yapıldı. Bu sırada
sultanın kız kardeşi Halife Müstazhir Billah’ın karısı Seyyide Hatun da
buna şahit olmuştu (Sevim, 1983:215-2016).
Bazı kaynaklar onu güzel ahlaklı, hayır işlerine koşan, hattı iyi olan,
geniş ilim sahibi, cömert, âlimleri seven bir kişi olarak tanıtırlar (İbnü’l
Esir, 1987, 10: 426; Suyûtî, 1389/1969: 426). Adaletli, güzel bir hayat
sürmüş bir kişiydi. Yirmi altı yıl halifelikte kalmıştır (İbn Kalânisî,
1403/1983: 319). İbnu’l Cevzî, onun yumuşak huylu, cömert, ihsan
sahibi, Kur’an hafızı, ilmi seven, zulmü reddeden, güzel konuşan, güzel
şiir okuyan bir kişi olduğunu (İbnu’l Cevzî, 1412/1992,17: 12)
nakleder. İnce, hoş sohbet Müstazhir-Billah sanata da düşkündür.
Mimariye tutkuyla bağlıdır ve Bağdat’ın doğusundaki hareminin tüm
çevresine inşa edilen surun yapımını bizzat denetlemiştir (Maalouf,
2015: 63). Ancak kendisinin böylesi meziyetleri olmasına rağmen,
yönetim konusunda başarılı olamadığı ve Haçlı Seferleri gibi büyük bir
felaket karşısında pasif bir tutum takındığı anlaşılmaktadır.
Amin Maalouf halifenin tutumunu “Uzun süre Arapların şanını
şahsında canlandıran Emiru’l mü’minin, artık onların zayıflıklarının
simgesi haline gelmiştir. Kudüs muhacirlerinin bir mucize beklediği
Halife Müstazhir bu miskin halifeler soyunun tam bir temsilcisidir.
Gerçi istese de Kudüs’ün yardımına koşamaz, çünkü bütün ordusu kara
ve ak hadımağalardan oluşan birkaç yüz kişilik bir kişisel muhafız
birliğidir. Ama Bağdat’ta asker eksik değildir. Sokaklarda binlerce
asker volta atar. Şehir sakinleri onların taşkınlıklarına karşı kendilerini
korumak için, mahallelerinin girişlerini her gece ağır ahşap veya demir
parmaklıklarla kapatmayı âdet edinmişlerdir. Bunlar Halife
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Müstazhir’in emirlerine itaat etmez. Komutanları Arapça bilmez.
Bağdat’ta kırk yılı aşkın bir süredir Selçuklu Türkleri’nin boyunduruğu
altına girmiştir. Abbasi başkentinin güçlü adamı olan genç sultan
Berkyaruk, Kılıçarslan’ın kuzenlerinden biridir ve kâğıt üstünde
bölgedeki tüm beylerin de tâbi olduğu kişidir. Ama gerçekte,
Selçukluların her eyaleti fiilen bağımsızdır ve tahttaki ailenin üyeleri de
tamamen kendi hanedan kavgalarının içine gömülmüşlerdir” şeklinde
(Maalouf, 2015: 64) tasvir etmektedir.
Garip bir tesadüftür ki Sultan Alparslan’ın ölümünden sonra Halife
Kaim Biemrillah, Sultan Melikşah’ın ölümünden sonra Muktedî
Biemrillah ve Sultan Muhammed’in ölümünden sonra da MüstazhirBillah ölmüştür (İbnü’l Esir, 1987, 10: 425).
3. Haçlı Seferleri ve Selçuklular
Haçlılar İslâm ülkelerinin bir kısmını işgal ettikleri sırada Müslüman
hükümdarlar ve İslâm orduları birbirleriyle savaşmakla meşguldüler.
Müslümanlar arasında görüş birliği yoktu, arzuları değişikti. Mallar boş
yere heder edilmiş, elden çıkarılmıştı (İbnü’l Esir, 1987,10: 303).
Bu yıllarda kültür alanında çok üstün olsa da her türlü savaşçılık
özelliğini çoktan yitirmiş Arap milleti açısından son derece anlaşılır
olan, korku ve hoşgörünün birbirine karıştığı duygular Arapların destan
edebiyatında Frenkler, insan yiyen kişiler olarak tasvir edilmiştir
(Maalouf, 2015:51).
490/1096 yılında sayıları çok fazla olan Franklar Konstantiniyye
denizinde göründüler. Halk endişeye kapıldı ve yayılmalarından
rahatsız oldu. Nihayet (Davud b.) Süleyman b. Kutalmış’a haber ulaştı.
O da ordu toplamak üzere Türkmen bölgelerine haberler ulaştırdı.
Türkmenler yenildiler. Onlardan çok sayıda esirler alındı. Endişe
gittikçe arttı. Aynı yılın Şaban ayında Büyük Selçuklu komutanlarından
Emir Kürboğa Antakya’ya girdi (İbn Kalânisî, 1403/1983: 218; Zekkâr,
1416/1995,11: 5023). Antakya’da katliam yaptılar. Kadınları, erkekleri
ve çocukları esir aldılar (İbn Kalânisî, 1403/1983: 220). Aynı yıl
(490/1096) Franklar Şam’ın büyük kısmını işgal ettiler. Bu yıl Halife
Müstazhir, Yınal b. Enuştekin’e hil’at verdi. O, Sultan Muhammed’in
emirlerindendi. O, kardeşi Ali ile Rey’e gitti. Berkyaruk’un adamlarına
yenildi. Bunun üzerine Halife Müstazhir, Yınal’dan hil’atı geri aldı ve
İlgazi ve Sukman b. Artuk’a verdi. Bağdat’a dönen Yınal askeriyle
Bağdat’ta zulüm yaptı. İlgazi’yi onun üzerine gönderen halife, Yınal’a
engel olamadı. Gümüştekin Berkyaruk’tan önce de Bağdat’ta Şahne idi.
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Berkyaruk tarafından da şahne olarak görevlendirildi. Muhammed’in
de şahnesi oldu (Zehebî, 1415/1994, 34:53-55).
Haçlıların ilk ele geçirdikleri yerlerden biri Antakya’dır. Oradan
kuşatmaya katılmayanlardan erkek, kadın ve çocuk esirler ele geçirdiler
(İbnu’l Kalânisî,1403/1983:220). Kıvamü’d-devle Kürboğa Haçlıların
durumunu ve Antakya’yı işgal ettiklerini duyunca asker toplayıp
Suriye’ye hareket etti. Mercidabık’ta bir süre kaldı. Haleb kuvvetleri
hariç Arap, Türk bütün Suriye askerleri de burada ona katıldı. Bunu
duyan Franklar endişelendiler. Müslümanlar Antakya’ya ulaştılar.
Haçlıların yiyecekleri kalmadığı bir sırada savaş başladı. Kürboğa’nın
askerlerine büyüklük taslaması ve şehirden çıkıncaya kadar
saldırılmasını yasaklaması sebebiyle Kürboğa yenildi (İbnü’l Esir,
1987,10:229-231).
Ardından Franklar (Haçlılar) Maarratu’n-Numan’a yöneldiler.
Savaştılar ve kaleleri ele geçirdiler. Burada 100.000’den fazla insan
öldürdüler ve burada 40 gün kalarak birçok ganimetler aldılar (Azîmî,
2006: 37; Ebu’l Ferec,1987, 2:340). Bu sırada sayıları bilinmeyen Şam
askerleri toplandılar ve Antakya’yı Haçlı askerlerinden kurtarmak
üzere harekete geçtiler. Onları yiyecekleri bitinceye ve ölü eti yiyinceye
kadar kuşattılar. Haçlıların Müslümanlara yarma harekâtı düzenleyerek
birlikleri bölmelerinin ardından Müslüman askerleri kuvvetli ve çok
oldukları halde geri çekildiler (İbnu’l Kalânisî, 1403/1983: 221).
Franklar Emesa’ya gittiler. Buradaki Cenahu’d-devle de onları
karşılayarak tabiiyetlerine girmeyi kabul etti. Franklar da onu şehri
koruması için bırakarak Kudüs’e gittiler ve Kudüs’e karşı 40 günden
fazla savaştılar. Burada Mısırlılardan İftiharu’d-devle namında biri
bulunuyordu. Franklar tahtadan iki kuşatma kulesi yaptılar ve bunların
birini güneyde Sihyon adlı yere, diğerini de doğu kapısının orta yerine,
yani Mar İstefan tarafına yerleştirdiler. Araplar, Sihyon tarafındaki
kuleyi ateşe verdiler. Fakat bu kule büsbütün yanmadan önce bir gürültü
koptu ve Franklar doğu tarafından yüklenerek ahaliyi tam bir hafta
kılıçtan geçirdiler. Süleyman mabedi içinde 70.000’den fazla Arap
öldürdüler (Ebu’l Ferec, 1987, 2: 340).
Halife Müstazhir’in döneminde Suyûtî’nin ifadesiyle Frank
()الفرنجlar Nikea (İznik)yı aldılar. Bu onların aldığı ilk belde idi.
Kereftab’a ulaştılar. Bu civarı da ele geçirdiler. Bu, Frankların Şam’a
ilk ulaşmalarıydı. Büyük bir toplulukla Konstantiniyye denizine
vardılar. Krallar ve halk rahatsız oldu. Sorun büyüdü. Rivayete göre
Mısır’ın yöneticisi Selçuklu kuvvetlerini gördüğünde Şam’ı işgal etti.
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Frankların sözcüsü onları Şam’ı teslim almak üzere gelmeleri için
çağırdı. Franklara karşı halk her taraftan toplandı. Franklar bir buçuk
aylık kuşatmadan sonra Kudüs’ü aldılar. İçlerinde âlimlerden,
âbidlerden, zahidlerden de bir grubun olduğu 7000 kişiyi katledip,
önemli mekânları yıktılar. Yahudileri kiliseye toplayıp, hepsini yaktılar.
Askerin isteği Bağdat’a ulaştı. Durumu ağlayarak anlatıyorlardı.
Sultanla aralarında ihtilaf ettiler. Bu sırada Franklar Şam’a yerleştiler.
Bu sırada Muhammed b. Melikşah (Tapar) kardeşi Berkyaruk’a karşı
isyan etti. Ona galip geldi. Halife ona kılıç kuşattı ve “Dünya ve dinin
yardımcısı” lakabını verdi (Kafesoğlu, 1966,10: 375). Bağdat’ta adına
hutbe okundu. Ardından aralarında yedi olay daha yaşandı (İbnü’l Esir,
1987, 10: 236-239; Suyûtî, 1389/1969: 427).
Diğer taraftan İslâm dünyasında Haçlılara karşı Anadolu’da ilk
mücadeleyi veren Türkiye Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan olmuştur.
Ancak sultan başlangıçta bu hareketin mahiyetini tam olarak
anlayamadığı için Haçlıları durdurmada başarılı olamamıştır.
Süleymanşah ve Melikşah’ın ölümlerinin ardından Türk-İslâm
dünyasında bunalım yaşandığı bir sırada Haçlı Seferlerinin başlaması
Batılılar adına bir zamanlamadır; ancak sultanın bu sırada Malatya’da
bulunması daha ziyade onun bu hareketin mahiyetini
kavrayamamasından kaynaklanan bir hata olarak değerlendirilebilir
(Odabaşı, 2018, 13: 330).
Türklerin Anadolu’da yerleşme ve vatan kurma devresinde başlayan
Haçlı Seferleri bu kuruluş faaliyetlerini tehlikeye sokacak bir önem
taşır. Türkler Marmara sahillerine kadar geldikleri ve Bizanslılar
Anadolu’yu tamamıyla kaybettikleri bir zamanda, 467/1074’de,
İmparator Mihael’in Papa’ya bir Haçlı Seferi için yaptığı müracaat o
sırada netice vermemişti. Lakin Papa VII. Gregoire’in giriştiği tahrikler
Avrupa’da bir Haçlı havası yaratmış; cehalet ve dinî taassup içinde
bulunan o devir Avrupalıları Türklere karşı hazırlamıştı (Turan, 1996:
98-99).
Türklerin Haçlıların gücü konusunda yanılgıya düşmeleri sebebiyle
yirmi iki yıldan beri Anadolu Selçukluları’nın payitahtı olan İznik
saldırı altında kaldı. Türkler müdafaa ediyordu. O sırada Malatya’da
bulunan Sultan I. Kılıç Arslan çağrıldı. Kılıç Arslan geldiğinde şehir
tamamen kuşatılmıştı. Kılıç Arslan şehrin altındaki ovada ordugâh
kurdu. Burada sabahtan akşama kadar giriştiği müthiş bir savaşla
muhasarayı yarmak ve şehre girmek mümkün olmadı. Hayli kayıplar
veren sultan çekilmek zorunda kaldı. Kılıç Arslan kalabalık Haçlı
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ordusu karşısında çekilirken Anadolu’daki Türk kuvvetlerini toplamağa
ve Frankları durdurmağa çalışıyordu (Turan, 1996: 100-101).
Sultan I. Kılıç Arslan İznik önünden geri çekildikten sonra Haçlılara
karşı yeni bir savaşa hazırlanıyordu. 30 Haziran 1097 günü Eskişehir’in
kuzeybatısındaki Sarısu Ovası’nın alçak tepelerinde pusu kurdu. Aynı
gece Haçlı ordusunun Bohemund’un idaresinde önden ilerlemiş olan
birinci grubu da ovaya ulaştı. Ertesi gün doğar doğmaz (1 Temmuz
1097) aniden hücuma geçen Türkler, savaş taktiklerine uygun olarak,
Haçlı karargâhını her yönden kuşatıp oklar yağdırmaya başladılar; bu
saldırılar dalgalar halinde yıldırım hızıyla tekrarlandı. Daha önce hiç
karşılaşmadığı bu savaş taktiği karşısında şaşıran Bohemund,
adamlarıyla beraber karşı koymaya çalıştı; bir yandan da haberci
gönderip Raymond de St. Gilles’in kumandasındaki ikinci grubu süratle
yardıma çağırdı. Yeni gelen kuvvetleri görünce şaşıran Türkler, iki
grubun birleşmesini önleyemediler (Altan, 2018, 10: 295).
Öte yandan Sultan Berkyaruk bütün emirlerin Bağdat’ta toplanıp
Haçlılara karşı Vezir b. Cehîr ile birlikte sefere çıkmalarını emretti.
Aralarında Hille Emiri Seyfüddevle Sadaka ve Sa’düddevle
Gevherâyin gibi ünlü şahsiyetlerin de bulunduğu kumandanlar
Bağdat’ta toplandı. Ancak daha sonra azimleri kırıldı ve sefere
çıkmadan dağıldılar. Trablusşam Emiri Fahrü’lmülk İbn Ammar
501/1108’de Bağdat’a gelip halifeden Haçlılara karşı yardım istediyse
de bu yardım gerçekleşmedi. Üç yıl sonra Suriye’nin çeşitli
şehirlerinden gelen bir heyet ağlayıp feryat ederek Cuma namazının
kılınmasına engel oldular ve Haçlılara karşı acil yardım istedi. Halife
Müstazhir bu olaya çok öfkelendi ve olaya katılanların şiddetle
cezalandırılmasını istedi. Ancak Sultan Muhammed Tapar halifeyi
bundan vazgeçirdi. Musul valisi Mevdud b. Altuntegin, Muhammed
Tapar’ın emriyle Haçlılara karşı sefere çıktı. Dımaşk Atabegi Tuğtegin
de 509/1115 tarihinde Bağdat’a giderek Muhammed Tapar ve Halife
Müstazhir ile görüşüp Haçlıların Dımaşk’ı istila tehditlerine karşı
yardım talep etti (Özaydın, 2006, 32:127).
Sultan Muhammed ile Sencer ise 494/1101 yılında Bağdat’a vardı.
Sultan Muhammed Hemedan ve diğer bazı yerleri istila edip Bağdat’a
doğru yola çıkmıştı. Hulvan’a varınca Artukoğlu İlgazi de onun yanına
giderek hizmetine girdi, ona gayet güzel hizmet etti. Sultan
Muhammed’in askerlerinin sayısı maiyetindeki adamlar hariç 10000
süvariyi geçiyordu. Bu haberler Bağdat’a ulaştığında Berkyaruk çok
ağır hastaydı. Yakın adamları onun aleyhinde sabah akşam asılsız
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haberler uyduruyorlardı. Adamları korku ve heyecan içinde ne
yapacaklarını bilemez bir haldeydiler. Sonunda Sultan Berkyaruk’u bir
mahfe içinde Bağdat’ın batı yakasına geçirdiler ve Remle’de karargâh
kurdular. Sultan Berkyaruk’un gidip gelen canından başka bir şeyi
kalmamıştı. Adamları onun öleceğine kesin olarak inanmışlar, kefeni
ve defnedileceği yer hakkında fikir alışverişinde bulunuyorlardı. Onlar
bunları konuşurken Sultan birden bire: “Kendimi kuvvetli
hissediyorum, canlılık seziyorum” dedi. Bunun üzerine adamlarının
morali düzeldi ve oradan yola çıktılar. Bu sırada Sultan Muhammed’in
askerleri de oraya varmıştı. İki taraf birbirini görüyordu. Aralarında
Dicle nehri vardı. Birbirlerine ok yağdırmaya ve küfürler savurmaya
başladılar. Sultan Muhammed’in askerleri daha çok: “Ey Batınîler!”
diye hakaret ediyorlar ve bundan dolayı onları ayıplıyorlardı.
Berkyaruk’un askerleri Vâsıt’a varıncaya kadar yol boyunca
uğradıkları yerleri yağmaladılar.
Sultan Muhammed Bağdat’a varıp hükümet konağına (Daru’lmemleke) indi. Halife Müstazhir-Billah’ın Berkyaruk ile adamlarının
ahlak ve davranışlarına çok içerlediğini ve kendisinin gelişiyle
sevindiğini ifade eden tevkii Sultan Muhammed’e iletildi. Divanda da
Sultan Muhammed adına hutbe okundu (İbnü’l Esir, 1987,10:254-255).
Sultan Muhammed vefat edince ondan sonra oğlu Mahmud
hükümdar oldu. Devlet idaresini vezir er-Rebib Ebu Mansur deruhte etti
ve Halife Müstazhir-Billah’a elçi gönderip Bağdat’ta Mahmud adına
hutbe okutmasını istedi. Bunun üzerine 511/1118 yılında Mahmud
adına hutbe okundu (İbnü’l Esir, 1987,10: 424).
Selçuklu hanedanı mensuplarının taht kavgalarıyla meşgul olmasını
ve İslâm dünyasının güçlü bir siyasî iradeden mahrum bulunmasını
fırsat bilen Haçlı orduları bu dönemde Ortadoğu’yu istila ederek
Urfa(491/1098), Antakya(491/1098) ve Kudüs’te(492/1099) birer
Haçlı devleti kurdular. Haçlıların Müslüman topraklarını ele geçirip
Kudüs’e doğru ilerlediklerini haber alan Müstazhir-Billah, 491/1098
yılında Sultan Berkyaruk’a elçi göndererek Haçlı ordularına karşı
yardım istedi. Müslümanlar 493/1100 yılında 30.000 Frank’ı mağlup
ettiler. 3000 kadarı teslim oldular. Diğerleri yaralı olarak kaçtılar
(İbnu’l Cevzî, 1412/1992, 17: 55).
505/1111 yılında Kadı İbnu’l Haşeb, yanında kalabalık bir Halepli
topluluğu olduğu halde, Bağdat’ta sultanın gittiği camiye girer;
yanındaki toplulukta peygamber soyundan gelen bir Haşimî şerifi, sufi
zahitler, imamlar ve tüccarlar vardır. Vaizi minberden inmeye
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zorladılar, sonra minberi parçaladılar, erkekleri öldürüp kadınları ve
çocukları köle yapan Frenklerin yüzünden İslâm’ın maruz kaldığı
felaketlere ağlayıp dövünmeye başladılar. Mü’minlerin namaz
kılmasını engelledikleri için oradaki yetkililer onlara sultan adına
yatıştırıcı vaatlerde bulundular: İslâm’ı Frenklere ve tüm kâfirlere karşı
korumak üzere ordular gönderilecekti. Ertesi Cuma gösterilerine
halifenin gittiği camide devam ettiler. Arabesklerle ve Kur’an
ayetleriyle süslenmiş ahşap minberi parçalar ve bizzat Emiru’l
mü’minine küfürler yağdırırlar. Bağdat tam bir kargaşa içine girer. İyi
yürekli Halife Müstazhir’i öfkelendiren, sadece genç eşinin başına
gelen tatsızlık değildir; onu asıl çileden çıkaran, başkentinin
sokaklarında avazı çıktığı kadar haykırılan “Rumların kralı Emiru’l
mü’minin’den daha Müslüman!” sloganıdır. Bunun boş bir suçlama
olmadığını, İbnu’l Haşeb’in başını çektiği göstericilerin bu sloganla
halifenin divanına birkaç hafta önce ulaşan mesajı ima ettiklerini
bilmektedir (Maalouf, 2015: 87, 88).
Haçlıların, çoğunluğu Büyük Selçuklu Devleti’nin hâkimiyetindeki
İslâm ülkelerine karşı başlattıkları istila harekâtı, ferdî bazı gayretlerle
önlenmeye çalışılmış ise de bunda başarı sağlanamamıştır. Bizzat
Büyük Selçuklu Sultanlığı’nın önderliğinde bir cihad harekâtının
gerçekleştirilmesi için yapılan müracaatlar da yukarıda görüldüğü üzere
sonuçsuz kalmıştı.
İslâm âleminin, her geçen gün biraz daha kuvvetlenen Haçlılar
karşısında bir ittifak sağlayamamasının en büyük sebebi şüphesiz ki,
Ortadoğu’nun en güçlü devleti Büyük Selçuklu Devleti’nin Sultan
Melikşah’ın ölümü ile sarsılan merkezî otoriteyi hâlâ tesis edememiş
olmasıdır (Özaydın, 2006: 103).
Sonuç ve Değerlendirme
Halife Müstazhir kaynaklarda iyi bir şahsiyet olarak tavsif
edilmektedir. Ancak kendisi halifeliği müddetince Müslümanları
birleştiren ve güç veren bir konumda olmadığını, dolayısıyla halifeliğin
ancak siyasî, askerî ve ekonomik güç ile bir anlam ifade edeceğini
göstermiştir.
Diğer taraftan bu dönemde Mısır’da Şii-Fatımî Halifeliği ve
İspanya’daki Endülüs Emevi Halifeliği de varlığını sürdürmekte ve
İslâm dünyasının parçalanmışlığını resmetmektedir. Bu dönem o halde
Selçukluların taht kavgalarının olduğu, Abbasilerin zayıfladığı,
Arapların da savaşçılık özelliklerini yitirdikleri dönem olmuştur.
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Haçlı Seferlerinin başladığı dünyada Selçukluların dışında bu işgal
ve talan hareketine engel olabilecek bir güç olmadığı anlaşılıyor.
Bağdat’ta oturan Abbasi Halifesi Müstazhir-Billah’ın hilâfet
merkezinde kaim durumda olan Selçuklu Şahnesi’ne bağlı ve
uhdesindeki birkaç yüz muhafızdan başka askerî gücü olmadığından,
İslâm dünyasının yangın yerine döndüğü sırada ne yazık ki varlık
gösterememişti.
Haçlı Seferleri başladığında en ciddî direnişi Büyük Selçuklu
Sultanı Berkyaruk ile Türkiye Selçukluları Sultanı I. Kılıç Arslan
vermişlerdir. Bu iki sultanın çabası tarihteki mümtaz yerini almıştır.
Ancak I. Kılıç Arslan’ın ikinci Haçlı saldırısı sırasında Malatya’da
bulunması mücadeleyi ciddi olarak aksatmıştır.
Haçlı Seferlerinin başlangıçta Abbasi Halifesi tarafından ve
Selçuklularca yeterince ciddiyeti kavranamamış ve püskürtülebilecek
bir saldırı olduğu kanaati hâsıl olmuştur. Müslümanlar Haçlıların güçlü
bir
dinî
motivasyonla
harekete
geçtiklerini
başlangıçta
kavrayabilselerdi Şam bölgesindeki kayıplar daha az olur, Anadolu’yu
geçip Antakya’ya ulaşmaları da zor olurdu.
Dinî heyecanı uyandıramayan halife iktidarını Selçuklu payitahtının
varisleri arasındaki kavganın yönünde aramıştı. Abbasi Hilâfeti’nin
kudretini yitirmesi Selçukluların taht kavgası içinde olması Haçlıların
ilerleyişini kolaylaştıran etkenler arasındadır.
Uzunca bir dönem halifelik yapan Müstazhir, Kudüs’ün Haçlılarca
ele geçirildiğini de görmüş, çağrıda bulunmanın dışında bir varlık
gösterememiştir. Ancak bununla beraber Halife Müstazhir’i de
suçlamak bütünüyle bir tarihçinin değerlendirmesi olmamalıdır.
Bağdat’ta bile etkinliği kalmamış bir halifeden devasa bir saldırı ve
işgal hareketini durdurması beklenemez.
Yaşanan bu gelişmeler Selçuklu Türkleri’nin esasen hilâfeti
taşımaya namzet olduklarını da ortaya çıkarmış, hilâfetin soyla değil,
temsil ve kudret ile olduğu ortaya çıkmıştır.
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1. Giriş
Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sorunları çözmek amacıyla
24 Ocak 1980’de bir dizi önlemin alındığı istikrar paketi yürürlüğe
konulmuştur. Alanyazınında 24 Ocak Kararları olarak da bilinen ve
neoliberal bir yaklaşımla hazırlanan bu paket ile Türkiye ekonomisinde
yapısal bir dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Gerek kapsamı ve uygulaması
gerekse sonuçları itibariyle uzun yıllar tartışılan 24 Ocak Kararları,
bugün de hala önemini korumaktadır. Serbest piyasa ekonomisinin
hâkim olduğu ve dünyayla entegrasyonu amaçlayan 24 Ocak Kararları,
kimi kesimler tarafından kurtuluş reçetesi olarak sunulurken, kimi
kesimlerce de sorun yumağı olarak ifade edilmiştir.
Ancak şurası kesin ki, kararlar sadece ekonomiyi yapılandırmakla
kalmamış, toplumun tüm kesimlerini derinden etkilemiştir. Bu
kararlardan nasibini alan basında da köklü değişimler gerçekleşmiştir.
Basına yönelik sübvansiyonların kaldırılması, kağıt fiyatının artması ve
doğal olarak maliyetlerin artmasına neden olmuştur. Bu çıkmazdan
kurtulmak isteyen basın kuruluşları çareyi promosyona yönelmekte
bulmuşlardır. Bu dönemde farklı alanlardan sermayenin basın
sektörüne girmesi ile basında holdingleşme sürecinin temelleri
atılmıştır. Medya sahiplik yapısının değişmesi tekelleşme eğilimlerini
artırmış, holdingleşen medya karşısında rekabet edemez hale gelen
sınırlı sermayeye sahip gazeteler, ya kapatılmak zorunda kalmış ya da
iflasın eşiğine gelmiştir. Tekelleşme ile basın yansızlığını kaybetmiş,
kamuoyunun da haber alma hakkı önemli ölçüde zedelenmiştir.



Bu çalışma, 10-11 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen III. Uluslararası
Multidisipliner Çalışmalar Sempozyumunda (ISMS) sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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Gerek 24 Ocak Kararları, gerekse 12 Eylül hareketi ile birlikte siyasi
haberlere getirilen kısıtlamalar, gazete içeriklerinde de değişimlerin
yaşanmasına neden olmuştur. Magazin ve ekonomi gibi haberlerin ön
plana çıktığı bu dönemde yeni gazetecilik alanları ortaya çıkmış, basın
kuruluşlarında uzmanlaşmaya yönelik bir eğilim gerçekleşmiştir.
Kararların toplum tarafından benimsenmesi, dördüncü kuvvet
olarak kabul edilen basının kararları topluma doğru bir şekilde
aktarabilmesiyle sağlanabilir. Siyasi iktidarlar medyanın desteğini alır
ve kamuoyuna kararları doğru bir şekilde yansıtırsa o zaman başarılı
olma şansı artacaktır. Bu noktada medyanın doğru ve nesnel bir
habercilik anlayışıyla hareket etmesi önem taşımaktadır.
2. 24 Ocak Kararları ve Kararların Alınış Nedenleri
24 Ocak İstikrar Kararları, Türkiye’nin liberal ekonomiye geçiş
sürecinde önemli kırılma noktalarından biri olarak kabul edilmektedir.
Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve 1977-78 yıllarında alınan kararlılık
önlemlerinin yetersiz kalması üzerine hükümet, 24 Ocak 1980’den
başlayarak yeni bir istikrar programı uygulamaya başlamıştır (Kepenek
ve Yentürk: 2005: 196).
Neoliberal yaklaşımla hazırlanan 24 Ocak Kararlarının önceki
istikrar programlarından farkı, kalıcı ve ekonomide yapısal değişimi
sağlamaya yönelik bir ekonomik gelişme programı olmasıdır (Karluk,
2005: 408). Bu dönemin en önemli özelliği serbest piyasa koşullarının
ve özel teşebbüsün ekonomide egemen kılınması (Tecer, 2005: 81) ve
yoğun bir devlet desteği ile sürdürülen dışa açılma politikasıdır
(Yeldan, 2004: 39).
24 Ocak Kararları, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel ve tam
yetki ile donatarak ekonominin başına getirdiği Turgut Özal tarafından
ekonomik sorunları çözmek amacıyla yürürlüğe konulan bir dizi önlemi
içermektedir. Kararlar genel olarak; ihracatın artırılması, fiyat
sisteminin serbestleştirilmesi, yabancı sermaye girişinin artırılması,
faizlerin serbest bırakılması politikalarına dayanmaktadır (Başkaya;
1986: 190). Aralık 1983’e kadar demokrasinin olmadığı askeri yönetim
döneminde uygulanan 24 Ocak Kararları ekonomide daha fazla
liberalleşmeyi savunan ve dışa açılmayı amaçlayan Anavatan Partisinin
iktidara gelmesiyle ek önlemler ile uygulamaya devam etmiştir
(Karluk, 1999: 406).
Türkiye, içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan kurtulmak için
IMF ve Dünya Bankası’nın uygulamasını istediği ekonomik politikaları
hayata geçirmiş, bu doğrultuda alınan kararlar ekonomik yaşamın
şekillenmesinde etkili olmuştur. Boratav’a göre (2012: 148-149) “Bu
kararlar, 1970’li yıllarda IMF’nin dış tıkanma koşulları altında bunalan
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pek çok az gelişmiş ülkeye empoze ettiği standart istikrar politikası
paketi ile daha ziyade Dünya Bankası tarafından geliştirilen tipik bir
yasal uyum programının tüm bilinen unsurlarını içermektedir.”
Kılıçbay da (1999: 172) benzer şekilde 24 Ocak Kararlarının
“istikrarsızlık ve enflasyon sıkıntısı yaşayan ve ‘gelişmekte bulunan’
ülkeler için öngörülen tedbirlerin Türk ekonomisince kabul edilen bir
versiyonu” olduğu görüşünü paylaşmaktadır.
Türkiye ekonomisinde yapısal bir dönüşümün gerçekleştirildiği 24
Ocak Kararları kapsamında kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiştir.
Kısa vadede program ile; ödeme güçlüklerini çözmek, enflasyonu
düşürmek, atıl kapasiteleri harekete geçirerek büyümeyi hızlandırmak
hedeflenmiştir. Uzun vadede hedefi ise; kamu kesimini daraltmak ve
piyasalara devletin müdahalesini kaldırmak olarak ifade edilmiştir.
Programda mal ve hizmet ile üretim faktörleri piyasalarında fiyatların,
piyasa koşullarına göre arz ve talep tarafından serbestçe belirleneceği
düşüncesi temel alınmıştır (Karluk, 1999: 405).
24 Ocak Kararları kimilerine göre; serbest piyasaya açılmanın bir
uzantısı olarak ekonomik, kültürel ve siyasal tabanda sivil toplumsal
yaşamda bir canlanmayı beraberinde getirmiş, ekonomide bürokratik
ağırlığın kalkması ile; liberalizm, bireysel özgürlükler, sivil toplum ve
hepsinin bileşkesi olarak demokratikleşmenin farklı perspektiflerden
tartışılmaya başlanmasını sağlamıştır (Çaha, 1999: 121-122). Kazgan
ise bu görüşün aksine, 24 Ocak programının hem ekonomik hem de
toplumsal düzlemde büyük sorunlar yarattığını belirtmektedir. Ona
göre “Türkiye eski dönemdeki ekonomik başarı çizgisinin çok gerisine
düştü; toplumsal düzlemdeki yozlaşma inanılmaz boyutlara geldi. Gelir
bölüşümünün çok bozuk olduğu ülkede, aşırı zenginlerle aşırı fakirler
arasındaki orta sınıf giderek cılızlaştı” (Kazgan, 1994: 184).
3. 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Askeri Darbesi
Türkiye’de ekonomik sorunları çözmek amacıyla yürürlüğe konulan
24 Ocak Kararlarının istenildiği gibi uygulanamaması 12 Eylül 1980’de
TSK’nın yönetime el koyması ile sonuçlanmıştır. 24 Ocak Kararları
Türkiye’de sadece ekonomik alanda değil 12 Eylül askeri darbesi ile
siyasi rejimde de değişikliklere neden olmuştur (Toprakoğlu, 1990: 7).
Türkiye toplumu tarihine bakıldığında her ekonomik krizin ardından bir
askeri darbenin geldiği görülmektedir. Civaoğlu, bu durumu şu şekilde
ifade etmektedir: “1958 istikrar tedbirleri ve devalüasyonunu 1960
müdahalesi takip etmişti. 10 Ağustos 1970 devalüasyonunu ise 12 Mart
muhtırası... Bunun sebebi açıktır. Devalüasyon ve zam kasırgaları
toplumda büyük tepkiler oluşturmakta, bu potansiyel, siyaset kadroları
ve sansasyon basını tarafından sömürülmektedir. Sonuç, kitlelerdeki
hoşnutsuzluğun büyük boyutlara tırmandırılması, sokak hareketlerinin
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yoğunlaşması, iktidara olan güvenin iyice azalması, bazı etkili güçlerin
devreye girmesidir” (Civaoğlu, 27 Ocak 1980).
24 Ocak Kararlarının mimarı Turgut Özal, dönemin Danışma
Meclisi’nde bütçeyle ilgili eleştirileri yanıtlarken şunları ifade etmiştir:
“12 Eylül olmasa bu ekonomik programın neticelerini alamazdık.
Anarşi yükseliyordu. İkincisi vergi kanunları Meclis’ten geçmiyordu.
Çok şayanı şükrandır ki vergi reformu yapılmıştır. Bunlar olmasaydı
bütçeyi denkleştiremezdik.” (Ulugay, 1983: 18). DYP Genel Başkanı
Süleyman Demirel ise, 24 Ocak 1990 tarihli Milliyet Gazetesi’nde
kararları şöyle değerlendirmiştir: “24 Ocak rejime müdahale etmek için
askerlere cesaret verdi... 24 Ocak kararları siyasidir ve o günkü siyasi
heyete aittir. Özal’la da ilgisi yoktur. Özal 24 Ocak’la kendi
popülaritesini yaptı” (Toprakoğlu, 1990: 7).
4. 24 Ocak Kararlarının Basına Etkisi
Türkiye ekonomisi için yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul
edilen 24 Ocak 1980 kararları, basında da köklü değişimler
gerçekleştirmiştir. Kararlar, kamuoyunda ekonomiye olan ilgiyi
artırmış ve buna bağlı olarak basında ekonomi haberciliğinin
gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Diğer yandan gerek neoliberal
politikaların benimsenmesi gerekse siyasi haberlere getirilen
sınırlamalar ile insanların boş zamanlarına seslenme bağlamında
‘magazin’ içerikli haberler yaygınlık kazanmaya başlamıştır (Dağtaş,
2006: 80). Medya endüstrisinde yaşanan değişim gazetecilikte
uzmanlaşmayı gerekli kılmış, çeşitli alanlarda çok küçük gruplara da
seslenen gazeteler yayınlanmaya başlamıştır (Ünsal, 1983: 106).
Medya kuruluşları belirli alanlarda uzmanlaşmış gazeteciler istihdam
etmeye başlamış, basında uzmanlaşma belirgin hale gelmiştir (Bülbül,
2000: 219).
Farklı alanlardan gelen sermayenin medya sektörüne girmesiyle
artan rekabet ve rekabeti düzenleyen kuralların eksikliği tekelleşmeye
yol açmış (Baytar, 2013: 170), bu durum gazeteler açısından bir bakıma
varlık yokluk savaşı olmuştur (Kaya, 1984: 98-99). 24 Ocak Kararları
basındaki tekelleşme sürecini hızlandırırken, pek çok küçük ve orta
sanayi kuruluşu iflasa sürüklenmiş, kapanmış ya da el değiştirmiştir
(Tüzün, 1984: 15). Diğer yandan medya tekelleşmesinde gündeme
getirilen tartışmalar genellikle medyanın içeriksel yapısında tahribat
oluşturarak tek sesli medyanın oluştuğu yönündedir (Armağan, 1999:
81). 1980’li yılların ikinci yarısında bir siyasi liderin ifade ettiği,
“...önümüzdeki dönemde Türkiye’de iki buçuk gazete” kalacağı
yönündeki düşüncesi, bize iki buçuk gazete değil ama iki buçuk basın
grubu yapısının ortaya çıktığını göstermektedir (Ekzen, 1999: 86).
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Tekelleşme ile basın yansızlığını kaybederken, kamuoyunun haber
alma hakkı da önemli ölçüde sınırlandırılmıştır. Çelik’e göre (2014:
139) “Tekelleşen ulusal ve uluslararası sermaye güçleri, sahip oldukları
basın kuruluşları aracılığıyla gerçekleri saptırabilmekte, kamuoyunu
kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebilmekte ve dolayısıyla halkın
bilgilenme hakkını elinden almaktadırlar.” Medya endüstrisindeki bu
yapılanma sonucu haber, kamusal bir mal ve hizmet olmaktan çıkarak
emtiaya dönüşürken, okuyucu ve izleyici de bir müşteri olarak
görülmeye başlanmıştır.
Sermaye sahiplerinin, özellikle 1980 yılından sonra ekonomik ve
siyasi nedenlerden dolayı yatırımlarını basına yönlendirmeleri ile basın
sektörüne basın dışı sermaye girmiştir (Kuyucu, 2013:22). Basın
sektöründeki sermaye birikiminin arttığı bu dönemde, denetim ve baskı
da artmaya başlamıştır (Gürbilek, 2007: 55). 24 Ocak Kararları da
kağıdın, siyasal iktidarlar tarafından basın kuruluşları üzerinde
ekonomik baskı kurmak amacıyla değerlendirildiği bir süreç olarak
tarihteki yerini almıştır (Alemdar, 1993: 197). O zamana kadar gazete
kâğıdı basına, devlet tarafından büyük sübvansiyonla verilmekteyken,
kararlar sonrası Demirel hükümeti tarafından fiyat artışına tabii
tutulmuştur. Hükümetin kâğıdın fiyatlarını artırması, basın
kuruluşlarını ekonomik sıkıntıya sokmuştur (Dündar, 2016: 129). Kağıt
fiyatlarındaki artış, dolayısıyla gazete fiyatlarına yansımış, basın
kuruluşları kaybolan okuyucuyu yeniden çekebilmek için çareyi
promosyona yönelmekte bulmuşlardır. Tellan ve Güngör (2009: 337)
promosyonlarla okuyucuyu elinde tutan gazetelerin “kapitalist pazarın
sıradan bir ürünü” haline geldiğini ifade ederken, Atılgan ise (1995:
142) promosyonların sorunların tek çözümü olarak görülmesini
eleştirerek, “iş”in mesleki niteliklerinin göz ardı edildiğini
belirtmektedir. Ancak gazeteler her ne kadar promosyon sayesinde
okuyucuları gazete satın almaya yönlendirdiklerini savunsalar da,
promosyon sona erdiğinde, yeni okuyucu kitlesi o gazeteyi almaktan
vazgeçmektedirler. Diğer bir ifadeyle gazeteler, yeni okuyucu kitlesini
sadece promosyon süresince tutabilmektedirler.
5. 24 Ocak Kararlarının Basında Değerlendirilmesi
24 Ocak Kararları basında geniş yankı uyandırmış ve günlük
ekonomik gelişmeler gerek haberlerle gerek köşe yazılarıyla
okuyucularla paylaşılmıştır. Dönem boyunca Cumhuriyet Gazetesi’nde
İlhan Selçuk, Yalçın Doğan, Ali Sirmen, Oktay Akbal, Alpay Kabacalı,
Uğur Mumcu; Tercüman Gazetesi’nde ise Güneri Civaoğlu, Nazlı
Ilıcak, Emre Gönensay, Kemal Cantürk, Ertuğrul Soysal, Ahmet
Kabaklı gibi köşe yazarları konu ile ilgili yazılar kaleme almışlardır. Bu
arada köşe yazarlarının hergün düzenli olarak yazmadıklarını da
belirtmek gerekir.
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Bu çalışmada, Cumhuriyet ve Tercüman gazetelerinin, 24 Ocak
1980 Kararlarının alındığı tarihten itibaren üç aylık bir süre (Ocak,
Şubat ve Mart) ‘nitel içerik çözümlemesi’ yöntemiyle incelenmiştir.
Çalışmada, söz konusu gazetelerde yer alan köşe yazılarında kararlara
nasıl yer verildiği, ne tür eleştirilerde ve yorumlarda bulunulduğu ele
alınmıştır.
a.

Gazete Sayfalarında “Devalüasyon” ve “Zamlar”

24 Ocak Kararları ile başlatılan programla iktisat literatüründe
“Ortodoks” diye ifade edilen önlemlere ağırlık verilmiş, Türk lirasının
resmi değeri düşürülmüştür. İktisadi Devlet Teşekkülleri ile diğer kamu
mal ve hizmetlerinin fiyatlarının ayarlandığı (artırıldığı) bu dönemde,
bazı kamu harcamalarında kısıtlamalara gidilmiştir. Kararların hemen
ardından yapılan devalüasyon ile Türk lirası ABD doları karşısında
yüzde 32,7 oranında değer kaybetmiş, bir doların değeri 47 liradan 70
liraya çıkarılmıştır. Birkaç ay sonra günlük kur uygulamasına ve birkaç
yıl sonra da serbest kur sistemine geçilmiştir (Yenal, 2001: 138).
Devalüasyon haberi gazeteler tarafından manşetten verilmiş ve uzun
bir süre gündemdeki yerini korumuştur. Cumhuriyet Gazetesi, “Dolar
70 lira” manşetiyle verdiği haberde, devalüasyon kararı alındığını ve bir
Amerikan dolarının değerinin 70 Türk lirası olduğunu belirtmektedir:
“Böylelikle, bundan önce petrol, gübre ve zirai ilaç ithalatında 35 lira,
diğer malların ithalatında işçi ve seyahat döviz ödemelerinde 47 lira olarak
işlem gören dolar, bundan böyle, gübre ve zirai ilaçlar için 55 lira, diğer tüm
ödemeler için 70 lira olarak belirlenmiştir. İhracatta katlı kur uygulaması
kaldırılmış ve tarımsal ürünler ihracatında uygulanan 35 liralık kurda 70
liraya çıkarılmıştır. İthalatta alınan damga resmi de yüzde 25’den yüzde 1’e
indirilmiştir.” (25 Ocak)

Aynı gün Tercüman Gazetesi “1 Dolar 70 TL oldu” başlığıyla birinci
sayfadan verdiği haberde, istikrar paketinin içeriğini açıklamıştır.
Haberin spotunda ise şu ifadelere yer verilmiştir:
“Akaryakıt fiyatlarının %100 artması, KİT ürünlerine 125 milyar lira
tutarında zam gelmesi bekleniyor. “Yurda getirilmesi zorunlu olmayan
dövizlerin Türkiye’ye getirilmesi halinde kaynak, gün, şekli, zamanı ve satanın
ismi sorulmayacak.”,“Mark ve diğer dövizlerde çapraz kur farklarının
giderilmesi için Merkez Bankası’nda “Özel Hesap”, iç ve dış fiyatlar arasında
uyum sağlanması için de, “Destekleme ve İstikrar Fonu” kuruldu”, “ İthalatta
damga resmi %25’ten %1’e düştü.”(25 Ocak)

Tercüman’ın yazarlarından Ertuğrul Soysal ise “Kaçınılmaz
Operasyon” başlığıyla verdiği yazısında devalüasyonu şöyle
değerlendirmektedir:
“Yüzde 50 oranındaki devalüasyonun yüksekliğini iddia edecekler
çıkacaktır. Ama Türk lirasını karaborsacının elinden kurtarmak ve ihracatta
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işçi dövizi girişlerini özendirme, dış kredileri çalıştırmak bakımından
operasyonu savunanlar daha ağır basacaktır.”(25 Ocak)

Tercüman yazarlarından Nazlı Ilıcak “Sütten ağzı yanan yoğurdu
üfleyerek yer” başlığıyla verdiği yazısında alınan kararlara temkinli
yaklaşmaktadır. Ancak Ilıcak, bu ekonomik tedbirlerin ekonominin
sağlığa kavuşabilmesi için gerekli olduğunun da altını çizmektedir:
“Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Bu yüzden peşin parayı
görmeden sevinemiyor, istikrar yolunda atılan “cesur adımları” olumlu
neticelerini almadan alkışlayamıyoruz… KİT’lerin milyarları bulan açığını
sürekli devlet baba karşılayamazdı. Zaten birçok temel mal ancak karaborsa
fiyatıyla temin ediliyordu. İhracatı teşvik için cazip kılmak gerekirdi.”(26
Ocak)

Ahmet Kabaklı da Tercüman Gazetesi’nde devalüasyon ve zamların
faydalarından söz etmektedir:
“Yüzde 45”i aşan devalüasyon ve birçok kalem malda iki katı aşan zamlar
yapılmıştır ve yapılacaktır. Bu devalüasyon ve zamların bir faydası varsa:
Bulunmayan nesneler bulunabilecektir. İkinci bir nokta: Son yıllarda
“bulunmaz”a karışan ihtiyaç mallarını, karaborsa fiyatlarından belki biraz
daha ucuza, kendi çarşılarımız da bulabileceğiz.” (26 Ocak)
“Devalüasyon” başlığıyla yazan Tercüman Gazetesi yazarlarından
Güneri Civaoğlu ise, AP Hükümetinin aldığı kararları büyük bir cesaret
örneği olarak yansıtmaktadır:
“AP hükümeti ekonomi alanında beklenen köklü kararı almış %33, %50
oranında devalüasyon yapmıştır. Daha devalüasyonun ilan edildiği gün ünlü
Tahtakale piyasasında, dolar transferlerinin 54 liradan yapıldığı dikkate
alınırsa büyük bir cesareti yansıtmaktadır... Sağlıklı bir ekonomi politikasında,
para ayarlamaları, ülke ekonomisindeki enflasyon oranları arasındaki farka
göre belirlenir. Ancak, böylelikle, ülkeye döviz girişleri özendirilmiş, ihracat
gelirleri pompalanmış, ithalat frenlenmiş olur. Son devalüasyon oranı işte bu
hesabın sonucudur.” (26 Ocak)

Cumhuriyet Gazetesi’nin başyazısı olan “Olayların Ardındaki
Gerçek” sütununu yazan kişi, gazetenin diğer yazarlarından farklı
olarak kararların cesaretli adımlar olduğuna vurgu yapmaktadır:
“Devalüasyonla birlikte zam paketinin ayrıntıları açıklanınca, bazı
çevreler Azınlık hükümetinin kararlarını “zorunlu ve cesur” olarak nitelediler.
Gerçekten bu kararlar Başbakan’ın söylediği gibi “felç” durumuna düşmüş
Türkiye ekonomisini hiç olmazsa koltuk değnekleriyle yürütebilmek için
“zorunlu” sayılabilir. Kararların “cesur yönleri de vardır. Çünkü
devalüasyon oranının yüksekliği yanında Türkiye’de geçerli “çift fiyat”
sistemini yok etmek için fiyatların serbest bırakılması ve piyasa koşullarının
işlemesi gibi yöntemlerin benimsenmesi “cesaretli” adımlar sayılabilir.”(27
Ocak)

115

İlhan Selçuk, “Fiyatlar Serbest Fikirler Yasak” başlıklı köşesinde
IMF’nin zoruyla sürekli, enflasyonlar sarmalının anaforunda boğulan
Türkiye ekonomisinin çöktüğüne işaret etmektedir ve uygulanan
politikaları eleştirmektedir:
“Devalüasyonların tümü, emperyalist düzenin dişlilerine takılmış bir
mazlum ülkede IMF’nin zoruyla gerçekleştirilmiş işlemlerdir. Karar merkezi
dışardadır. Türkiye devalüasyon yaptığı zaman ne olur? Batı kapitalizmi
kesenin ağzını açar, biraz borç verir, biraz döviz olanağı sağlar, dışardan
biraz işçi dövizi gelir, dış satımlar biraz kolaylaşır. Bu “biraz”lar daha
bağlar; bozuk düzenin “biraz” daha kör-topal yürümesini sağlar... Enflasyon
batağında çırpınan Türkiye’de 24 Ocak’ta niçin devalüasyon yapıldı? Borç
bulmak için... Sözde karar verilir verilmez 500 milyon dolar gelecekmiş. 500
milyon dolar ülkenin 2 aylık akaryakıt parasıdır. Devalüasyonla birlikte zam
paketi de açıldı, üstelik fiyatlar serbest bırakıldı. Bu demektir ki, Türk
ekonomisinde orman yasası artık devlet yasasıdır; kazığı atabilen
kazanacaktır. Ve işte vardığımız sonuç. Türkiye’de fiyatlar serbest, fikirler
yasak.”(27 Ocak)
Tercüman’ın yazarlarından Güneri Civaoğlu “Hastayı Ölüme
Terketmek” başlığıyla verdiği yazısında devalüasyon ve zam kararını
almanın bir zorunluluk olduğunu belirtmektedir. Civaoğlu köşesinde,
son ekonomik operasyona karşı çıkmanın tek bir durumda mümkün
olduğunu şu cümleleriyle açıklamaktadır:
“O da, devalüasyonun ve zamların yerine başka bir tedavi reçetesi ortaya
koyabilmektir. Yani, ‘şunu şunu yapabilseydi hükümet, toplumu devalüasyon
masasına yatırmaz, zamlarla şok tedavisinden kurtarabilirdi’ diyebilmelidir.
Aksi halde, hem başka tedavi metodu ortaya koymamak hem de uygulanan
tedaviye karşı çıkmak, hiçbir müdahalede bulunmaksızın beklemek hastayı
ölüme terk etmek olur.”(28 Ocak)

Cumhuriyet’in başyazarı “Olayların Ardındaki Gerçek” sütununu
yazan kişi “Ekonomik Paket ve CHP” başlığıyla verdiği yazısında
önceki görüşünün aksine yapılan devalüasyondan umudunun
olmadığını belirtmektedir:
“Demirel Hükümetinin ekonomik kararları ile Türkiye’ye yerleştirilmek
istenen modelin çok partili sisteme dönük olası sonuçları özellikle üzerinde
durulması gereken bir olgudur. Hayat pahalılığını olağanüstü boyutlara
vardıracak nitelikteki zamlardan sonra enflasyon nasıl dizginleşecektir?
Başbakan Demirel, yapılan zamların ve alınan kararların enflasyonu
durdurmaya yönelik olduğu iddiasındadır. Bugüne dek Türkiye’deki
devalüasyon ve zamlardan sonra fiyat artışlarının önlenebilmesine tanık
olunmamıştır. Bundan sonra da tanık olunacağına ilişkin umut verici herhangi
bir işaret görünmemektedir.”(29 Ocak)

Güneri Civaoğlu, “Bu Model Tutarsa” başlığı altındaki yazısında,
AP hükümetinin bu kesin ve kararlı uygulamasının, Türkiye’de bir
tartışmaya da cevap getireceğini ifade etmektedir:
116

“AP, sosyal, ekonomik, siyasi açılarda, yani bütün boyutlarıyla batıya tam
dönük bir model ortaya koyarak, öyle bir modelin içindeki devletçi ve
müdahaleci unsurları ayıklamaktadır. Böylece, sistemin ne derece tutarlı, ne
dereceye kadar Türkiye gerçeklerine uygun olduğu yolundaki tartışmalara
yozlaştırılmamış, dejenere olmamış pür bir model ile cevap gelecektir. Model
tutarsa, çok daha sağlam güvenli ve demokratik bir metodun uygar ve çağdaş
başarısını yaşayacağız. Bu şans, iyi kullanılmazsa, Türkiye’nin hangi macera
yörüngelerine kayabileceğini şimdiden görmek mümkün değil.” (29 Ocak)

b.

Basın Sektörünün Çıkmazı: Kağıt Sorunu

Kağıt, siyasi iktidarların basın sektörü üzerinde baskı ve ekonomik
yaptırım gücü olarak kullandıkları araçlardan biridir. 24 Ocak Kararları
ile kağıda yapılan zam, özellikle sınırlı sermayeye sahip gazeteleri zor
duruma sokmuştur. Araştırmaların da gösterdiği gibi Türkiye’de
1980’lerde fiyatı en çok artan ürün kağıt olmuştur (Keleş, 1996: 121122). Nitekim, gazete kağıdına en yüksek zammın 24 Ocak Kararlarının
hemen ertesinde yapıldığı görülmektedir. 24 Ocak’ta tonu 9.000 TL
olan gazete kağıdı, 25 Ocak’ta % 34 oranında zam görmüş, bir yıl içinde
ise bu oran % 87 artarak gazete kağıdının tonu 75.000 TL olarak
belirlenmiştir. Bu zamların akabinde, 1987 yılında rekor düzeye çıkan
gazete kağıdı toplam % 180 olmak üzere, 1987 yılı içerisinde tam on
kez zam görerek 859.000 TL’ye çıkmıştır (Atılgan, 1992: 326).
Cumhuriyet’in yazarlarından Yalçın Doğan, “Liberalizme geçişin
büyük dönemeci” başlığıyla verdiği yazıda ekonominin her yönüyle
“ince bir rekabete” açıldığını dile getirmektedir. Ona göre “Bu rekabet
öylesine “ince”dir ki, kendini basında da gösterecektir. Alınan kararla
basında gazete kağıdına yüzde 360 zam yapan bir siyasi iktidar öte
yandan gazete kağıdının ithalatını serbest bırakmaktadır. Dışardan kim
kağıt ithal edebilir?”(28 Ocak)
Tercüman Gazetesi iktisat sayfasında yazan Kemal Cantürk
“Hükümetin almaya başladığı bu iktisadi tedbirlerin amacı bir milli
felaketten bütün toplumu korumaktır” yorumunu yaparken, Güneri
Civaoğlu da “Devalüasyon ve zamlardan sonra” başlığıyla verdiği
yazısında, son ekonomik operasyonla, gazetenin bütün maliyet
girdilerinin arttığına dikkat çekmektedir:
“Hem ithalata dayanan maliyetler hem Türkiye kaynaklı mal ve hizmet
üretimine dayanan girdiler. Sadece kağıt fiyatı yüzde 400’den fazla oranda
zam görmüş, tonu 9 bin liradan 41 bin liraya çıkmıştır. Ofset baskının temeli
olan film fiyatları daha geçen hafta bir misli artmıştır. Önümüzdeki günlerde
nerelere tırmanacağını bilemiyoruz. Mürekkep, elektrik, taşıma, haberleşme
giderlerine en azından yüzde 100 oranında zamlar gelmektedir.” (29 Ocak)

Tercüman Gazetesi “Mecburi Bir Karar” başlığıyla verdiği bir
haberde gazete fiyatlarını artırdıklarını okuyucularına şöyle
duyurmuştur:
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“Gazetelerin maliyetlerine giren başta kağıt olmak üzere bütün ham ve yarı
mamul maddelerin ithal malların, haberleşme ve ulaştırma hizmetlerinin
fiyatlarına gene korkunç zamlar geldi... Maliyetlerimiz arasında sadece kağıt
fiyatlarının getirdiği artış yüzde 400’dür. Bu son zam kasırgasından sonra,
gazeteniz Tercüman’ı eski fiyatıyla, yani 500 kuruştan yayınlamak artık
mümkün değildir... Yarından itibaren gazeteniz Tercüman, Türkiye’deki diğer
bütün büyük gazetelerle birlikte 10 liraya satılacak.” (31 Ocak)

Oktay Akbal “Basını Çıkmaza İtmek” başlığıyla verdiği yazısında
gündelik gazetelerin bundan sonra yaşamlarını sürdürmesinin mucize
olduğunu belirtirken, gazete kağıdına yapılan zamları da
eleştirmektedir:
“Gündelik basın yeni bir çıkmazın içine gömülmüş durumdadır. Gazete
kağıdının tonu dokuz bin liradan kırk bin liraya çıkmıştır. Gerçekte gazete
kağıdının tonu on yedi bin liraydı ama dokuz binin üstünü devlet ödüyordu.
Denecek ki niye devlet ödüyor? Basın özgürlüğünü korumak, düşünce
özgürlüğünü, kısacası çoğulcu anayasal düzeni sürdürmek amacıyla
yapılıyordu bu devlet yardımı. Zor durumdaki ‘gerçek’ gazetelerin yaşaması
için toplumda çoksesliliği geçerli kılmak için. Gerçi bu devlet yardımı açıkgöz
kişileri de kolay yoldan zengin ediyordu. Bir yandan ucuz kağıt, bir yandan
resmi ilanlar üç beş yüz basan ama yasal sınırda satış göstermeyi beceren
kurnaz kimselere rahat ve hızlı kazanç getiriyordu. Bunun önlenmesi gerekirdi
ama nasıl? Herhalde bu yoldan değil... Dokuz bin lira yerine kırk bin lira
verecek gazetelerimiz artık!.. Yani üç katı bir artış oldu kağıt giderinde! Şimdi
gazete fiyatları da üç kat artmalı mı? On liradan otuz liraya! Ama okur nasıl
versin her gün otuz lirayı! Nereden bulsun da versin? O zaman gazete fiyatları
on lira, on beş lirada kalacak ama kağıda ve elbette ki mürekkebe, klişeye şuna
buna da harcanan para da arttığına göre gündelik gazetelerin yaşamaları bir
mucize haline gelecek. Sırtını para babalarına, holdinglere, çıkar çevrelerine
dayayan irili ufaklı gazeteler yaşamanın, yaşatılmanın yolunu bulacaklardır,
ama pek çoğu dökülüp gider bu arada. Olan, belirli bir düzeyde yayın yapan
dürüst fikir gazetelerine olur.” (1 Şubat)

c.

İş Çevrelerinden Kararlara Destek

24 Ocak Kararlarının yaşama geçirilmesinde, 12 Eylül askeri
darbesinin katkısı siyasilerin yanı sıra sanayici ve işadamları tarafından
da dile getirilmiştir. Kararlar, iş ve sermaye çevreleri tarafından olumlu
karşılanmış, TÜSİAD, 24 Ocak Kararlarını doğru ancak uygulamada
yetersiz bulduğunu belirtmiştir. Dönemin önde gelen iş adamlarından
Rahmi Koç, 12 Eylül harekâtından önce her şeyi demokratik bir sistem
altında yapmak zorunda olduklarını ancak bunun iktisadî karar alma ve
yürütme koşullarını yavaşlattığını öne sürmüştür. Dönemin İstanbul
Sanayi Odası başkanı İbrahim Bodur da, 12 Eylül döneminin, 24 Ocak
kararlarının başarısını iki kat artırdığını söylemiştir (Sönmez, 1986: 8991).
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Selçuk “Liberalizm mi? Yoksa Bir Başka Şey mi?” adlı yazısında
TÜSİAD Genel Başkanı’nın kararları destekleyen şu sözlerine yer
vermektedir:
“TÜSİAD Genel Başkanı Sayın Ali Koçman, bu ekonomik önlemler için
şunları söylüyor: 1946’dan bu yana ilk kez gerçekten de özel sektöre dayalı bir
ekonomik politika uygulamak isteyen bir hükümetin oyunun kurallarına uygun
olarak ve uygulayacağı sistemin gereği bulunan önlemleri alma zorunluluğu
duyarak düzenlediği bir önlemler paketidir... AP hükümeti özel sektörden
yanaydı, ama özel sektörden yana olma ve bunun gerektirdiği kararları
alamamak arasında bir çelişki süregelmekteydi. İşte son önlem paketiyle kendi
görüşü yönünde özel sektörle ilgili olumlu kararları ilk kez Demirel hükümeti
almıştır... Tüm işlevini iç pazara dayamış bir sanayiin yaşaması zaten olası
değildi. Son kararlar, Türk sanayiini uluslararası rekabetle mücadele etmek
noktasına getirmektedir. Sadece Türkiye’yi değil, tüm dünyayı bir Pazar
olarak gören ekonomik işlevlere geçmeye zorlamaktadır.”

Cumhuriyet’te yazan Mehmet Ali Tunaboylu da “Felçli Ekonomi ve
Gerçek” başlıklı yazısında gelir dağılımındaki bozukluğa dikkat
çekmektedir:
“Alınan önlemler zengini daha zengin, yoksulu perişan edecek, orta sınıfsa
tümden silinip süpürecektir. Oysa ülkemiz buna layık değildir... Türkiye
devalüasyon ve enflasyon dışına çıkmadıkça IMF ile anlaştığı sürece ekonomik
durumunu düzeltemeyecektir.” (7 Şubat)

Osman Ulugay “Güney Amerika Modeli mi?” başlığıyla
Cumhuriyet Gazetesinde enflasyonun iş çevrelerinin yararına olduğunu
belirtmektedir:
“Türkiye’de ‘enflasyon belasından söz edilmekte, bunu önlemek için parakredi hacminin ciddi biçimde daraltılması öngörülmektedir. Buna karşılık, iş
çevreleri daha şimdiden “musluklar fazla kapanırsa yaşayamayacaklarını”
ileri sürmektedirler. Acaba Türkiye’de fazla para basılması enflasyonun
kamçılanması kimlere yaramıştır? Gerçek gelirleri son üç yılda yaklaşık %30
gerileyen işçiye, memura mı? Yoksa hemen her siyasal partide etkinliği olan iş
sahiplerine, özel girişimcilere mi?” (11 Şubat)

Ertuğrul Soysal, “İş Alemini Zor Günler Bekliyor” başlıklı
yazısında kararlara olan inancını bir kez daha tekrarlamaktadır:
“Zam paniğinden kurtulmakta olduğumuz bugünlerde alınan tedbirlere
genel açıdan bakarsak, 2. Dünya Savaşı’ndan beri Türkiye’de bu kadar köklü
ve ekonomi strüktürünü değiştirmeye yönelik, cesur kararlara rastlayamayız.
Bu kararların sonu selamettir.”(17 Şubat)

Olayların Ardındaki Gerçek köşesini yazan kişi, “Cesur Hükümet ve
Ürkek Banker” başlığıyla verdiği yazısında, dış ekonomik çevrelerde
ve iç sermaye çevrelerinde, hükümetin kararlarının “cesur” olarak
nitelendirilmesini şu sözleriyle eleştirmektedir:
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“Başbakan Demirel de ‘CHP’nin yapmaya cesaret edemediği zamları
AP’nin yaptığını’ söylemiştir. Zaten Türkiye’de hükümetlerin cesaretleri ikinci
dünya savaşından bu yana bir garip denektaşına vurulmaktadır. Ne zaman bir
devalüasyon işlemi ve zam paketi uygulaması söz konusu olsa, halk kitleleri
dışında kalan iç ve dış ekonomik çevrelerde övülür, Ankara hükümetinin
yürekli kararlar aldığı söylenir. Bu kez yine öyle olmuştur.”(19 Şubat)

Uğur Mumcu “Kime ve Niçin?” başlıklı yazısında alınan ekonomik
önlemlerin adaletsizliğinden bahsetmektedir:
“Benzinin, mazotun, gübrenin ve gazete kağıdının fiyatlarını artıran
hükümet ‘sübvansiyonu kaldırdık’ diyor ve açıklıyor, ‘Bundan sonra benzini
ve mazotu tüketen, gübreyi kullanan ve gazeteyi de okuyana, bunların gerçek
fiyatını uygulayacağız.’ İyi güzel... Bazı tüketim mallarından devlet
sübvansiyonunu kaldırmak bir ekonomik önlemdir. Hükümet çevrelerinden
deniyor ki, “Devlet sübvansiyonu olunca, benzin tüketmeyen benzin parasını,
gübre kullanmayan gübre parasını, gazete okumayan da gazete parasını
ödemiş oluyordu...” Bu da güzel. Benzinden, mazottan, gübreden ve gazete
kağıdından kaldırılan sübvansiyon yurt dışında özel dövizle okuyan
öğrencilerden kaldırılmış değildir. Ya bu ne? Evet ne olmuştur? Şu olmuştur:
Yurt dışında, öğretim giderleri kendi ailelerince karşılanan beş bin
dolaylarında ayrıcalıklı öğrenci okumaktadır. Bunların öğretim giderlerine
devlet, yılda bir- bir buçuk milyar lira ile katılmaktadır. Bu alanda
sübvansiyon sürdürülmektedir. Yani, zenginin yurt dışındaki öğrenimini,
Türkiye’deki yoksul yurttaşın cebinden alınan paralar karşılayacaktır.”(1
Mart)

d.

Ekonomi ve Siyaset Üzerine…

Cumhuriyet’in yazarlarından İlhan Selçuk, “Süleyman Bey Devleti
yıkıyor” başlığıyla verdiği yazısında Demirel hükümetinin yaptıklarını
şöyle sıralamaktadır:
“Süleyman Bey 1970’te kocaman bir devalüasyon ve büyük zamlar
yaptıktan sonra 1971’de ülkeyi askeri müdahaleye sürükleyerek hükümetten
ayrıldı... Bu bir. 1977’de Türkiye’yi 70 sente muhtaç ederek bir devalüasyon
daha yaptıktan sonra hükümetten düştü. Bu iki. Şimdi de memleketi felç
durumuna getirdikten sonra devalüasyon ve zamla da yetinmiyor, devleti
ortadan kaldırıyor. Bu da üç. Böyle bir kişiyi parlamentoda destekleyen
partiye ne derler? Çılgın mı? Sadist mi?” (30 Ocak)

Nazlı Ilıcak “Liberal Ekonomide Devletin Rolü” başlığıyla verdiği
yazısında yapılmak istenen icraatı devletin ekonomiden elini eteğini
çekmesi olarak yorumlamamak gerektiğini vurgulamaktadır. Ona göre
devlet sadece üreterek değil, para kredi ve vergi politikalarıyla da
ekonomiyi yönlendirebilir:
“Bu noktada dikkat edilecek husus, tekellere mani olarak piyasa
ekonomisinin iyi işlemesini sağlamaktır. Tekeller engellenmediği takdirde,
serbest rekabetin işlememesiyle birlikte, arz ve talebin fiyatlara etkisi ortadan
kalkacaktır. İşte devlet para kredi ve vergi politikasıyla bu noktada müdahale
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etmelidir. Monopol olan sahalarda rakip firmalar teşvik edilmelidir.”(30
Ocak)

Güneri Civaoğlu ise “Şubat Kritik Ay” başlığını verdiği yazısında,
yokların azalmaya başladığına işaret ederek, hükümetin elindeki bu
fırsatı iyi değerlendirmesini önermektedir:
“Şubat ayı için görebildiğimiz bir iyi işaret, “yok”ların bitmiş olacağıdır.
Gerçekten, önce margarin, likid yağ, ampul bulunmaya başlamıştı. Üst üste
yapılan ödemelerle önümüzdeki haftaların fuel-oil, benzin, mazot ve tüpgaz
ihtiyaçları da karşılanmış bulunmaktadır. AP hükümeti bu faktörü de kitle ile
sürekli diyalogunda işlemeli, yakın gelecek için vaadlerine “yokların
kalmamış olmasını” bir itimad unsuru olarak kullanabilmelidir.”

Uğur Mumcu “Bilinçleniyor” başlığıyla verdiği yazısında terörün
temelinde ekonomik nedenlerin yattığının altını çizerken, Demirel’e de
gönderme yapmaktadır:
“Şimdi Demirel döndü dolaştı şu noktaya geldi: Ekonomik anarşi devam
ederse terör de devam eder. Yani anlayacağınız üstadımız yavaş yavaş
bilinçlenmeye başlamıştır. Ya öyle.. Gerçi biraz geç olmuştur ama geç olması
güç olması artık pek o kadar önemli değil. Nasıl olsa Başbakanımız, dere tepe
dolaştıktan sonra bir noktaya varmıştır. - Terörün temelinde ekonomik
nedenler yatıyor- Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın kitaplarında yazar, “işçiyi
bilinçlendirmek, dolmayı pirinçlendirmeye hiç benzemez” ayrı ayrı işlerdir
bunlar.. Gerçi Demirel’in yaptığı “zama zam denmez” ama iğneden ipliğe
herşeye zam gelmiş; yani zama zam yapılmıştır. İşçiyi bilinçlendirmenin en
sağlam yolu sınıf çelişkilerinin keskinleşmesi, zenginin daha zengin, yoksulun
daha yoksul olmasıdır.”(3 Şubat)

Ahmet Kabaklı, 3 Şubat günlü Tercüman Gazetesi’ndeki yazısında
Ecevit hükümetinin şimdiye kadar yaptıklarının dökümünü
vermektedir:
“Ecevit, 22 aylık iktidarında devleti ne yaptı idi? 1- Anarşiste, eşkiyaya,
bölücüye çiğnetti idi. 2- Sadece KİT denilen Kamu İktisadi Teşebbüslerine, 100
binin üstünde militan yerleştirerek (özel sektör elinde olsa belki 500 milyar
vergi getirecek olan) bu kuruluşların, yılda 350 milyar lira zarar etmesine
sebep oldu idi. 3- Devlet bankalarını partizanlarına yağmalatıp, kooperatifler
yolu ile halkı soydurup eşinin yakınlarına ve gözdesi bürokratlara akla
gelmedik çıkarlar sağladı idi. 4- Devlete kömürcülük yaptırarak istihsali üçte
ikiye düşürüp şu kış kıyamette halkın titremesine ve hasta olmasına çanak tuttu
idi...14 Ekim’de büyük halkımızın devleti bir daha nasıl kurtardığını
anlıyorsunuz ya.”(3 Şubat)

Tercüman’ın “Rapor”cusu Güneri Civaoğlu, “Ferah Esintiler”
başlıklı yazısında, AP hükümetine verdiği desteği sürdürmektedir:
“AP hükümeti geriye dönüş için bütün gemileri yakmış, ardındaki bütün
köprüleri atmıştır. Tek alternatifi önünde uzanan yola hiç tereddüt etmeden hiç
sapmalar yapmadan hiç zaman kaybetmeden devam etmektir. Doğru bildiğini
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yapmış, toplumun ve ülkenin yararları doğrultusunda kesin ve cesur kararlar
almıştır. O kararlardan kaynaklanacak ferah esintiler yüzleri okşayıncaya
kadar yılmadan inançla yürümek gerekir.”(7 Şubat)

Cumhuriyet yazarlarından Oktay Akbal, “Tam Fiyasko” başlıklı
yazısında Demirel’in Başbakanlığının fiyasko ile sonuçlanmak üzere
olduğunu söylemektedir:
“Demirel’in altıncı Başbakanlığı tam bir fiyasko ile sonuçlanmak üzere...
Bilirsiniz ‘tam başarısızlık’ anlamına gelen bir yabancı sözcüktür bu.
Başarısızlık yetersiz göründü buna iflas demek de olası bozgun da, perişanlık
da... Yüz gün bile sürüp sürmeyeceği bile belli olmayan Demirel’in azınlık
kabinesinin belirgin özelliği en kısa sürede devlet görevlerini işgal etmektir.”
(10 Şubat)

Güneri Civaoğlu, “Türkiye ekonomisi Batıdan pompalanan oksijen
tüpüne bağlanmıştır” dedikten sonra, bu hastanın “dimdik ve güvenli”
görünmesini istemektedir ve Türkiye’nin kumar oynadığını
söylemektedir:
“Zorlu bir ameliyat geçirmiş olan Türkiye ekonomisi batıdan pompalanan
oksijen tüpüne bağlanmıştır. Eğer batıda musluklar açık kalırsa hasta ayağa
kalkabilir. Peki batı Türkiye’ye nasıl bakıyor? Batı denildiğinde şu üç kaynağı
birbirinden ayırmak gerekir. İlk kaynak, Uluslararası Para Fonu yani
IMF’dir. Dünya Bankası’dır. IMF son ekonomik operasyonu tutarlı ve kararlı
bulmuştur. Görülüyor ki bu kaynaktan musluklar açık tutulmakta, Türkiye
ekonomisinin ayağa kalkması için destek verilmektedir. İkinci kaynak OECD
çerçevesinde Türkiye’ye yardım konsorsiyumudur. Batılı büyük devletlerin
katkısıyla o konsorsiyum da Federal Almanya’nın öncülüğünde “ağır” da olsa
işlemektedir. Üçüncü kaynak, Batının özel bankalarıdır. İşçi dövizleridir. Şu
veya bu şekilde yurt dışına kaçmış, Tahtakale dolarları ve marklarıdır...
Böylesine kritik bir dönemde, bütün sağduyu ve sorumluluk sahiplerine düşen
görev dimdik ve güvenli bir Türkiye imajının çizilmesine katkıda
bulunmaktadır. Türkiye son kartlarını oynamıştır. Bu kader karşılaşmasını
mutlaka kazanmalıdır. (12 Şubat)

Alpay Kabacalı, “Alevler bacayı sarınca” başlıklı yazısında
Demirel’in yüz güne varmadan Türkiye’yi altüst ettiğini ifade
etmektedir:
“Ülkemiz benzeri tarihte yalnızca “Fetret devri”nde görülmüş olan dev
boyutlu bir bunalımın pençesindedir. Sağcı kalemler, umdukları dağlara kar
yağdığını görünce, bunalımdan belirli kesimleri sorumlu tutarak, sola ve
DİSK’e küfürler yağdırarak görevi yapmaktadırlar. Buna karşın zaman zaman
Demirel’in “söndürmeye talip olduğu” yangının artık bacayı saran alevlerini
dile getirmekten de kaçınamamaktadırlar.” (18 Şubat)

İlhan Selçuk “Elif ba...” isimli yazısında serbest fiyat politikasına
karşı tavrını ortaya koymaktadır:
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“KİT’leri düzeltmek yerine KİT ürünlerinin fiyatlarını serbest bırakmaya
kalkışan kafasını taşa çarpar. Bir devlet kuruluşunda 5 bin yerine 15 bin
personel çalışırken, nitelikli işçi ve yöneticiler yerine siyasal torpilliler üretimi
yönetirken, sen diyorsun ki –Fiyatlar serbest... Peki, tüm endüstrinin yarısını
oluşturan KİT’lerin kötü yönetimi ve üretim yetersizliği fiyatların serbest
bırakılmasıyla düzelecek mi?” (20 Şubat)

Ali Sirmen “Çıkmaz” başlığıyla verdiği yazısında (20 Şubat) Latin
Amerika modeline giden yoldaki son adım olarak nitelendirdiği
ekonomik önlemler paketinin ülkemizdeki bunalımı daha da
yoğunlaştıracak, ekonomik ve politik bir çıkmaza doğru geliştiğini
söylemektedir.
Kemal Cantürk “İhracat Seferberliği” başlıklı yazısında ülkenin
ekonomik bunalımdan kurtulması için döviz darboğazını aşması
gerektiğini savunmaktadır:
“Bu da ekonomik gelişmemizle mümkün olacaktır. Yoksa dış krediye bel
bağlayarak uzun süre ülke ekonomisinin ayakta durması mümkün değildir.
Binaenaleyh dış yardımı ekonomik gelişmemizi kolaylaştırıcı bir faktör olarak
telakki etmeliyiz ve bütün gayretleri buna göre göstermeliyiz.” (22 Şubat)

Uğur Mumcu, “Kömür mü? Petrol mü?” başlıklı yazısında iktidarı
eleştirmektedir:
“Bu yıl bütün Türkiye soğuktan tir tir titredi. Çünkü, petrol bunalımı
yoğunlaşacak, dış borçlarımız ve döviz gereksinmemiz günden güne artacaktır.
Peki bunun bir sorumlusu yok mu? Bu sorumluluk doğrudan doğruya, enerji
politikasını, kömür ve akarsu yerine petrole bağlayanların omuzlarındadır. Bu
sorumluluk Fuel-Oil ile çalışan termik santralleri kuranların omuzlarındadır.
Bu sorumluluk, yeraltında petrol aramayan, aratmayan, açılan kuyuları
kapattıranların omuzlarındadır. Ve bu enerji politikasının baş mimarı,
Süleyman Demirel’dir. Ve de bu politikanın baş sorumlusu, gelmiş geçmiş AP
iktidarlarıdır.” (19 Mart)

e.

Basında 100. Gün Değerlendirmeleri

Cumhuriyet Gazetesi, Haftanın Özeti köşesinde vatandaşın 100
gününün nasıl geçtiğini kararların bir değerlendirmesini yaparak
anlatmaktadır ve kötü bir tablo çıkarmaktadır:
“Başbakan Demirel, 14 Ekim seçimlerinde umduğunun üstünde bir başarı
kazanıp hükümeti kurma görevi aldığında ortaya bir “100 gün” sloganı attı.
12 Kasım 1979’da kurulan Demirel hükümeti ilk 100 gününü ekonomik alanda
oldukça cesur kararlar alarak, siyasal özgürlükleri önemli ölçüde kısıtlayan
yasaların parlamentodan geçmesi için uğraşarak geçirdi. Peki vatandaşın bu
100 günü nasıl geçti? Vatandaş, sayıları azalmak bir yana her gün artan
siyasal cinayet haberlerini hem endişe hem bıkkınlıkla izledi, cebindeki
paranın değerinin her gün biraz daha tırmandığını öfkeyle gözledi. Büyük
propaganda ile sunulan vergi paketinin ayrıntıları öğrenildikçe, dar gelirli
yurttaşlara verdiği bazı küçük umutlar söndü gitti.” (25 Şubat)
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Rauf Tamer “Pazar Notları”nda “Bunca pahalılığa ve bunca
ekonomik operasyona rağmen AP’nin tabanı dimdik, sımsıkı ve zımba
gibi duruyor yerli yerinde...” derken, aynı gün Nazlı Ilıcak, “100 Günün
Hesabını Sormadan Önce...” başlıklı yazısında CHP’yi devrettiği
enkaza bakmadan pervasızca konuşmakla suçlamaktadır:
“Bütçe müzakereleri sırasında hükümeti suçlayan, 100 günün hesabını
soran CHP liderine bakarak bir an düşündüm: “Türkiye’ye tarihinde
görmediği ölçüde karşılıksız para basan, planlı dönemde kalkınma hızını ilk
defa sıfırın altına düşüren, yatırımları 1975 seviyesine indiren, Türk parasına
iki yılda %145 oranında değer kaybettiren Ecevit değil miydi? Devrettiği
“enkaza” bakmadan şimdi nasıl da pervasızca konuşuyor?” (2 Mart)

Tercüman’ın yazarlarından Ahmet Kabaklı “Hesap Sorunuz”
başlıklı yazısında hükümete önerilerde bulunmaktadır:
“100 günün hesabını vermeye hazırlanıyorsunuz. Yalnız hesap vermekte
kalmayıp hesap da sormalısınız. Hele haklılığın bağırtı ile ayar edildiği,
hakkın ancak edepsizlik belgesiyle arandığı bir ortamda suskunluğa gelmez.
Pasif durdunuz mu tuz buz ederler. ...Tarihi fırsatı kaçırmak üzeresiniz. Bari
çok geç olmadan, hemen davranınız. Açtıkları yaralar, ettikleri zulümler,
unutulma toprağına gömülmeden milletin nafakasını yiyenleri, ciğerini
sökenleri teşhir ediniz... Demokraside hesap sormak, zulüm, yolsuzluk ve
partizanlıkları, resmi belgeler ve rakamlarla teşhir etmektir. Varsa cevaplarını
dinlemek, yoksa mesullerini adalete ve büyük kısmını da milletin hakemliğine
teslim etmektir. Mesela, Türkiye’ye gelen petrol kaynaklarını ne maksatla
kuruttular? Rafineriler neden yüzde 10 kapasiteye indirildi? Düpedüz petrol
ithali yolu dururken, devlet kesesinden kaç milyar lirayı “korsan firmalara,
aracılara” yedirdiler? Yunanlı ve Musevi petrol tefecilerine ne
kazandırdılar?” (4 Mart)

“Olayların Ardındaki Gerçek” köşesini yazan kişi, “Yaşam Yanıtını
Verecek” başlıklı yazısında CHP hükümetine olan desteğini
tekrarlamaktadır:
“Göreve başlarken, açıklanan “100 günlük program”ın hesabını vermek
ve sonuçları bildirmek için bir değerlendirme yapacağını söyleyen Sayın
Süleyman Demirel’in ekonomik kapsamda ileri sürdüğü savlar ilginçtir.
Başbakana göre Türkiye’de “Fevkalade hal” vardır. Bu olayın sorumlusu ve
suçlusu CHP’dir. Azınlık hükümeti gerekli önlemleri almıştır, devletin
dengelerini kurmuştur, hesabını yapmıştır. Ancak sonuçların alınması için
beklemek ve sabırlı olmak gerekmektedir. 21 aylık Ecevit yönetimi ne denli
kötü olsa da Türkiye’yi 18 milyar dolar borçlandıran ve kısa sürede borçları
30 katına çıkaran, 1975-1977 arasındaki MC hükümetleridir. Hele dış satım
gelirlerinin 2 milyar dolayında kalması ve ham petrol için gerekli dövizin 3.5
milyar dolara ulaşmasında CHP’nin bir sorumluluğu yoktur.” (11 Mart)

Rauf Tamer “100 Gün Meselesi” başlıklı yazısında aynı konuya
değinerek, programa olan inancını vurgulamaktadır:
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“...Ekonomik tedbirler tamamdır. İsabetlidir. Her biri “acı kinin”dir.
Hastalık için elbette ki elzemdir. Bunlar, Türkiye’yi az sıkacak, üzecek fakat
mutlaka ve mutlaka sağlıklı bir yola sokacaktır. İnanıyorum. Güveniyorum.
Her zaman, her yerde de hararetle savunuyorum... Ama taksimetreleri
açtıramayan ve hala klakson seslerini susturamayan bir devleti ne yapayım?”
(5 Mart)

Diğer yazarlarda olduğu gibi Güneri Civaoğlu da yazısında 100
günün değerlendirmesini yapmakta ve çözümlere ulaşmak için önemli
adımlar atıldığını belirtmektedir:
“100. gün, Batı demokrasilerinde ‘ilk değerlendirme dönemidir’. İlk 100
gün, günün olumlu ve olumsuz yönleriyle bir muhasebesini yapmak çağdaş
toplumlarda bir gelenektir. Çünkü 100 gün, elbette bir hükümetin bütün
problemlerin üstesinden gelmesi için çok kısa bir süredir, ama 100 gün içinde
bir şeyler yapılabilir ve o yapılabilmiş olanlara bakarak, hükümetin geleceğe
dönük başarısı ya da başarısızlığı konusunda oldukça tutarlı bir fikir sahibi
olmak mümkündür. Yani 100 gün bir “Güvenoyu” günü değildir. Hükümetin
düşmesi ya da kalkması gibi bir kader kavşağına henüz varılmamıştır. Sadece
bir “durum tespiti günüdür.” (5 Mart)

Güneri Civaoğlu “100. Gün” başlıklı yazısıyla 100 günün
değerlendirmesini ertesi gün de yapmaya devam etmektedir:
“Türkiye’nin ekonomik kaosu, dış döviz kaynaklarını kurutuyor. Döviz
yokluğu ise, ekonomik tabloyu daha da karartıyordu. Bu iki açmaz birbirinin
hem sebebi, hem sonucuydu. Birbiri içinde, doğup kanserli hücreler gibi
ürüyor, büyüyorlardı. AP hükümeti o başı ve sonu belirsiz yumağa bir yerinden
makas atmalıydı ki bir çözüme yönelebilsin. Operasyon döviz getirici
tedbirlerle yapıldı...” (6 Mart)

Yalçın Doğan “Yüz Günde Sanayileşmekten Vazgeçmek” başlıklı
yazısında Demirel’in yüz günü içinde alınan ve Türkiye’nin ekonomik
tarihinde çok ağırlıkla yeri bulunacak olan 24 Ocak tarihli kararların
özünde şu iki gerçeği vurguladığını ifade etmektedir:
“İlki, serbest piyasa ekonomisine geçiş, ikincisi de ihracata yönelik
önlemler. Her iki özün toplamı ise ortaya çarpıcı bir gerçeği çıkarmaktadır.
Bu kararlarla Türkiye sanayileşmekten vazgeçmektedir. Kararlar dünya
kapitalist sistemi içinde Türkiye’ye verilen “Tarım Ülkesi Olmak”” modelini
gerçekleştirmenin araçlarıdır. Bir yandan IMF, bir yandan Batı ülkelerinin
kararlardan sonra öylesine sevinmeleri, onların yıllardır istedikleri amaca bu
kararlarla ulaştıklarının en açık göstergesidir, kanıtıdır. IMF doğrultusunda
alınan kararların baş hedefi sanayileşmeyi önlemektir. Çünkü, belki de rekabet
edebilecek, ya da ithal edilmekte olan ürünleri içerde üretebilecek sanayilerin
kurulması yüz gün içinde boğulmuştur. Bu kararlarla ithalatından vazgeçilip,
bu ithalatı içerde üretebilecek sanayi dalı kuruluşuna katkıda bulunacak tek
bir ekonomik kesim gösterilemez.” (13 Mart)
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Kenan Mortan da Cumhuriyet Gazetesi’nde, “Ekonomik önlem
paketinin ilk iki ayı tam bir fiyasko oldu” başlığıyla verdiği yazısında
kararların etkilerini şöyle değerlendirmektedir:
“25 Ocak kararlarının ikinci ayı bugün doldu. Bir genel değerlendirme
sonucun tam anlamıyla bir fiyasko olduğunu ortaya koymaktadır. Üretimi
artırıcı, dışsatım özendirici, enflasyonu önleyici ve dış kredi itibarı yaratıcı
kararlar olarak sunulan önlemler, ancak bir fiyat patlaması yaratmış, malların
tümünde görülen kuyruklar sürüp gitmiştir... Kararların dışsatım üstündeki
somut etkisi ne oldu? ...Görünen, dışsatımın hiçbir biçimde kımıldama
göstermediğidir. Üstelik, Türk parasının değeri de sürekli düştüğünden, döviz
girdileri de düşmektedir. ...Temel ürünlerde bir ihracat artışı yoktur. Ama
buna karşılık yan ürünler olarak niteleyebileceğimiz birtakım ürünlerde artış
vardır.” (25 Mart)

6.

Sonuç

24 Ocak Kararları, Türkiye ekonomi tarihinde önemli dönüm
noktalarından birine işaret eder. Türkiye’nin içinde bulunduğu
ekonomik sorunları çözmek amacıyla 24 Ocak 1980’de bir istikrar
programı yürürlüğe konulmuştur. Türkiye ekonomisi için yapısal bir
dönüşümün gerçekleştirildiği bu program, piyasa ekonomisine geçişi
içeren bir dizi önlemi kapsamaktaydı. Program ile o zamana dek
uygulanan ithal ikameci kalkınma politikası terkedilmiş, Türkiye’nin
dünya ile entegrasyonu sağlayan dışa açık bir politika benimsenmiştir.
24 Ocak 1980’de yürürlüğe giren bu istikrar programı, yaklaşık 8 ay
sonra gerçekleşen 12 Eylül askeri darbesi ile tam olarak uygulanma
imkânı bulmuştur. Getirdiği uygulamalarla toplumun tüm kesimlerini
etkileyen 24 Ocak Kararları, basın sektöründe de köklü değişikliklere
neden olmuştur. Kararlar sonucunda devlet sübvansiyonlarının
kaldırılması, basın kuruluşlarını mali açıdan sıkıntıya sokmuştur.
Maliyetlerin artması gazete fiyatlarına yansımış, dolayısıyla okuyucu
kaybetmek istemeyen gazeteler promosyona yönelmiştir. Farklı
alanlardan sermayenin basın alanına girmesi, tekelleşme eğilimini
gündeme getirmiştir. Medya endüstrisindeki bu yeni yapılanma ile
demokratik kültürün yerleşmesinde en önemli araçlardan biri olan basın
yansızlığını kaybetmiş, kamuoyunun da haber alma hakkı önemli
ölçüde kısıtlanmıştır. Asıl işlevi haber vermek olan basın ticari bir
yapıya bürünmüştür. Diğer yandan gazetelerin içeriğinde de önemli
değişiklikler olmuştur. Ekonomi ve magazin gibi haberler gazetelerde
daha fazla yer almaya başlamış, basında uzmanlaşma belirgin bir hal
almıştır.
İncelenen dönem boyunca Tercüman Gazetesi’nin hem siyasi
iktidarı hem de 24 Ocak Kararlarıyla getirilen istikrar programını
desteklediği görülmektedir. Ekonominin iyileştirilmesi için
devalüasyon ve zam kararını almanın gerekli olduğunu savunan
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Tercüman Gazetesi, hükümetin aldığı bu kararları büyük bir cesaret
örneği olarak nitelendirmiştir. Alınan kararların ülke yararına olduğu
belirtilirken, kararlarla birlikte yaşanan tüm sıkıntıların sona ereceği
ifade edilmiştir. Tercüman Gazetesi, programın 100. gününde de
hükümete olan inancını ve alınan ekonomik önlemlerin çözümlere
ulaşmak için önemli adımlar olduğunu yinelemiştir.
Cumhuriyet Gazetesi, 24 Ocak Kararları ve uygulanan politikalar ile
ilgili eleştirel bir tutum sergilemiştir. IMF’nin istekleri doğrultusunda
hazırlanan bu kararlar ile Türkiye ekonomisinin çöktüğünü belirten
gazete, Türk ekonomisinin dış yardım almadan yaşayamaz hale
geldiğine dikkat çekmiştir. Serbest fiyat politikasına karşı tavrını ortaya
koyan Cumhuriyet Gazetesi, kararları tam bir fiyasko olarak
nitelendirmiş ve kararların etkisini olumsuz olarak değerlendirmiştir. İş
ve sermaye çevresi tarafından devrim olarak nitelendirilen kararlar,
Cumhuriyet Gazetesi’ne göre, gelir dağılımında bozukluğu artırmış ve
geçimini maaşla ya da ücretle sağlayan belli kesimlerin aleyhine
olmuştur.
Diğer yandan gazeteler için yaşamsal öneme sahip olan kağıda zam
yapılması Tercüman Gazetesi tarafından “zorunlu” bir durum olarak
açıklanmıştır. Cumhuriyet Gazetesi ise, yapılan bu zamla basının bir
çıkmaza sürüklendiğini ve gündelik gazetelerin yaşamını
sürdürmesinin zorlaştığını belirtmiştir.
24 Ocak 1980’de yürürlüğe giren ve sonraki yıllarda ekonomi
politikalarına damgasını vuracak olan kararlar, ona bağlı uygulamalar
ve alınan sonuçlar bugün hala önemini korumaktadır. Dolayısıyla
bugünkü sorunları anlamak ve geleceğe ilişkin öngörülerde bulunmak,
o dönemlerin doğru bir şekilde analiz edilmesiyle mümkün olacaktır.
Tarihe tanıklık eden basının da bu noktada haberleri doğru ve nesnel
biçimde vermesi önem kazanmaktadır.
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1.

Giriş

Tarihin her döneminde cihazlar, makineler ve aslında teknoloji,
insan hayatını değiştiren ve dönüştüren unsurlar olmuştur. İnsanların
birbirleriyle ve çevreyle kurdukları ilişki üzerinden üretim, tüketim ve
bölüşüme aracılık eden bu unsurlara, her geçen gün yenisi
eklenmektedir. Oysa dünyanın geldiği nokta itibarıyla bunlardan hiç
birisi, internet ve bilgisayar teknolojisi kadar etkili olamamıştır.
Günümüz dünyasında bilginin en önemli taşıyıcısı internettir. Bireyler
sadece gündelik hayatlarında değil, eğitim ve çalışma hayatlarında da
her türlü bilgiye internet aracılığıyla erişim sağlamaktadırlar. Öte
yandan internet medyayı da hiç olmadığı kadar insan hayatına dahil
etmiş; gelenekselden yeni medyaya doğru yaşanan değişim, bireylerin
medyayı kullanma nedenlerine yenilerini eklemiştir. Temelinde haber
ve bilgi almanın ötesine geçen bu kullanım, bireyleri geri bildirimi
zamana yayılmış bir iletişim sürecinden anlık bilgi paylaşımı ve anlık
geri bildirimin mümkün olduğu bir sürece yönlendirmiştir. Dahası
bireyler internet ve medya kullanıcıları olarak, içerik sağlama imkanına
sahip olmuşlardır. Yani internetin ve yeni medyanın sağladığı imkanlar,
medyanın tüketicilerini aynı zamanda üretici konumuna getirmiştir.
Tam da bu noktada bireylerin yeni medyayı ve bunun için gerekli
teknolojiyi kullanma yetkinlikleri önemli bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır.
On yedinci yüzyılda ilk gazetelerin ortaya çıkışından bu yana kitle
iletişim araçları, hep teknolojiden en fazla etkilenerek, değişen ve
dönüşen araçlardır. Matbaadan sonra kitle iletişim araçları için en
önemli yenilik, bilgisayarlı dijital yeniden üretimdir (Yoram, 2004: 97).
Bilginin sözlü kültür geleneği ve sınırlı sayıda elle yazılan kaynaklarla
aktarıldığı bir dünyada, bilgiyi mekanik olarak çoğaltma ve dağıtma
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yetisi kazandıran Gutenberg’in matbaası1, kuşkusuz en önemli
icatlardan birisidir. Fakat bilginin bireysel düzeyde (yeniden)
üretilmesi, çoğaltılması ve dağıtılması imkanını veren en önemli
gelişme bilgisayar, dijital ve internet teknolojisidir.
İnternet bugün, bireylerin en temel bilgi kaynağıdır. Hemen her
bilginin sorgulandığı bir mecra olarak internet, sadece kitle iletişim
araçlarının işlevini üstlenmekle kalmamış, bireylerin yaşamlarının en
önemli parçası haline gelmiştir. Bunun en görünür kanıtlarından birisi,
ülkemizde internet kullanımına ilişkin verilerdir. TÜİK Ağustos 2019
verilerine göre ülkemizde 16-74 yaş grubundaki bireylerde internet
kullanımı, %75,3’e ulaşmıştır. Bu oranın bir önceki yıl %72,9 olarak
gerçekleşmesi, internet kullanımının giderek arttığını göstermektedir.
Ayrıca evden internete erişim imkanının da %88,3 olması, bireylerin
özel alanlarında da yaygın internet erişimine sahip olduklarının
göstergesidir (TÜİK, 2019a).
Öte yandan bir diğer önemli husus, bireylerin dijital teknolojiler,
internet ve (yeni) medya kullanımındaki yetkinlikleridir. Yani bireyler
dijital teknolojileri kullanarak ihtiyaç duydukları bilgiyi internette nasıl
aramakta, bu bilgiye nasıl erişim sağlamakta, eriştiği bilgiyi nasıl analiz
etmekte, yorumlamakta ve nasıl içerik üretmektedir? Bu sorulara
verilecek cevaplar, bireylerin dijital okuryazarlık ve medya
okuryazarlık düzeylerinin göstergesidir. Uzun zaman, gereksinim
duyulan bilgi ve becerinin kazanılması için okuma, yazma ve sayma
becerisi olarak tanımlanan okuryazarlık, hızla değişen günümüz
dünyasında bu temel becerilerin ötesine geçmiş ve dijital ya da metin
temelli içeriği tanıma, anlama, yorumlama; içerik oluşturma ve iletişim
gibi unsurları da içerecek şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Literacy,
ty). Okuryazarlık kavramının içeriğindeki bu genişleme de farklı
okuryazarlık türlerinin tanınması ve tanımlanmasını beraberinde
getirmiştir. Bu tanımlamalardan ikisi de çalışmamız ile ilgili olarak
dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığıdır.
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık ve
yeni medya okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler göz önünde
bulundurularak incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, öğretmen
adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin ölçülmesi için, Ng (2012)
tarafından geliştirilen ve Üstündağ, Güneş ve Bahçivan (2017)
tarafından Türkçeye uyarlanan Dijital Okuryazarlık Ölçeği; yeni medya
okuryazarlık düzeylerinin ölçülmesi için ise Koç ve Barut (2016)
Matbaa Doğu’da icat edilmiş ve ilk baskılarını yapmış olmasına rağmen,
hareketli harflerle baskı tekniğini geliştirerek baskıyı mekanikleştiren, kâğıdı
baskıda kullanan ve dolayısıyla matbaayı bilginin yaygınlaşması için en
önemli araçlardan birisi haline getiren Gutenberg’dir (Georges, 1987: 93-95).
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tarafından geliştirilen Yeni Medya Okuryazarlık Ölçeği kullanılmıştır.
Bu ölçeklerle birlikte çalışmada, öğretmen adaylarının internet ve yeni
medyayı hangi amaç için kullandıkları veya daha çok hangi ihtiyaçlarını
internet ve yeni medya aracılığıyla karşıladıkları; internete girmek için
en fazla hangi araç ya da araçları kullandıkları; en fazla hangi sosyal
medya platformlarını kullandıkları ve internette ne kadar zaman
geçirdikleri gibi değişkenler kullanılmıştır.
2. Kuramsal Çerçeve
2.1. Yeni Medya: Yeni Olan ile Dijital Olan
İletişim ve haberleşme teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bilgisayar,
cep telefonu, tablet ve giyilebilir teknoloji gibi daha çok mobil cihazlar
aracılığıyla bireylerin hayatına her gün biraz daha dahil olan yeni
medya, geleneksel medyadan (gazete, radyo ve televizyon) çok daha
fazlasıdır. Bu fazla olma hali ise, yeni medyanın gelenekselden farklı
olarak kullanıcıların pozisyonu, içerik ve içeriğin taşındığı/iletildiği
ortamlar temelinde farklıdır. Bu farklılığın en belirgin olduğu unsur ise,
yazılı ve analog yayınlardan dijitale doğru geçişle yaşanan teknolojik
dönüşümden ziyade, medya metinleri ve en önemlisi de kullanıcıların
konumudur. Çünkü yeni medya, gönderici ve alıcı arasındaki sınırları
olabildiğince belirsiz hale getirmiştir (Oberhelman, 2007: 5-6).
Öncelikle yeni medya bireylerin gündelik pratiklerinde belirgin bir
değişiklik yapmıştır2. Çünkü gündelik hayatın hemen her alanında
internet ve yeni medyayı kullanan bireyler, artık sadece hazır bilgiye
erişim sağlamakla kalmamakta, kendileri de bilgi üretebilmektedirler.
Geleneksel medyaya kıyasla görece daha ucuz olan yeni medya, aynı
zamanda çok daha geniş kitlelere ve daha hızlı erişebilmektedir (Geray,
2003, 17-19). Daha önce hiçbir kitle iletişim aracının yapamayacağı
kadar bireye ulaşarak, kitle iletişim ve kişilerarası iletişim araçlarının
birçok özelliğini birleştiren yeni medyanın (Roger, 1986, 4) en önemli
özellikleri etkileşim (interaction), eşzamansızlık (asekronizasyon) ve
kitlesizleştirmedir (demassification) (Rogers, 1986: 2-6). Etkileşim
Bireylerin medyayı kullanma nedenleri üzerine yapılan araştırmalarda bu
belirgin bir şekilde görülmektedir. Örneğin Mc Quail tarafından 1983’te
yapılan sınıflandırmada bireylerin medya kullanma gereksinimleri,
sınıflandırmada, 1. Bilgilenme, 2. Kişisel kimlik/özdeşlik, 3. Bütünleşme ve
sosyal etkileşim ve 4. Eğlence olmak üzere dört kategoride ele almıştır. Yine
Mc Quail tarafından yapılan 2010 tarihli bir çalışmada ise bu gereksinimler,
1.Bilgilenme ve eğitim, 2.Rehberlik ve tavsiye, 3.Oyalanma ve rahatlama,
4.Sosyal ilişki 5.Değer güçlendirmesi, 6.Kültürel tatmin, 7.Duygusal
rahatlama, 8.Kimlik oluşumu ve onayı, 9.Hayat tarzı, 10.Gizlilik, 11.Cinsel
uyarı, 12.Boş zaman olmak üzere on iki kategoride ele alınmıştır (Mc Quail,
2010: 427).
2
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(interaction) özelliği sayesinde, kullanıcıya “geri konuşma” hakkı
tanıyan yeni medya, kaynak ve alıcının sürekli yer değiştirmesine ve
dolayısıyla kullanıcıların bilgi üretenler olmasına imkân vermektedir
(Roger, 1986, 4). Kitle iletişimin kontrolünün mesaj üreticisinden
medya tüketicisine geçmesine izin veren kitlesizleştirme özelliği, yeni
medyayı kullanan her bir bireyin özelliklerine uygun içerik
oluşturulması ve gönderilmesini de ifade etmektedir (Yanık, 2016:
902). Eşzamansızlık özelliği ise bireylere mesajı alma zamanını
belirleme hakkı tanımaktadır (Rogers, 1986: 5-6).
Buna ek olarak multimedya özelliği sayesinde telekomünikasyon,
veri iletimi, kitle iletişimi gibi iletişimin farklı boyutları ile imge, ses,
metin ve sayısal veri gibi farklı veri türlerini bir arada bulunduran yeni
medya, bilgisayar dolayımlı bir iletişimdir (Binark, 2007: 24). Bir
başka ifadeyle üretim ve paylaşımın bilgisayar üzerinden sayısal veriye
dönüştürüldüğü bir ortam olarak yeni medya (Manovich, 2001: 18-26),
dijital kodlama sistemiyle çok fazla miktarda haber ve bilgiyi eş
zamanlı olarak paylaşma fırsatı vermektedir (Williams, 2003: 180).
Yeni medyada tüm içeriğin dijital olması ve dolayısıyla da dijital
teknolojiye bağımlılığı, onun teknolojik bir belirlenim ihtimali
doğuracak kadar teknoloji ile eşdeğer görülmesine neden olmaktadır
(Saka, 2012). Bu görme biçimi, sayısal mesaj aktarımı yapan dijital
aygıt ya da ortamları da yeni medya olarak değerlendirebilmektedir3.
Fakat medyaya salt teknoloji bağlamında bakmak, mesajların üretildiği,
iletildiği ve alımlandığı tarihsel, toplumsal, siyasal ve ekonomik
koşulları göz ardı etmek anlamına gelebilir. Oysa asıl sorun medyanın
giderek dijitalleşmesinden öte, kitle iletişim aracı olarak (yeni)
ortamların kişilerarası iletişime dahil olma ve dolayısıyla özel olanı da
kamusal olan içine katma çabasıdır. Ayrıca medyanın dijital teknolojiye
yaslanması veya başka bir ifadeyle her gün yeni bir teknoloji üzerinden
üretim ve tüketime giriyor olması, onun bir yapı olarak göz ardı
edilmesi ve tamamen teknoloji üzerinden tanımlanması anlamına
gelmemelidir (Yanık, 2016: 904). Bu durum medyanın ortam olduğu
gerçeğini bulanıklaştırmakta ve medyayı sadece bir araç olarak
göstermektedir. Elbette medyanın üretim, dağıtım ve kullanım
alanlarında teknolojik, metinsel, geleneksel ve kültürel değişimler
yaşanmıştır. (Lister, 2009: 13). Hatta günümüzde medya metinleri,
Yanık (2016: 909) elektronik veya sayısal olan tüm teknolojilerin yeni medya
olarak tanımlanmasının faks cihazı, televizyon, webcam, uydu çanağı telgraf,
faks, fotokopi makinesi, uydu anteni, amplifikatör, uzaktan kumanda, yazıcı,
matbaa ve kasetçalarlar gibi araçların yeni medya olarak ele alınmasıyla
sonuçlandığını belirtir.
3
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dijital ortamda üretilmekte dağıtılmakta; dijital teknolojiye sahip olan
veya bu teknolojiyi kullanma konusunda okuryazar olan bireyler,
medya metinlerinin üretim ve dağıtım işini yapabilmektedir. Fakat her
dijital aygıtın medya olduğunu ya da medyanın sadece (dijital)
teknolojiden ibaret olduğunu iddia etmek, bilginin üretim ve paylaşım
süreçlerindeki ekonomik, tarihsel, politik, kültürel ve dilsel referansları
göz ardı etmek anlamına gelebilir.
2.2. (Yeni) Medya Okuryazarlığı
Bireylerin medya karşısında yetkinlikleri ile ilgili bir kavram olan
medya okuryazarlığının ortaya çıkışı, 20. yüzyılın başlarında bireylerin
neden ve nasıl kitle iletişim araçlarını kullandıklarına ilişkin yapılan
iletişim çalışmalarına kadar götürülebilir (İnal, 2009:15). Kavramın
bireylerin yetkinliği ve dolayısıyla da eğitim çerçevesinde ele alınması
ise UNECSO’nun 1982 tarihli ve medya eğitiminin eleştirel bir
yaklaşımla, disiplinlerarası ve uluslararası boyutta geliştirilmesi
gerektiğini belirten bildirisidir (Binark ve Berk, 2010: 52). Ülkemizde
ise medya okuryazarlığı konusundaki adımlar 2000’li yılların başında
atılmıştır. Bu adımlardan birisi, Şubat 2003’te düzenlenen İletişim
Şurası sonuç raporunda medya okuryazarlığına yer verilmiş olması; bir
diğeri ise, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun şiddetle mücadele etmek
ve eleştirel izleyici yetiştirmek için medya okuryazarlığı dersinin
okutulması önerisidir (Sivritepe, 2014: 104). Ayrıca söz konusu yıllar,
tüm dünyada teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni medyanın
yaygınlaşmaya başladığı ve dolayısıyla da yeni medya okuryazarlığının
telaffuz edilmeye başlandığı yıllardır.
Medya okuryazarlığı bireylerin yazılı veya elektronik, farklı
ortamlardaki medya iletilerine erişebilme, iletileri anlama ve kendi
iletilerini oluşturma yetkinlikleridir (Buckingham, 2003: 36).
Aufderheide (1993: 9) bu yetkinlikleri, mesajların kodlarını çözme,
değerlendirme, analiz ve çoğaltma olarak; Potter ise analiz,
değerlendirme, gruplama, tümevarım, tümdengelim, sentez ve
soyutlama olarak sıralamaktadır (Potter, 2010: 680).
Ayrıca Potter’a göre (2010: 680), bu yetkinlikler, medyanın içeriği,
medya endüstrisi, gerçek dünya ve benlik olmak üzere beş bilgi alanına
yöneliktir. Çünkü medya metinleri inşa edilmiştir/kurgulanmıştır;
medya mesajları, ekonomik, sosyal, siyasal, tarihsel ve estetik
bağlamlar içerisinde üretilir; mesaj alımlamasındaki yorumlayıcı
anlamlandırma süreçleri, okuyucu, metin ve kültür arasındaki
etkileşime dayanır; medyanın kendine özgü dilleri, türleri ve iletişim
simge sistemleriyle sembolleşen karakteristikleri vardır; medya
temsilleri, insanların toplumsal gerçekliği anlamalarında rol oynar
(Hobbs, 1998: 17). Yani medya okuryazarlığının bireylere medyayı
136

nasıl kullanacakları, hangi bilgiye hangi medya ortamından ve hangi
arama motoru aracılığıyla erişim sağlayacakları, medya içeriklerinin
politik, ekonomik, tarihsel ve toplumsal boyutları ile medya
içeriklerinde sunulan baskı ve şiddetin farkına varmaları konusunda
yetkinlik kazandıracağı
söylenebilir. Bu
durum,
medya
okuryazarlığının medya içerikleri, medya metinlerinin üretim süreci,
medya araçları ve medya kullanıcısı bireyler olmak üzere farklı
boyutları olduğunu göstermektedir
Medya okuryazarlığının bir kategori değil, çok boyutlu bir süreç
olduğunu belirten James Potter (2008: 20-21), onu dereceleri olan bir
termometreye benzeterek, hiç okuryazar olmamanın veya tamamen
okuryazar olmanın mümkün olmadığını belirtir. Temel düzeyde okuma,
yazma ve sayma becerisi olmayan bireyler için okuryazar olmayan veya
cahil adlandırması kullanılabilirken, medya okuryazarlığı için cahil ya
da ehil sınıflandırması yapılamaz. Yani medyayı kullanmayı bilen ya
da bilmeyen birey ayrımı yapılamaz. Bu, medya okuryazarlığının
kişisel bir özellik veya beceri olmadığını, sürekli geliştirilmesi gereken
bir süreç olduğunun göstergesidir. Çünkü medya, medya metinleri ve
bireylerin medya kullanım düzey ve alışkanlıkları durağan değil,
değişkendir. Bir başka ifadeyle gündelik hayatlarının her anında
teknolojinin sağladığı imkanlarla her geçen gün daha yaygın bilgi
alanını kapsayan medyaya maruz kalan ve onu kendi yetkinlikleri ve
anlam çerçevelerine göre kullanmaya çalışan bireylerin hayatlarının her
evresinde ilgi, algı ve bilgileri değişmektedir.
Bu bağlamda medya okuryazarı bireyden beklenen, medya
metinlerinin tüketim miktarını bilmek, tüketim süreci ve üretim süreci
ile ilgili temel bilgiler ile donatmak, farklı araçlar ve kanallar arasında
karşılaştırma yapmak, yorumlama stratejileri üzerinde düşünmek,
medya metinlerini bir bağlama yerleştirmektir (Binark ve Gencel Bek,
2010: 55). Bu, medya metinleri üzerinde seçim yaparak filtreleme,
seçilen mesajlar üzerinde anlam eşleştirme ve inşa etme olarak üç
aşamada gerçekleşir (Potter, 2008: 32-34). Bunun yanı sıra yukarıda da
belirtildiği gibi teknoloji aracılığıyla giderek dijitalleşen medyayı
tüketmek ve aynı zamanda yine dijital olanın verdiği imkanlarla medya
metni üretmek, dijital okuryazarlığı zorunlu kılmaktadır.
2.3. Dijital Okuryazarlık
İnsan yaşamının her alanını değiştiren teknoloji bilgiye küresel bir
nitelik kazandırırken, bireylerin bu bilgiyi paylaşma ortam ve araçlarını
de değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Bireylerin birbirleriyle iletişim
biçimlerini derinden etkileyen bu değişim ve dönüşüm, bireylerin bilgi
ve iletişim teknolojilerindeki yetkinliklerinin artmasını da zorunlu hale
getirmiştir. Teknoloji ve özellikle dijital teknolojiler, tüm içeriğin dijital
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ortamda oluşturulması ve paylaşılması nedeniyle geleneksel medya ile
yeni medya arasındaki en önemli belirgin ayrım noktası olarak kabul
edilebilir. Bireylerin internet ve yeni medyayı kullanabilmeleri,
teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilmeleriyle mümkündür. Fakat
bireylerin teknoloji konusundaki yetkinlikleri sadece medya ile sınırlı
değildir. Dünyanın büyük bir kısmının fiili olarak yaşadığı ve
küreselleşmenin yoğunlaşmasıyla da dünyanın diğer kalanının haberdar
olduğu sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, bireyleri teknolojiyi
kullanma konusunda yetkin olmaya yani dijital okuryazar olmaya
zorlamaktadır.
Avrupa Konseyi’ne göre ise dijital okuryazarlık, bilgiye erişim,
bilginin değerlendirilmesi, saklanması, üretimi, sunulması ve alışverişi
için bilgisayarların kullanılması ve internet aracılığıyla ortak ağlara
katılım sağlanması ve iletişim kurulması gibi yetkinlikleri içermektedir
(Erişen vd, 2018:2; Tang, and Chaw, 2016: 56). Dijital yetkinlik yapılan
çalışmaların bir kısmında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile
ilgili olarak teknik bir yetkinliğe vurgu yaparken; bir kısım
çalışmalarda da medyayı da içerecek şekilde, dijital ortamda iletişim
kurma; bilgiyi kullanma, üretme, yayma, yönetme gibi oldukça yaygın
bir alana yönelik yetkinliğe vurgu yapmaktadır (Erişen vd, 2018: 2-3).
Bununla birlikte, yukarıda da belirtilmeye çalışıldığı gibi, “teknoloji”
kelimesinin kullanımıyla beraber yeni medya denince öncelikle cihaz
akla gelebilmekte ve her dijital aygıt da yeni medya olarak
görülebilmektedir. Medyaya ait olanın dijital teknoloji üzerinden
tanımlanmasına kadar varan bu bakış açısı, aynı zamanda medya
okuryazarlığının dijital okuryazarlık olarak adlandırılmasına neden
olabilmektedir. Bu durumun izleri,
dijital okuryazarlık
tanımlamalarında da kendini göstermektedir. Eshet Alkalai (2012:
268), modern dünyada bireylerin karmaşık dijital işleri yapmalarına
yardımcı olan dijital okuryazarlığı, “sağ kalım becerisi” olarak
tanımlamaktadır. Ayrıca dijital okuryazarlığın dijital bir cihazı
kullanmaktan daha fazlası olduğunu söyleyen Eshet Alkalai (2004: 93),
dijital okuryazarlığı, bireylerin dijital ortamları kullanabilmesi için
ihtiyaç duydukları bilişsel, sosyolojik, duygusal ve motor becerilere
sahip olmaları ile açıklar. Benzer şekilde, Honan (2008: 36-43), bu
becerileri/yetkinlikleri, metinlerdeki kodu çözme, metinleri
anlamlandırma, metinleri fonksiyonel olarak kullanabilme ve metinleri
eleştirel olarak analiz edebilme ve dönüştürebilme olarak tanımlarken;
Alkalai ve Hamburger (2004: 422-423), dijital ortamlarda bilgi edinme,
bilgiyi alt dallara ayırma, görselleri anlama, metin üretebilme ve sosyalduygusal beceriler başlıklarında tanımlamaktadırlar.
Dijital okuryazarlığı, dijital teknolojiler konusundaki yetkinliklerle
sınırlandıran bu çalışma, bireylerin internet üzerinden teknoloji bilme,
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öğrenme, karşılaştıkları teknolojik problemleri çözme ve teknolojiyi
güvenli bir şekilde kullanma becerilerini irdelemektedir. Yani dijital
okuryazarlığı, sadece teknolojinin kendisini kullanma yetkinliği ile
sınırlandırmaktadır.
2.4. İnternet ve Yeni Medya Kullanımında Araçlar ve
İhtiyaçlar
İnsan faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan iletişim, aynı
zamanda insanların birlikte yaşamalarının en temel koşullarından
birisidir. Bununla bağlantılı olarak zamanın koşullarına göre ortaya
çıkan/şekillenen kitle iletişim araçları da söz, yazı ve görüntünün
taşıyıcılığını yaparak bireylerin kendini, doğayı ve toplumu anlamasına
aracılık etmişlerdir. İletişimin ve iletişim araçlarının dönüşmesi ve her
gün yeni bir iletişim aracının ortaya çıkmasında teknoloji elbette önemli
belirleyicilerden birisidir. Fakat bundan daha önemlisi bu araçların
belirli bir ekonomik, toplumsal ve siyasal yapının ürünü olarak ortaya
çıkmış olmasıdır. Bir başka ifadeyle kitle iletişim araçları hangi tarihsel
koşullarda ortaya çıktığı ve bireylere psikolojik, toplumsal, siyasal ve
ekonomik olarak hangi katkıları sağladığı çok önemlidir. Bu nedenle
kitle iletişim araçlarının etkisinin sorgulanması, aynı zamanda
bireylerin kitle iletişim araçlarını hangi ihtiyaçlarını karşılamak için
kullandıklarının da araştırılmasını beraberinde getirmiştir. Kitle iletişim
araçlarının iletişim yoluyla gereksinimleri gidermede bireylere
sağladığı toplumsal ve psikolojik faydalarını araştıran çalışmalar,
1940’lara kadar gitmektedir (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 165).
Dönemin mevcut kitle iletişim araçları olan gazete, radyo ve sinema
üzerine gerçekleştirilen bu çalışmalar (Tokgöz, 2015: 91), internetin
yaygın bir mecra olarak kullanılmaya başlanmasıyla da yeni medya
üzerine yapılmaya başlanmıştır.
Yukarıda da ifade edilmeye çalışıldığı gibi internet ve yeni medya,
geleneksel medyadan farklı olarak bireylere çevrimiçi ortamlarda her
türlü içeriği üretme ve paylaşma imkânı vermenin yanı sıra yeni iletişim
yolları ve ortamları sunmaktadır. Buna paralel olarak da bireyler her
geçen gün daha fazla internet ve yeni medya kullanmaktadır. Global
olarak internet ve sosyal medya kullanım oranlarına ilişkin Ocak 2020
istatistiklerine göre 7,75 milyar olan dünya nüfusunun, 4,54 milyarı
internet kullanıcısıdır ve bunların 3,80 milyarı da aktif sosyal medya
kullanmaktadır. Türkiye’de ise 62,07 milyon aktif internet kullanıcısı
vardır ve bu sayı nüfusun %74’üne tekabül etmektedir. Ayrıca Türkiye
özelinde bireylerin interneti hangi araçlarla kullandıklarına
bakıldığında ise ilk sırada %74,8 ile mobil telefonlar gelmektedir. Onu
%24,3 ile dizüstü ve masa üstü bilgisayarlar izlerken, tablet
bilgisayarlar %0,9 ile üçüncü dördüncü sıradadır (We Are Social,
2020). Onursoy tarafından Üniversite Gençliğinin Dijital Okuryazarlık
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Düzeylerini belirlemeye yönelik yapılan 2018 tarihli çalışmada,
öğrencilerin internete erişim için en fazla kullandıkları araç, yaklaşık
%48 ile akıllı telefondur (Onursoy, 2018:1004). Baş ve Diktaş’ın sosyal
bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medya bağımlılık düzeyini
inceleyen çalışmasında da öğrencilerin internet için en fazla
kullandıkları aracın akıllı telefon olduğu görülmektedir (Baş ve Diktaş,
2020: 200-201).
Öte yandan aynı zaman diliminde tüm dünya nüfusu göz önüne
alındığında 16-64 yaş aralığındaki bireylerin internette günlük ortalama
6,43 saat vakit geçirdikleri ve bunun 2,24 saatinde de sosyal medya
kullandıkları görülmektedir. Türkiye’de ise aynı yaş aralığının
internette geçirdiği süre günlük ortalama 7,29’dur ve bunu 2,51 saati
sosyal medyada harcanmaktadır. Bu oranlarla Türkiye 43 ülke içinde
12. sıradadır (We Are Social, 2020). Öğretmen adaylarının internette
ne kadar zaman geçirdiklerine bakıldığında ise, İnal’ın (2010: 66)
Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri ve medya
okuryazarlığına ilişkin görüşlerini incelemek için yaptığı çalışmada,
öğrencilerin internet kullanma sıklıklarına ilişkin bulgular şöyledir:
Öğretmen adaylarının %16,5’i hiç internet kullanmadığını belirtirken
yarıdan fazlası ise (%62,9) günlük 2 saate kadar internet
kullanmaktadır. Yine bir başka çalışmada öğretmen adaylarının
%40,4’ü günde 1 saat ve altında internette zaman geçirirken; %52’si 12 saat ve %42’si de 3-5 saat zaman geçirmektedirler (Tüysüz vd, 2012:
256). Doğusoy ve arkadaşları tarafından yapılan 2020 tarihli bir
çalışmada ise, öğretmen adaylarının günlük internet kullanım
sürelerinin en fazla 2-4 saat olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan
207 öğretmen adaylarından 80’i günde 2-4 saat, 60’ı 4-6 saat internet
kullanırken; 1 saatten az internet kullanan öğrenci sayısı sadece 2’dir
(Doğusoy vd, 2020: 1328).
Sosyal medya platformlarının ne düzeyde kullanıldığına
bakıldığında ise, ilk sırada yaklaşık 2,5 milyar kullanıcı ile Facebook
gelmektedir. İkinci sıradaki Youtube’un 2 milyar ve üçüncü sıradaki
Whatsapp’ın 1,6 milyar kullanıcısı vardır. Dördüncü sırada 1 milyar
kullanıcı ile Instagram ve beşinci sırada ise 340 milyon kullanıcısı ile
Twitter gelmektedir. Türkiye’de ise en fazla kullanılan sosyal medya
platformu Youtube olurken, onu sırasıyla Instagram, Whatsapp,
Facebook ve Twitter takip etmektedir (We Are Social, 2020). Ayrıca
çalışmamız açısından öğretmen adaylarının sosyal medya kullandıkları
sosyal medya araçlarına bakıldığında, Güney’in, “Sosyal Bilgiler
Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanımlarının Medya
Okuryazarlık Düzeyinde Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”
başlıklı çalışmasına göre, öğretmen adaylarının en sık kullandığı sosyal
medya platformları sırasıyla, Instagram, Whatsapp, Facebook olarak
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tespit edilmiştir (Güney, 2018: 34-35). Aynı şekilde Baş ve Diktaş’ın
çalışmasında da öğretmen adaylarının en sık kullandıkları sosyal medya
platformlarında Instagram ilk sıradadır ve onu sırasıyla Facebook,
Twitter ve Snapchat izlemektedir (Baş ve Diktaş, 2020: 203).
Son olarak internet kullanıcılarının internet ve yeni medyayı hangi
amaçlarla kullandıklarına Türkiye özelinde bakıldığında TÜİK 2019
verilerine göre “mesajlaşma” %94,6 ile ilk sıradadır. İkinci sırada %85
ile “İnternet üzerinden telefonla görüşme” ve üçüncü sırada ise %77,7
ile “sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya
fotoğraf vb. içerik paylaşma” amaçları gelmektedir. “Bilgi almak”
(sağlık konusunda) %73,2 ve “müzik dinlemek” %70,2 oranlarıyla
diğer öne çıkan amaçlardandır (TÜİK, 2019b). Öte yandan Karaman’ın
“Öğretmen Adaylarının TV ve İnternet Teknolojilerini Kullanma Amaç
ve
Beklentilerinin
Medya
Okuryazarlığı
Bağlamında
Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasında, internet kullanım
amaçlarından ilki bilgiye erişimdir (Karaman, 2010:58). Akkoyunlu ve
Yılmaz’ın (2005: 7) “Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık
Düzeyleri ile İnternet Kullanım Sıklıkları ve İnternet Kullanım
Amaçları” başlıklı çalışmalarında da öğretmen adaylarının internet
kullanım amaçları sıralamasında bilgiye ulaşmak ilk sıradadır.
Bu çalışmada, öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık ve medya
okuryazarlığı düzeylerinin belirlenmesinin yanı sıra, internete girmek
için en sık tercih ettikleri araçlar, günlük ortalama internette geçirdikleri
zaman, en çok kullandıkları sosyal medya platformları ve yeni medyayı
kullanma nedenleri de öğrenilmeye çalışılmıştır. Ayrıca öğretmen
adaylarının medya okuryazarlığı dersi alıp almadıkları da sorularak, bu
dersi almış olmanın dijital okuryazarlık ve (yeni) medya okuryazarlığı
düzeyleri ile ilişkisine bakılmıştır.
3.

Yöntem

Bu araştırma, nicel araştırma modellerinden tekil tarama ve ilişkisel
tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Tarama modeli, var olan
bir durumu, var olduğu şekliyle tanımlamayı amaçlayan araştırma
yaklaşımıdır (Karasar, 2012: 77). Tekil tarama modeli, değişkenlerin
tek tek, tür ya da miktar olarak oluşumlarının belirlenmesini amaçlar
(Karasar, 2012: 79-81). İlişkisel tarama modeli ise iki veya daha çok
değişken arasındaki birlikte değişim varlığını veya derecesini
belirlemeyi amaçlamaktadır (Cohen, Manion ve Morrison, 2000: 28).
Araştırmada bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki
incelenmiştir. Betimsel olarak öğretmen adaylarının cinsiyet ve yaşı
gibi demografik özellikleri ile internet ve yeni medya kullanımına
ilişkin en sık kullanılan araçlar ve sosyal medya platformları, yeni
medya kullanım amaçları ve medya okuryazarlığı dersi alıp
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almamalarına dair analizler gerçekleştirilmiştir. İlişkisel modelde ise,
seçilen bazı demografik göstergelerle dijital okuryazarlık ve medya
okuryazarlığı arasında bir ilişki olup olmadığına bakılmıştır. Ayrıca
araştırmada odaklandığı zaman dilimi açısından kesitsel bir araştırma
deseni kullanılmıştır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve
Demirel, 2017).
3.1. Katılımcılar
Araştırmanın katılımcılarını Amasya Üniversitesi Eğitim
Fakültesinin farklı bölümlerine devam etmekte olan 432 üniversite
öğrencisi oluşturmuştur. Öğrenciler uygun örnekleme yoluyla
seçilmiştir. Uygun örnekleme yöntemi olasılığa dayalı olmayan
örnekleme tekniklerinden biri olup, araştırmacıların maliyet, zaman,
ulaşılmak istenilen evrene kolay ulaşılabilirlik gibi faktörleri dikkate
alarak araştırma katılımcılarını belirlediği örnekleme türlerinden biridir
(Büyüköztürk ve diğerleri, 2017). Araştırmanın katılımcılarının 370’i
(%85,8) kadın ve 61’i (%14,2) erkektir. Katılımcılar çoğunlukla 20 ile
22 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerinden (%68,2) oluşmaktadır.
3.2. Veri Toplama Araçları
3.2.1. Demografik Bilgi Formu: Üniversite öğrencilerinin
cinsiyeti, yaşı, devam ettiği bölüm, daha önce medya okur yazarlığı
dersi alıp almadığı hakkında bilgiler toplamak amacıyla bu formdan
yararlanılmıştır. Ayrıca, formda öğrencilerin internete girmek için en
sık kullanılan araçlar, en çok kullanılan sosyal medya platformları ve
yeni medya kullanma nedenlerini belirlemeye yönelik sorular yer
almaktadır. Ayrıca katılımcılara medya okuryazarlığı dersi alıp
almadıkları sorulmuştur.
3.2.2. Dijital Okuryazarlık Ölçeği: Üniversite öğrencilerinin
dijital okuryazarlık becerilerini ölçek amacıyla Ng (2012) tarafından
geliştirilen Dijital Okuryazarlık Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin, Türkçe
diline uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları Üstündağ, Güneş
ve Bahçivan (2017) tarafından gerçekleştirilmiştir. Üstündağ ve
diğerleri (2017) tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda,
ölçeğin orijinal ölçeğin faktör yapısına benzer şekilde tek faktörlü bir
yapıya sahip olduğu ve toplam varyansın %40’ını açıkladığı
bildirilmiştir. Ölçek on maddeden oluşan beşli Likert tipi bir ölçek olup,
katılımcılar ölçekte yer alan her bir dijital okur yazarlık becerisine ne
düzeyde sahip olduklarını kesinlikle katılmıyorum (1) ile kesinlikle
katılıyorum (5) arasında uzanan seçeneklerden birini işaretleyerek
belirtmektedir. Ölçekten alınabilecek olası puanlar 10 ile 50 arasında
değişmekte olup, yüksek puanlar bireylerin dijital okuryazarlık
becerilerini yüksek olduğuna işaret etmektedir. Ölçekten örnek bir
madde ‘‘Yeni teknolojileri kolayca öğrenebilirim.’’ şeklindedir.
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Ölçeğin, Üstündağ ve diğerleri (2017) tarafından bildirilen Cronbach
alpha iç tutarlılık katsayısı .86’dır. Ölçeğin bu çalışmada hesaplanan
Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı ise .79 olup, iyi düzeyde
güvenilirliği işaret etmektedir (Yockey, 2011).
3.3. Yeni Medya Okuryazarlık Ölçeği:
Üniversite öğrencilerinin yeni medya okur yazarlığı düzeylerini
belirleyebilmek amacıyla Koç ve Barut (2016) tarafından geliştirilen
Yeni Medya Okuryazarlık Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 35 madde ve 4
alt boyuttan oluşmakta olup, alt boyutlar ya da toplam puan alınarak
kullanılabilmektedir (Koç ve Barut, 2016). Bu araştırmada üniversite
öğrencilerinin genel yeni medya okur yazarlık düzeylerinin
belirlenebilmesi amaçlandığından toplam puan alınarak kullanılmıştır.
Katılımcılar her bir ölçek ifadesinin kendileri için ne düzeyde uygun
olduğunu kesinlikle katılmıyorum (1) ile kesinlikle katılıyorum (5)
arasında uzanan seçeneklerden birini işaretleyerek bildirmektedir.
Ölçekten alınabilecek puanlar 35 ile 175 arasında değişmekte olup,
alınan yüksek puanlar yüksek düzeyde yeni medya okuryazarlığına
işaret etmektedir. Ölçekten örnek bir madde ‘‘Medyadaki yenilikleri ve
değişiklikleri takip edebilme noktasında iyiyim.’’ şeklindedir. Koç ve
Barut (2016) tarafından ölçeğin tamamı için bildirilen Cronbach alpha
iç tutarlılık katsayısı .95’dir. Ölçeğin bu çalışmada hesaplanan
Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı .95 olup, çok yüksek düzeyde
güvenilirliğe işaret etmektedir (Yockey, 2011).
3.4. İşlem
Araştırmaya konu olan veriler üniversite öğrencilerinden online
olarak toplanmıştır. Veri toplama araçlarını cevaplamadan önce
üniversite öğrencilerine araştırmanın etik kuralları olan, gönüllük,
gizlilik, geri çekilme hakkı ve araştırmanın amacı hakkında bilgi
verilmiş ve veri toplama araçlarını cevaplamadan önce yazılı onamları
alınmıştır. Tüm öğrenciler araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır.
Öğrenciler veri toplama aracını yaklaşık olarak 15 dakikada
cevaplamıştır.
3.5. Verilerin Analizi
Tüm istatistiksel işlemler sosyal bilimler araştırmalarında en sık
kullanılan istatistiksel yazılımlardan biri olan SPSS programında
gerçekleştirilmiştir. Veri setinin incelenmesi sonucunda çok sınırlı
sayıdaki kayıp değere sahip katılımcıya beklenti-maksimizasyon
algoritması kullanılarak veri atama işlemi gerçekleştirilmiştir.
Üniversite öğrencilerinin sosyodemografik özellikleri, internete girmek
için en sık kullanılan araçlar, en çok kullanıldıkları sosyal medya
platformları ve yeni medya kullanma nedenleri hakkında bilgi vermek
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amacıyla betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Üniversite
öğrencilerinin cinsiyeti ve medya okur yazarlığı dersi alma durumuna
göre dijital okuryazarlık ve yeni medya okuryazarlık puan
ortalamalarındaki farklılıklar bağımsız örneklemler için t-testi
aracılığıyla incelenmiştir. Üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyi ve
internet kullanma süresine göre dijital okuryazarlık ve yeni medya
okuryazarlık puan ortalamalarındaki farklılıklar ise tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) aracılığıyla incelenmiştir. Tek yönlü ANOVA
sonuçları anlamlı olması durumunda, işlem sonrası Tukey HSD testi
kullanılmıştır. Yeni medya okuryazarlığının dijital okuryazarlık
puanlarını yordama gücü ise basit doğrusal regresyon analizi
aracılığıyla incelenmiştir. Uygun olan analizlerde normallik,
doğrusallık, varyansların homojenliği, eş varyanslılık ve çoklu
doğrusallık varsayımları incelenmiş ve karşılandığı görülmüştür (Hair,
Babin, Anderson ve Black, 2018; Ho, 2013; Tabachnick ve Fidell,
2012). Tüm analizlerde anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir.
4.

Bulgular

Tablo 1’de çalışma grubunu oluşturan katılımcıların araştırma
kapsamında incelenen sosyodemografik özelliklerine ilişkin bilgileri
içeren frekans ve yüzde değerleri yer almaktadır.
Tablo 1. Çalışma grubuna ilişkin betimsel istatistikler
n

%

370
61

85.8
14.2

17-19

61

14.2

20-22

294

68.2

23 ve üstü

76

17.6

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği

5

1.2

Fen bilgisi öğretmenliği

27

6.3

İlköğretim matematik öğretmenliği

77

17.9

İngilizce öğretmenliği

35

8.1

Okul öncesi öğretmenliği

120

27.8

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık

9

2.1

Sınıf öğretmenliği

71

16.5

Sosyal bilgiler öğretmenliği

59

13.7

Türkçe öğretmenliği

28

6.5

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş

Bölüm
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Sınıf
1. sınıf

77

17.9

2. sınıf

102

23.7

3. sınıf

115

26.7

137

31.8

Aldım

159

36.9

Almadım

272

63.1

2 saatten az

37

8.6

2-4 saat

173

40.1

4-6 saat

153

35.5

6 saatten fazla

68

15.8

4. sınıf
Medya Okuryazarlığı Dersi Alma Durumu

Bir günde internette ortalama geçirilen zaman

Not: N=431.
Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmanın çalışma grubunun %85,8
(n=370)’i kadın, %68,2 (n=294)’si 20-22 yaş arasında, %27.8 (n=120)’i
okul öncesi eğitim bölümünde öğrenim görmekte, %31.8 (n=137)’i 4.
sınıf öğrencisi, %63.1 (n=272)’i medya okuryazarlığı dersi almamış,
%40.1 (n=173)’i günde ortalama 2-4 saat internette zaman
geçirmektedir.
Tablo 2’de katılımcıların internete girmek için en sık kullandıkları
araçlara ait yüzde dağılımları görülmektedir.
Tablo 2. İnternete girmek için en sık kullanılan araçlar
İnternete girmek için kullanılan araçlar

%

Akıllı telefon

33.6

Laptop veya masaüstü bilgisayar

19.4

Tablet

18.8

Giyilebilir teknoloji

28.2

Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların en çok internete girmek
için akıllı telefonlarını kullanmaktadır (%33,6). Bunu sırasıyla
giyilebilir teknoloji (%28,2), laptop veya masaüstü bilgisayar (%18,8)
ve tablet (%18,8) takip etmektedir.
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Tablo 3’te katılımcıların en çok kullandığı üç sosyal medya
platformuna ait yüzde dağılımları görülmektedir.
Tablo 3. En çok kullanılan sosyal medya platformları
En çok kullanılan sosyal medya
platformları

%

YouTube

36.2

Instagram

9.8

Tumblr

9.0

Tablo 3’te görüldüğü gibi katılımcıların en çok kullandığı üç tür
sosyal medya platformu sırasıyla Youtube (%36,2), Instagram (%9,8)
ve Tumblr (%9,0) olarak görülmektedir.
Tablo 4’te katılımcıların yeni medya kullanma nedenlerine ait yüzde
dağılımları görülmektedir.
Tablo 4. Katılımcıların yeni medya kullanma nedenleri
Yeni medya kullanma nedenleri

%

Bilgilenme

30.0

Kişisel kimlik/özdeşlik

18.4

Sosyal etkileşim

17.5

Tablo 4’te görüldüğü gibi katılımcıların %30,0’ı bilgilenme,
%18,4’ü kişisel kimlik/özdeşlik ve %17.5’i sosyal etkileşim amacıyla
yeni medya kullanmaktadır.
Tablo 5’te araştırmanın katılımcılarının cinsiyetlerine göre dijital
okuryazarlık ortalamalarındaki farklılıkları incelemek amacıyla
gerçekleştirilen bağımsız örneklemler t-testi sonuçları görülmektedir.
Tablo 5. Cinsiyete göre dijital okuryazarlık bağımsız örneklemler
için t-testi sonuçları
x̅

S.S.

sd

t

p

Kadın

36.04

5.08

429

-2.23

.029*

Erkek

37.85

5.98

Cinsiyet

Not: p< .05*.
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Tablo 5’te görüldüğü gibi gerçekleştirilen bağımsız örneklemler için
t-testi sonucuna göre araştırmanın katılımcılarının dijital okuryazarlık
(t(429)= -1.23, p< .05) puan ortalamalarında cinsiyete göre anlamlı bir
farklılık bulunmuştur. Erkek üniversite öğrencilerinin dijital
okuryazarlık puan ortalamaları kadın öğrencilerden anlamlı bir şeklide
daha yüksektir.
Tablo 6’da araştırmanın katılımcılarının medya okuryazarlığı dersi
alma durumuna göre dijital okuryazarlık ortalamalarındaki farklılıkları
incelemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız örneklemler t-testi
sonuçları görülmektedir.
Tablo 6. Medya okuryazarlığı dersi almaya göre dijital
okuryazarlık bağımsız örneklemler için t-testi sonuçları
Medya okuryazarlığı
dersi

x̅

S.S.

sd

t

p

Aldım

37.12

4.92

429

2.52

.012*

Almadım

35.81

5.37

Not: p< .05*.
Tablo 6’da görüldüğü gibi gerçekleştirilen bağımsız örneklemler
için t-testi sonucuna göre araştırmanın katılımcılarının dijital
okuryazarlık ölçeği (t(429)= 2.52, p< .05) puan ortalamalarında medya
okuryazarlığı dersi alma durumuna göre anlamlı bir farklılık
bulunmuştur. Medya okur yazarlığı dersi alan üniversite öğrencilerinin
dijital okur yazarlık puan ortalamaları medya okuryazarlığı dersi
almayan üniversite öğrencilerinden anlamlı bir şekilde yüksektir.
Tablo 7’de araştırmanın katılımcılarının yaşlarına göre dijital
okuryazarlık ölçeği puan ortalamalarındaki farklılıkları incelemek
amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü ANOVA sonuçları görülmektedir.
Tablo 7. Yaşa göre dijital okuryazarlık tek yönlü ANOVA
sonuçları
Yaş

x̅

S.S.

sd1,sd2

F

p

17-19

34.95

4.80

2, 428

2.90

.056

20-22

36.38

5.33

23 ve üzeri

37.07

5.13

Tablo 7’de görüldüğü gibi gerçekleştirilen tek yönlü ANOVA
sonucunda araştırmanın katılımcılarının dijital okuryazarlık (F(2,
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428)= 2.90, p> .05) puan ortalamalarında yaşa göre anlamlı bir farklılık
yoktur.
Tablo 8’de araştırmanın katılımcılarının öğrenim gördükleri sınıf
düzeyine göre dijital okuryazarlık puan ortalamalarındaki farklılıkları
incelemek amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü ANOVA sonuçları
görülmektedir.
Tablo 8. Sınıf düzeyine göre dijital okuryazarlık tek yönlü
ANOVA sonuçları
Sınıf Düzeyi

x̅

S.S.

sd1,sd2

F

p

1. 1. sınıf

35.94

4.98

3, 427

2.85

.037*

2. 2. sınıf

35.58

5.18

3. 3. sınıf

35.91

5.53

4. 4. sınıf

37.35

5.08

İşlem
Sonrası
2-4

Not: p< .05*.
Tablo 8’de görüldüğü gibi gerçekleştirilen tek yönlü ANOVA
sonucunda araştırmanın katılımcılarının dijital okuryazarlık (F(3,
427)= 2.85, p< .05) puan ortalamalarında öğrenim görülen sınıf
düzeyine göre anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Farklılığın
hangi grup ya da gruplar arasındaki puan farklılığından kaynaklandığını
belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilen işlem sonrası Tukey HSD
testi sonucunda, 2. sınıfta öğrenim görmekte olan katılımcıların (x̅=
35.58) dijital okuryazarlık puan ortalamaları 4. sınıfta öğrenim
görmekte olan katılımcılardan (x̅= 37.35) anlamlı bir şekilde daha
yüksektir.
Tablo 9’da araştırmanın katılımcılarının günlük ortalama internette
geçirdikleri zamana göre dijital okuryazarlık puan ortalamalarındaki
farklılıkları incelemek amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü ANOVA
sonuçları görülmektedir.
Tablo 9. Günlük ortalama internette geçirilen zamana göre dijital
okuryazarlık tek yönlü ANOVA sonuçları
İnternette
geçirilen
zaman
1. 2
saatten az
2. 2-4
saat

x̅

S.S.

sd1,sd2

F

p

34.48

5.19

3, 427

3.33

.020*

35.84

4.98
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İşlem
Sonrası
1-4

3. 4-6
saat
4. 6
saatten
fazla

36.84

5.33

37.24

5.48

Not: p< .05*.
Tablo 9’da görüldüğü gibi gerçekleştirilen tek yönlü ANOVA
sonucunda araştırmanın katılımcılarının dijital okuryazarlık (F(3,
427)= 3.33, p< .05) puan ortalamalarında günlük ortalama internette
geçirilen zamana göre anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur.
Farklılığın hangi grup ya da gruplar arasındaki puan farklılığından
kaynaklandığını belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilen işlem
sonrası Tukey HSD testi sonucunda, günlük ortalama 6 saatten fazla
internette zaman geçiren katılımcıların (x̅= 37.24) dijital okuryazarlık
puan ortalamaları günlük ortalama 2 saatten az internette zaman geçiren
katılımcılardan (x̅= 34.48) anlamlı bir şekilde daha yüksektir.
Tablo 10’da araştırmanın katılımcılarının cinsiyetlerine göre yeni
medya okuryazarlık ölçeği ortalamalarındaki farklılıkları incelemek
amacıyla gerçekleştirilen bağımsız örneklemler t-testi sonuçları
görülmektedir.
Tablo 10. Cinsiyete göre yeni medya okuryazarlığı bağımsız
örneklemler için t-testi sonuçları
x̅

S.S.

sd

t

p

Kadın

172.09

20.03

429

-2.65

.008*

Erkek

179.46

20.77

Cinsiyet

Not: p< .05*.
Tablo 10’da görüldüğü gibi gerçekleştirilen bağımsız örneklemler
için t-testi sonucuna göre araştırmanın katılımcılarının yeni medya
okuryazarlık (t(429)= -2.65, p< .05) puan ortalamalarında cinsiyete
göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Tablo 10 da görüldüğü gibi,
erkek üniversite öğrencilerinin yeni medya okuryazarlığı puan
ortalamaları kadın üniversite öğrencilerinden anlamlı bir şeklide
yüksektir.
Tablo 11’de araştırmanın katılımcılarının medya okuryazarlığı dersi
alma durumuna göre yeni medya okuryazarlık ölçeği puan
ortalamalarındaki farklılıkları incelemek amacıyla gerçekleştirilen
bağımsız örneklemler t-testi sonuçları görülmektedir.
Tablo 11 Medya okuryazarlığı dersi almaya göre yeni medya
okuryazarlık ölçeği bağımsız örneklemler için t-testi sonuçları
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Medya okuryazarlığı
dersi

x̅

S.S.

sd

t

p

Aldım

176.82

17.81

429

2.92

.004**

Almadım

170.97

21.33

Not: p< .01**.
Tablo 12’de görüldüğü gibi gerçekleştirilen bağımsız örneklemler
için t-testi sonucuna göre araştırmanın katılımcılarının yeni medya
okuryazarlığı ölçeği (t(429)= 2.92, p< .01) puan ortalamalarında medya
okuryazarlığı dersi alma durumuna göre anlamlı bir farklılık
bulunmuştur. Medya okur yazarlığı dersi alan üniversite öğrencilerinin
yeni medya okur yazarlığı puan ortalamaları medya okur yazarlığı dersi
almayan üniversite öğrencilerinden anlamlı bir şeklide daha yüksektir.
Tablo 12’de araştırmanın katılımcılarının yaşlarına göre yeni medya
okuryazarlık ölçeği puan ortalamalarındaki farklılıkları incelemek
amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü ANOVA sonuçları görülmektedir.
Tablo 12. Yaşa göre yeni medya okuryazarlığı tek yönlü ANOVA
sonuçları
Yaş

x̅

S.S.

sd1,sd2

F

p

17-19

169.73

20.98

2, 428

1.00

.367

20-22

173.63

20.25

23 ve üzeri

173.92

19.79

Tablo 13’te görüldüğü gibi gerçekleştirilen tek yönlü ANOVA
sonucunda araştırmanın katılımcılarının yeni medya okuryazarlığı (F(2,
428)= 1.00, p> .05) puan ortalamalarında yaşa göre anlamlı bir farklılık
yoktur.
Tablo 13’te araştırmanın katılımcılarının öğrenim gördükleri sınıf
düzeyine göre yeni medya okuryazarlık ölçeği puan ortalamalarındaki
farklılıkları incelemek amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü ANOVA
sonuçları görülmektedir.
Tablo 13. Sınıf düzeyine göre yeni medya okuryazarlığı tek yönlü
ANOVA sonuçları
Sınıf Düzeyi

x̅

S.S.

sd1,sd2

F

p

1. sınıf

173.08

18.49

3, 427

1.85

.138

2. sınıf

170.83

21.20
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3. sınıf

171.42

21.97

4. sınıf

176.31

18.82

Tablo 13’te görüldüğü gibi gerçekleştirilen tek yönlü ANOVA
sonucunda araştırmanın katılımcılarının yeni medya okuryazarlığı F(3,
427)= 1.85, p> .05) puan ortalamalarında sınıf düzeyine göre anlamlı
bir farklılık yoktur.
Tablo 14’te araştırmanın katılımcılarının günlük ortalama internette
geçirdikleri zamana göre yeni medya okuryazarlığı puan
ortalamalarındaki farklılıkları incelemek amacıyla gerçekleştirilen tek
yönlü ANOVA sonuçları görülmektedir.
Tablo 14. Günlük ortalama internette geçirilen zamana göre yeni
medya okuryazarlığı tek yönlü ANOVA sonuçları
İnternette geçirilen
zaman

x̅

S.S.

sd1,sd2

F

p

1. 2 saatten az

166.61

21.28

3, 427

2.72

.044*

2. 2-4 saat

171.47

19.80

3. 4-6 saat

175.43

19.49

4. 6 saatten fazla

175.71

21.85

İşlem
Sonrası

Not: p< .05*.
Tablo 14’te görüldüğü gibi gerçekleştirilen tek yönlü ANOVA
sonucunda araştırmanın katılımcılarının yeni medya okuryazarlığı (F(3,
427)= 2.72, p< .05) puan ortalamalarında günlük ortalama internette
geçirilen zamana göre anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur.
Farklılığın hangi grup ya da gruplar arasındaki puan farklılığından
kaynaklandığını belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilen işlem
sonrası Tukey HSD testi sonucunda ise herhangi bir grup arasında
anlamlı bir puan farklılığı olmadığı görülmüştür. Bu bulgular, bir bütün
olarak gruplardaki puanların kategoriler arttıkça artma eğiliminde
olduğunu ancak bu artışın gruplar arasında anlamlı bir farklılık
oluşturacak düzeyde olmadığını göstermektedir (Tabachnick ve Fidell,
2012).
Tablo 15’te dijital okur yazarlık puanlarını yordamak amacıyla
gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçları görülmektedir.
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Tablo 15 Dijital okur yazarlık basit doğrusal regresyon analizi
sonuçları

Sabit
Yeni Medya Okuryazarlığı

Standardize
Edilmemiş
B
SE
.00 1.27
.21
.01

Standardize

t

p

.00
28.68

.997
.001***

β
.81

Not: p< .001***.
Tablo 15’te görülen dijital okuryazarlık puanlarını yordamak
amacıyla oluşturulan modelin anlamlı olduğu görülmüştür (F(1,
430)=822.78, p< .001, ΔR2= .66) ve bu model dijital okuryazarlık
puanlarındaki değişim yaklaşık olarak %66’sını açıklamaktadır. Tablo
15 de görüldüğü gibi yeni medya okur yazarlığı puanları dijital medya
okur yazarlığı puanlarının pozitif anlamlı bir yordayıcısıdır (β= .81).
Başka bir ifadeyle, bu örneklemde yeni medya okur yazarlığı yüksek
olan öğrencilerin dijital medya okur yazarlığı da yüksektir. Ancak,
açıklanmayan varyansın yaklaşık olarak %34 olduğu dikkate
alındığında, bu öğrenciler için yeni medya okur yazarlığı ile dijital
medya okur yazarlığının birbiriyle ilişkili ancak farklı yapılar olduğuna
işaret etmektedir.
5.

Sonuç ve Tartışma

Öğretmen adaylarının yeni medya okuryazarlık ve dijital
okuryazarlık düzeylerinin bazı değişkenler ışığında incelenmesi için
yapılan bu çalışmada, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde
öğrenim göre 432 öğrenciye yönelik anket çalışması yapılmıştır.
Araştırmanın sonuçları şöyledir:
İlk olarak öğretmen adaylarının % 40’ı internette günlük ortalama
2-4 saat vakit geçirmektedirler. Bu sürenin dünya ölçeğinde ortalama
6,43 saat ve Türkiye ölçeğinde de ortalama 7,29 saat olduğu gözönünde
bulundurulduğunda, öğretmen adaylarının internette daha az vakit
geçirdikleri söylenebilir. Ayrıca internette günlük ortalama 6 saatten
fazla vakit geçiren öğretmen adaylarının oranı sadece ankete
katılanların sadece % 15 kadarıdır. Çalışmanın bu anlamdaki bulguları,
daha erken tarihli olan İnan (2010) ve Tüysüz vd. (2012) ile uyumlu
değildir. Bunun nedeni ülkemizde ve dünyada özellikle gençler
arasında internet kullanımının giderek yaygınlaşması ve dolayısıyla da
günlük internet kullanım süresinin giderek artmasıdır. Bu yargıyı
destekleyecek şekilde çalışmamızın bulguları, en son çalışmalardan
birisi olan Doğusoy vd. (2020) ile uyumludur.
İkinci olarak çalışmaya katılan öğretmen adaylarının internete
girmek için kullandıkları araçlarda akıllı telefon ilk sırada, giyilebilir
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teknolojik araçlar ikinci sırada, laptop veya masa üstü bilgisayar üçüncü
sırada ve tablet de dördüncü sıradadır. Çalışmamızın bulgularında
öğretmen adaylarının internet için tercih ettikleri ilk aracın akıllı telefon
olarak tespit edilmesi, Onursoy’un (2018) üniversite öğrencilerine ve
Baş ve Diktaş’ın (2020) sosyal bilgiler öğretmen adaylarına yönelik
yaptığı çalışmalarla uyumludur. Fakat çalışmamızda öğretmen
adaylarının internete girmek için ikinci sırada giyilebilir teknolojiyi
göstermeleri söz konusu çalışmalardan farklıdır. Öğretmen adaylarının
giyilebilir teknolojiyi ikincisırada belirtmeleri, teknoloji kullanıımında
yenilikçi olmaları ile açıklanabilir. Ayrıca bu teknoljik cihazların
gündelik hayatın her anında rahat ve kolayca kullanılıyor olması da
öğretmen adaylarının tercih nedenleri arasında sayılabilir.
Üçüncü olarak çalışmanın bulguları, örneklemi oluşturan öğretmen
adaylarının en fazla kullandıkları sosyal medya platformunun Youtube
olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin %36’sı en sık kullandığı sosyal
medya platformunun Youtube olduğunu belirtirken; ikinci ve üçüncü
sıralarda Instagram ve Tumblr kullanımı birbirine yakın değerlerde yer
almaktadır. Öğretmen adaylarının ilk tercih ettikleri sosyal medya
platformunu Youtube olarak seçmelerinin nedininin, bu platformu
bilgilenme, öğrenme ve eğlence amaçlı kullanımladır. Öte yandan bu
bulgular, Güney (2018) ve Baş ve Diktaş (2020) tarafından yapılan
çalışmalardaki bulgularla uyumlu değildir. Çünkü söz konusu her iki
çalışmada da öğretmen adaylarının en fazla kullandıkları sosyal medya
platformu Instagram olarak tespit edilmiştir.
Dördüncü olarak çalışmamızda öğretmen adaylarının yeni medyayı
hangi amaçlarla kullandıklarına ilişkin bulgularında ilk sırada %30 ile
bilgilenme gelmektedir. Bu bulgu, Karaman (2010 ve Akkoyunlu ve
Yılmaz (2005) ile uyumludur.
Çalışmanın bir diğer bulgusu, öğretmen adaylarının medya
okuryazarlık ve dijital okuryazarlık düzeylerinin cinsiyete göre değişip
değişmediği ile ilgidir.
Bulgular, erkek öğrencilerin her iki
okuryazarlık düzeyinin de kadın öğrencilere göre yüksek olduğunu
göstermektedir. Çalışmanın dijital okuryazarlık düzeylerine ilişkin
bulguları, erkek öğretmen adayların digital okuryazarlık düzeylerinin
kadın öğrencilere göre yüksek olduğu bulgusuna erişen Çetin (2018) ile
uyumludur. Çalışmanın cinsiyet ile medya okuryazarlığı arasındaki
ilişkiye ait sonuçları ise, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin medya
okuryazarlık düzeyleri ile cinsiyet arasında bağlantı olduğu ve erkek
öğrencilerin medya okuryazarlık seviyelerinin yüksek olduğu
bulgusuna erişen Aslan ve Basel (2016) ile uyumludur. Fakat yine
medya okuryazarlık düzeyleri ile ilgili olarak cinsiyetin anlamlı bir fark
oluşturmadığı bulgularına erişen Çepni, Palaz ve Ablak (2015) ve Sarar
ve Engin (2015) ile uyumlu değildir.
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Çalışmanın bir diğer bulgusu ise medya okuryazarlığı dersi alma ile
medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık arasında bir ilişkinin
bulunup bulunmadığına ilişkindir. Çalışmanın bulguları, medya
okuryazarlığı dersi alan öğrencilerin her iki okuryazarlık düzeyinin de
bu dersi alamayan öğrencilere göre yüksek olduğunu göstermektedir.
Son olarak bu çalışma dijital okuryazarlık ve yeni medya
okuryazarlığının birbirinden farklı ama birbiriyle ilişkili olduğu
savından hareket etmiştir. Giderek daha fazla teknolojiye yaslanan ve
içeriği tamamen dijitalleşen medyanın bir ideoloji ve anlam barındırdığı
akılda tutulmalıdır. Bu ideoloji ve anlamın ayrımına varabilmek (yeni)
medyanın dijitalden bağımsız olarak irdelenmesini beraberinde
getirmektedir. Çalışmamızın bulguları her iki okuryazarlık düzeylerinin
birbiriyle ilişkili olduklarını ve özellikle (yeni) medya okuryazarlığı
yüksek öğretmen adaylarının dijital okuryazarlıklarının da yüksek
olduğunu göstermektedir.
Sonuç olarak medya okuryazarlığının en önemli amaçlarından birisi,
bireylere eleştirel düşünme ve farklı olanı değerlendirebilme yetisi
kazandırmadır. Bu noktada, mesleği bireylerin öğrenmesine yardımcı
olmak olan öğretmen adayları için medya okuryazarlığı hayati öneme
sahiptir. Öğretmen adaylarının hem kendi öğrenme süreçlerinde
medyayı bilinçli kullanabilme yetkinliğine sahip olmaları ve hem de bu
yetkinliği başkalarına aktarabilmeleri, medya okuryazarlığı ve dijital
okuryazarlık konularında toplumsal duyarlılığın oluşmasına önemli
ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu nedenle Eğitim Fakültelerinde medya
okuryazarlığı dersi zorunlu olarak okutulmalı ve bu dersi verecek
akademisyenlerin (kitle) iletişim disiplini hakkındaki bilgi seviyeleri
göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü çalışmanın başında da
belirttiğimiz gibi günümüz dünyasının en temel bilgi kaynağı internet
ve yeni medyadır.
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1. Giriş
Eleştirel ekonomi politik yaklaşım, kapitalist ekonomik sistemde
faaliyet gösteren medya kuruluşlarının mülkiyet ilişkileri çerçevesinde
kültürel ürünlerin üretimine ve tüketimine odaklanmaktadır. Medya
içeriklerinin metalaşması sorununu odağına taşıyan eleştirel ekonomi
politik yaklaşımlar açısından medya, kapitalist ideolojik sistem
içerisinde sermayeye ve iktidara bağlı olarak kültürel ürünlerin içeriğini
kendi ticari çıkarlarına bağlı olarak şekillendirmekte ve kontrol
etmektedir. Dolayısıyla, eleştirel ekonomi politik yaklaşım, iletişim
çalışmalarında eleştirel yaklaşımlar içerisinde yer alan ve medyanın
kapitalist sistemde yüklenmiş olduğu rolü çeşitli yönlerden sorgulayan
önemli bir alanı temsil etmektedir.
Eleştirel ekonomi politik, maddi kaynakların üretimini ve
değişimini tarihsel ve toplumsal olarak incelemeyi konu edinmektedir.
Bu nedenle eleştirel ekonomi politik yaklaşım, toplumsal ilişkilerin
bağlı bulunduğu dönemin üretim ilişkilerine göre nasıl biçimlendiği
üzerinde durmaktadır. Kapitalist üretim ilişkilerini tarihsel olarak ele
almayı ve toplumsal olarak değerlendirmeyi amaç edinen eleştirel
ekonomi politik yaklaşım, günümüzdeki egemen kapitalist toplumsal
yapıyı ve onun ideolojik araçlarını analiz etmek bakımından da oldukça
önemlidir. Kapitalist sistem içerisinde önemli bir ideolojik araç olarak
işlev gösteren medya endüstrisi, siyasal güçlerin ve maddi çıkarların
egemenliğinde kültürel ürünleri metalaştırmakta ve kendine özgü bir
söylem alanı yaratmaktadır.
Haber medyasının mülkiyet yapısı ve diğer endüstrilerle olan
ilişkisi; haberin içeriğini, nasıl sunulacağını ve hangi araçlarla dağıtıma
Bu çalışma Simge Deniz Demirel’in “Eleştirel Ekonomi Politik Kuramı Işığında
Dijital Medya ile Değişen Gazetecilik Pratikleri: Dijital ve Basılı Gazeteler Üzerine
Karşılaştırmalı Bir Çalışma” başlıklı doktora tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
*
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çıkarılacağını belirlemekte ve dolayısıyla haber üretim sürecinde karar
verici mekanizma olarak işlev görmektedir. Kuşkusuz, haber değerinin
de siyasal ve ekonomik çıkarlara göre belirlendiği günümüzde medya,
iktidarın ve çeşitli ekonomik kurumların ideolojisini haber metinleri ile
okuyucuya aktarmaktadır.
Son yıllarda dijital medya teknolojilerinin gelişimi, haber üretim
pratiklerine farklı bir soluk kazandırdığı gibi okuyucuya ya da
kullanıcıya da daha aktif bir rol biçmekte ve böylelikle daha özgür ve
alternatif bir iletişim ortamı yaratabilmektedir. Bu yeni iletişim ortamı,
haber üretim sürecinin her aşamasını teknoloji ile yoğururken, aynı
zamanda bu teknolojiye sahip olan ve ilgisi olan herkesin habercilik
alanına katkıda bulunabileceği bir alanı işaret etmektedir. Geleneksel
medya haberciliğinden farklı olarak iletişim sürecine kaynak ve alıcı
bağlamında çift yönlü bir özellik sunan dijital medya, haber üretim
sürecinin daha farklı bir perspektiften işlemesine ve uygulama olanağı
bulmasına temel oluşturmaktadır.
Dijital medya, habercilik alanına çeşitli yönlerden farklılıklar sunup,
alternatif bir boyut özelliği kazandırsa da, diğer yandan küresel
kapitalist sistemin de devamlılığını sağlamasında etkin bir rol
üstlenmektedir. Küresel ticari medya pazarı, dijital medya üzerinden
daha hızlı ve aktif bir şekilde faaliyet göstermekte ve kapitalist sistemin
ideolojisinin dünya geneline yayılmasına hizmet etmektedir. Küresel
medya şirketleri ve bağlantılı diğer endüstriler, dijital medyadaki çeşitli
uygulamalar ve hizmetler yoluyla kendi varlığını pekiştirmekte ve
rekabeti ortadan kaldırmaktadır. Dijital medyada yer alan haberler,
reklamlar, dijital oyunlar, alış veriş siteleri ve çeşitli uygulamalar
üzerinden varlığını sürdüren ve güçlendiren küresel ticari kuruluşlar ve
medya şirketleri, kullanıcıyı odağına almakta ve kaynaklarını daha
geniş bir alana yaymayı hedeflemektedir. Küresel kapitalist sistemde
medya ve reklamcılık sektörü, kapitalist değerlerin ve çıkarların
metalaştırılmış kültürel ürünler aracılığıyla okuyucuya/kullanıcıya
ulaştırılmasında önemli bir rol üstlenmektedir.
Dijital medyanın gelişimine bağlı olarak küreselleşen medya, haber
içeriklerini ekonomik çıkarlar ve siyasal güç odakları çerçevesinde
yapılandırmakta ve egemen toplumsal ilişkilerin denetimini
sağlamaktadır. Böylelikle medya, kapitalist sistemin önemli bir
ideolojik aracı haline gelmekte ve haber içerikleri de toplumsal yarara
göre değil, ticari kuruluşların ve siyasi güçlerin çıkarlarına göre
düzenlenmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz dijital iletişim
çağında, habercilik sektörü pazarın gereklilikleri ve egemen siyasal
iktidarın ideolojisine göre reklamcılık sektörü ve yeni iş modelleri ile
yeniden şekillenmekte ve bütünleşmektedir.
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Bu çalışmada, kapitalist sistem içerisindeki günümüz gazetecilik
pratikleri ve haber üretim süreci dijital medya üzerinden olumlu ve
olumsuz yönleriyle değerlendirmeye alınmaktadır. Dijital medya ile
değişen habercilik pratiklerinin eleştirel ekonomi politik
değerlendirmesini yapabilmek amacıyla basılı gazeteler ve haber
portallarının karşılaştırmalı analizine yer verilmektedir. Böylelikle,
dijital medya gazeteciliğinin kapitalist sisteme hangi unsurları ön plana
çıkararak dahil olduğu ortaya konmaktadır.
2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada temel amaç, dijital medya platformlarının gelişimi
paralelinde değerlendirilebilecek bir alan olarak dijital medya
gazeteciliğinin geleneksel gazetecilik pratiklerinden ayrıldığı noktaları
incelemek ve eleştirel ekonomi politik kuramı ışığında habercilik
pratiklerinin basılı gazeteler ve haber portalları üzerinden değişen
yönlerini ortaya koymaktır.
Dijital medya ile habercilik pratiklerinin nasıl ve hangi yönlerden
değişime uğradığı ve dijital medya haberciliğinin kapitalist sistemin
devamlılığını sağlamada nasıl bir role sahip olduğu üzerinde durmak bu
çalışmanın temel odak noktalarını oluşturmaktadır. Haberin kaynağı,
sahiplik yapısı, okurun rolü ve reklam olgusu eleştirel ekonomi politik
bağlamda basılı ve dijital gazetelerin karşılaştırmalı analizi için
çalışmada ele alınacak temel unsurları oluşturmaktadır. Çalışmada tüm
bu unsurlara ilişkin ortaya çıkan nicel veriler, eleştirel ekonomi politik
bağlamda niteliksel olarak değerlendirilmekte ve yorumlanmaktadır.
Araştırmanın amacı doğrultusunda sınanmaya çalışılan hipotezler şu
şekildedir:
H1: Basılı gazetelerde ve haber portallarında haber temaları çeşitlilik
göstermektedir.
H2: Fikir ve kitle gazeteleri olarak iki grupta incelen gazeteler ve
haber portalları açısından haber temaları farklılık gösterebilmektedir.
H3: Basılı gazetelerin ana sayfalarında reklamlara rastlanmazken,
haber portallarının ana sayfalarında reklamlara oldukça yoğun bir
şekilde rastlanmaktadır.
H4: Haber portallarında haber metinleri ile iç içe geçen reklamlar,
ticari enformasyon ve haber metinleri arasındaki sınırları
bulanıklaştırmaktadır.
3. Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmada araştırmanın temel amacı ve hipotezleri çerçevesinde
basılı gazetelerde ve haber portallarında yer alan haberler içerik analizi
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yöntemiyle değerlendirmeye alınmaktadır. Günümüzde dijital medya
ile habercilik alanında yaşanan değişikliklerin eleştirel ekonomi politik
kuramı ışığında genel bir değerlendirmesini yapmak haberi konu,
görsel öğeler, kaynak, okur ve reklam kullanımı bakımından analiz
etmeyi gerekli kılmaktadır. Çalışmada bu unsurların gazetelerde nasıl,
ne şekilde ve ne sıklıkla yer aldığını ve değişkenler arasında nasıl bir
ilişki olduğunu ortaya koymak bakımından Frekans Analizi
kullanılmaktadır.
İçerik analizi, araştırmanın amacına uygun olarak incelenecek
materyali çeşitli birimlere ve kodlara bölerek metin içerisindeki anlamı
sistematik olarak ortaya koymayı amaçlayan bir değerlendirme
tekniğidir. İçerik analizinin temel amacı, herhangi bir metin içerisindeki
içeriğin ne anlama geldiğini ve temel vurgusunun ne olduğunu anlamak
ve yorumlamaktır (Bal, 2013:179). İçerik analizine ilişkin yapılan
tanımlama çabaları, kimi zaman bu tekniğin “nicel” ve “nitel” olarak
ayrı ayrı ele alınmasını gerekli kılmakta ve konuya ilişkin farklı bakış
açılarını gündeme getirmektedir. İçerik analizi, araştırmacının amacı ve
yaklaşımı çerçevesinde konuya ilişkin nicel verilerle sınırlandırılmış bir
betimlemeyi mümkün kılmakla birlikte, diğer yandan araştırmacının
kuramsal dayanaklarına bağlı olarak siyasal, ekonomik ve ideolojik bir
bütünleme
içerisinde
çıkarsamalar
yapmaya
da
zemin
hazırlayabilmektedir (Yıldırım, 2015:124). Bu nedenle özellikle son
yıllarda iletişim alanında içerik analizi ile yapılan çalışmaların nicel ve
nitel değerlendirici tekniklerle desteklenerek, bütüncül bir araştırma
tasarımının gerçekleştirilmesi çabası oldukça yoğun bir şekilde göze
çarpmaktadır. Bu çalışmada ise; incelemeye konu olan haberlere ilişkin
sayısallaştırılan ve kodlanan birimler ile ilgili nicel verilere ulaşıldıktan
sonra elde edilen bulgular ve değişkenler arasındaki ilişkiler, niteliksel
olarak yorumlanmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır.
4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Bu çalışmanın evrenini, araştırmanın amacına bağlı olarak seçilen
basılı gazeteler ve haber portalları oluşturmaktadır. Çalışmanın
örneklemini ise; basılı gazetelerden Posta, Hürriyet ve Cumhuriyet’in,
haber portallarından ise; Medya Tava, Gazete Duvar ve Bianet’in
gündeme yönelik haberleri oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem
seçilirken, kitle ve fikir gazeteleri çatısı altında gerek basılı
gazetelerden gerekse de haber portallarından bu kategoriye uygun
olanların analize dahil edilmesine dikkat edilmiştir. Bu bağlamda
çalışmanın evrenine uygun olarak seçilen gazeteler/haber portalları ve
örneklem içerisine giren gazete haberleri, üç ay süre boyunca düzenli
aralıklarla incelenmiş ve değerlendirmeye alınmıştır.
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5. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları
Araştırmanın örneklemi içerisine giren basılı gazeteler ve haber
portalları içerisinde yer alan gündeme ilişkin haberler; Kasım-Aralık
2018 ve Ocak 2019 tarihleri arasında üç ay süre ile değerlendirmeye
alınmıştır. Bu süre kapsamında araştırmanın amacına uygun olarak
basılı ve dijital gazeteler üzerinden habercilik pratiklerinin hangi
yönlerden ve ne şekilde değişim gösterdiğini ortaya koyabilmek adına
sadece basılı ve sadece çevrim içi olarak yayınlanan toplamda 6 adet
gazete ve haber portalı incelenmiştir. Basılı gazetelerde incelenen
haberler, gazete logosunun hemen altındaki manşet haber ile
sınırlandırılırken, haber portallarında ise; gündem haberleri kategorisi
altında o gün içerisinde yayınlanan ilk haber ile sınırlandırılmıştır. Bu
sınırlamaya gidilirken, basılı gazetelerin ana sayfasında birden fazla
manşet haber olması ve haber portallarının sürekli güncellenebilir olma
özelliği ile haber akışının 24 saat içerisinde devamlılık göstermesi
temel belirleyici etken olmuştur. Dolayısıyla incelemeye alınan
haberler; her gün ve her gazete/haber portalı için eşit olarak tek bir
haber ile sınırlandırılmış ve toplamda 552 gazete/haber portalı ve haber
değerlendirmeye alınmıştır.
Araştırmada incelenen süre kapsamında toplanan veriler, IBM SPSS
Static 24 programı ile analiz edilmiştir.
6. Araştırmanın Bulguları ve Genel Değerlendirme
Araştırma bulgularına genel bakış, dijital medya ile haber üretim
pratiklerinin nasıl değişime uğradığının eleştirel ekonomi politik bir
değerlendirmesini yapmamızı sağlayacaktır. Araştırmada, değişen
habercilik pratiklerine ilişkin eleştirel ekonomi politik bir çıkarım
yapabilmek için basılı gazeteler ve haber portalları üzerinden gündeme
ilişkin haberlerde ön plana çıkan temalar, haberlerin kaynağı/yazarı,
haberlerde kullanılan görsellerin niteliği, ana sayfada reklam kullanımı,
haber metinleri içerisindeki reklam kullanımı, reklamların türleri ve
haberlerdeki bağlantılı linkler değerlendirmeye alınmıştır.
Araştırma bulgularından ortaya çıkan veriler ışığında, Kasım, Aralık
2018 ve Ocak 2019 tarihleri arasında incelenen toplam 552 gazetede ve
haberde gündem başlığı altında en fazla işlenen tema “diğer kategorisi”
(%41,5) olmuştur. Diğer kategorisi, genellikle okuyucunun ilgisini ve
merakını canlı tutacak haberlerden oluşmakta ve gazetelerin/haber
portallarının ana sayfasında manşetten verilmektedir. Şiddet (%27),
kaza/ölüm (%21), cinsel istismar (%16), cinayet (%14), ötekileştirme
(%12) ve terör (%10) gibi çeşitli toplumsal olayları konu edinen bu
kategori içerisine giren haberler, manşetten verildiğinde okuyucunun
ilgisini çekerek okunma oranını arttırmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu
basılı gazetelerde ve haber portallarında değerlendirmeye alınan
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haberlerde gündemin daha çok bu konular üzerinden inşa edildiği
ortaya konmakta ve aynı zamanda çeşitlilik içeren toplumsal konuların
da arka plana itildiği görülmektedir.
İncelenen gazetelerde pek çok tema karşımıza çıksa da, haberlerde
en çok karşılaşılan tema diğer kategorisinden sonra “politika/siyaset”
(%19,9) olmaktadır. Politika/siyaset kategorisi, 2019 yerel seçimlerine
ilişkin yapılan haberlerden oluşmaktadır. Bu tür haberler, partilerin
seçim kampanyalarından, siyasal iletişim çalışmalarına ve anket
araştırmalarına/kamuoyu yoklamalarına dek uzanan bir doğrultuda
gazetelerde ve haber portallarında kendine yer bulmaktadır. Siyasetin
ve ekonominin gazetelerde birincil gündem konusu olduğu
düşünüldüğünde, bu tür haberlerin gazetelerde ve haber portallarında
nasıl bir söylem alanı inşa ettiği ise; ayrı bir inceleme ve tartışma
noktasını oluşturmaktadır. Ancak konuya ilişkin genel bir
değerlendirme yapıldığında, gazetelerde ve haber portallarında yer alan
politika/siyaset ve ekonomi temalı haberler, medya kurumlarının siyasi
ve ekonomik güç odaklarıyla olan ilişkisi çerçevesinde oluşturulmakta
ve kurgulanmaktadır.
Gazetelerde, ön plana çıkan diğer temalar ise; dış politika (%9,1),
ekonomi (%5,8), insan hakları (%5,3), çevre (%4,9) ve sağlık (%4,9)
olmaktadır. Magazin (%2,9), eğitim (%2,2), kültür-sanat (%1,3), spor
(%1,3), dünya (%0,9), teknoloji ve bilim ise (%0,2); gündem başlığı
altında gazetelerde en az işlenen konuları oluşturmaktadır. Diğer
yandan, gündem teması kapsamında incelenen basılı ve dijital
gazetelerin her birinde farklı temalar ön plana çıkmaktadır. Ancak;
gazetelerin genelinde en fazla görülmekte olan ve okuyucuyu arttırmayı
hedefleyen “diğer kategorisi” içerisine giren haberler sırasıyla; Posta
(%28,8), Medya Tava (%19,2), Gazete Duvar (%17,9), Hürriyet (16,2),
Bianet (%9,6) ve Cumhuriyet’de (%8,3) görülmektedir. Politika/siyaset
ise; Cumhuriyet (%42,7), Gazete Duvar (%25,5), Bianet (%15,5),
Medya Tava (%13,6), Posta (%1,8) ve Hürriyet’de (%0,9) karşımıza
çıkmaktadır. Dış politika haberleri; sırasıyla Hürriyet (%48), Gazete
Duvar (%16), Cumhuriyet (%14), Posta (%12), Medya Tava (%8) ve
Bianet’de (%2) karşımıza çıkarken, ekonomi haberleri; sırasıyla
Cumhuriyet (%31,2), Hürriyet (%21,9), Gazete Duvar (%18,8), Posta
(%12,5), Medya Tava (%9,4) ve Bianet’de (%6,2) görülmektedir.
Gündem teması içerisinde ön plana çıkan insan hakları, çevre, sağlık,
magazin, eğitim, kültür-sanat ve bilim-teknoloji gibi temalar ise; her
gazete için farklı dağılım göstermekte, bu temalara kimi gazetede yer
verilirken, kimisinde ise hiç yer verilmediği görülmektedir.
Medya bir siyasal mücadele alanı ve ideolojik bir aygıt olarak
kapitalist sistemin üretim ilişkilerinin yeniden üretimi ve rıza
kazanması açısından önemli bir role sahip olmakla birlikte, egemen
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ideolojinin de yayılmasına ve yeniden üretilmesine hizmet etmektedir
(İnceoğlu ve Çoban, 2016:36-37). Bu bağlamda, küresel kapitalist
sistem içerisinde hizmet eden haber medyası, ticari çıkarları
perspektifinde iktidar ilişkilerine ve reklam sektörüne doğrudan bağlı
olup, haber içeriklerini bu doğrultuda şekillendirmektedir. Haber
medyasında içerik üretimi, medya kuruluşlarının bağlı olduğu mülkiyet
ilişkileri ve kurum politikaları çerçevesinde, egemen gücü ve iktidarı
elinde bulunduranların neyin haber olarak seçilip, seçilmeyeceğinin ve
seçilen haberlerin tüm unsurlarıyla nasıl çerçeveleneceğinin kontrolünü
sağladığı bir alanı işaret ermektedir. Dolayısıyla egemen ekonomik
gücü ve siyasal iktidarı ellerinde bulunduranlar, aynı zamanda
haberlerde hangi konuların nasıl ve ne şekilde ön plana çıkarılacağını
da belirlemektedir. Törenli, haber medyasının ekonomi politiğini
değerlendirilirken haber içeriklerini biçimlendiren ekonomik ve siyasi
unsurların gözden kaçırılmaması gerektiğini şu şekilde aktarmaktadır:
“Haberciliğin, üzerinden para kazanılabilecek kişisel bir uğraş olmaktan
çıkıp, kurumsal anlamda, yani sermayedarların yaptığı yatırımın karşılığını
almak istediği bir sektör ya da iş kolu haline gelmesinde, bu alanda ürün-haber
satışından elde edilecek kâr ya da siyasal iktidarla olan ilişkiler üzerinden
sağlanacak çıkarlar önemli ölçüde belirleyici olmuş; haber medyasının
ekonomi politiği, medya kuruluşlarının başta hissedarlarını, ardından da
reklamcıları ve siyasi dostlarını hoşnut etmek adına gündemi belirlemeye
çalıştığı bu çerçeve içerisinde biçimlenmiştir” (Törenli, 2005:180).

Tüm bu söylenenler ışığında araştırma verilerine göre genel bir
değerlendirme yapılacak olduğunda; okuyucuyu çekmeye, yüksek tiraj
sağlamaya ve tıklanma oranını arttırmaya yönelik diğer kategorisi ve
siyaset/politika gibi temaların haberlerde ön plana çıktığı
görülmektedir. Basılı gazetelerde ve haber portallarında sıkça
karşılaşılan siyaset/politika temalı haberler, 2019 yerel seçimlerine
ilişkin haberleri kapsadığından ve bu tür haberlere gündem başlığı
altında yoğun bir şekilde rastlandığından, çalışmada diğer
kategorisinden daha farklı bir noktada değerlendirilmesi gerektiği
düşünülmektedir. Sonuç olarak; şiddet, kaza/ölüm, cinsel istismar,
cinayet, ötekileştirme ve terör temalı haberlerin yer aldığı diğer
kategorisi, gündemi sansasyonel ve okuyucunun ilgisini çekecek
haberleri ön plana çıkartarak şekillendirmekte ve böylelikle farklı
toplumsal konuların ve olayların arka plana itilmesini sağlamaktadır.
Politika/siyaset temalı haberler ise; kapitalist sistemde faaliyet gösteren
medya kurumlarının ekonomik güç ve iktidar odaklarıyla olan ilişkisi
çerçevesinde kurgulanmakta ve haber metinleri aracılığıyla ideolojik
bir söylem alanı inşa edilmektedir.
Özellikle dijital medyanın gelişimi haberciliğe ilişkin çeşitli teknik
olanakları beraberinde getirse de, habercilik sektöründeki en az
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maliyetle en fazla kâr yapma amacı, haberlerdeki türdeşliği ön plana
çıkarmakta ve haber konularının çeşitliliğini azaltmaktadır. Dolayısıyla
araştırmada haberlerde en az rastlanan insan hakları, çevre, eğitim,
adalet gibi toplumsal konu ve olayları içeren haberler, basılı gazetelerde
ve haber portallarında karşımıza çok az çıkmakta ve süreklilik arz
etmemektedir. Fikir ve kitle gazeteciliği çatısı altında bir değerlendirme
yapılacak olduğunda, bu kapsamda incelenen basılı gazetelerde ve
haber portallarında haber konuları bakımından farklılıklar
görülmektedir.
Haberlerde en çok ele alınan tema olarak diğer kategorisi, tüm
gazete ve haber portallarında görülmektedir. Ancak kitle gazeteleri
kapsamında incelenen basılı gazetelerin ve haber portallarının
genelinde (Posta ve Medya Tava’da) daha fazla görülmekte, fikir
gazeteleri kapsamında incelenen basılı gazetelerinin ve haber
portallarının genelinde ise; (Cumhuriyet ve Bianet) daha az
görülmektedir. Burada dikkat çeken nokta; “diğer” kategorisine,
çalışmada bir fikir gazetesi olarak değerlendirmeye alınan Gazete
Duvar’da da genel olarak rastlanması, bir kitle gazetesi olarak
değerlendirmeye alınan Hürriyet’de ise; daha az rastlanmasıdır.
Siyaset/politika temalı haberler, en fazla fikir gazetelerinde ön plana
çıkmaktayken (Cumhuriyet, Gazete Duvar ve Bianet), en az kitle
gazetelerinde (Hürriyet, Posta ve Medya Tava) ön plana çıkmaktadır.
Ayrıca fikir gazetesi kapsamında ele alınan basılı gazetelerden ve haber
portallarından, Cumhuriyet’de, Bianet’de ve Gazete Duvar’da çeşitli
toplumsal konulara yönelik haberlere daha fazla yer verilmekteyken ve
haber konularında türdeşlik azalmaktayken, kitle gazetesi kapsamında
ele alınan basılı gazetelerden ve haber portallarından Posta’da,
Hürriyet’de ve Medya Tava’da daha çok magazinsel, bol görsel
unsurlarla desteklenen sansasyonel haberler ile haber konularında
sıradanlaşma ve türdeşleşme görülmektedir. Bu bağlamda, araştırmanın
amacı doğrultusunda sınanmaya çalışılan hipotezlerden H1 ve H2’nin
doğrulanmış olduğu görülmektedir. Araştırma bulguları, basılı
gazetelerde ve haber portallarında haber temalarının çeşitlilik
gösterdiğini ortaya koymakta ve bu temalar, gazetelerin ve haber
portallarının hangi konuları ön plana çıkardığını, hangi konuları ise;
daha arka plana ittiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, fikir ve kitle
gazeteleri kapsamında iki grupta incelenen gazete ve haber portalları
açısından haber temalarının farklılık gösterdiği de doğrulanmaktadır.
Medyanın
küreselleşmesi,
kapitalist
ilişkilerin
yaygınlaştırılmasındaki politik, ekonomik ve ahlaki temelleri
yasallaştırmak için küresel kapitalist ideolojinin ve pazarın
gerekliliklerinin yeni uluslara ve bölgelere yayılmasına yardımcı
olmaktadır (Aydoğan, 2011:34). 1980’li yıllar ile birlikte medyanın
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küreselleşmesi ve medya alanında yaşanan holdingleşmeler, haber
medyasını da doğrudan etkilemiş ve haberler piyasa mekanizmasının
önemli bir metası olarak görülmüştür. Medyanın sahiplik yapısına ve
iktidar ilişkilerine göre şekillenen haberler; piyasaya hakim olan
şirketlerin, farklı bir takım endüstrilerin ve siyasal güçlerin alanı
desteklemesiyle, sermaye kuruluşlarının çıkarına hizmet eden bir alana
dönüşmüştür. Nitekim bu durum, haber üretim sürecinin ilk aşaması
olan haber toplama sürecinden son aşaması olan dağıtım sürecine kadar
olan tüm aşamaları doğrudan etkilemiş ve haberin seçimini, kaynağını,
haberin nasıl ve ne şekilde kamuya aktarılacağını belirleyen temel unsur
olmuştur.
Haber üretim sürecinde medya holdingleşmelerinin etkisi yoğun bir
şekilde gözlendiğinden haber metinleri, tek bir kanal tarafından
oluşturulmakta ve dağıtıma sokulmaktadır. Özellikle medyada yaşanan
çapraz tekelleşme, rekabeti azaltarak, kendi pazar ortamını yarattığı
gibi medya içeriklerinin de bu doğrultuda yapılandırılmasına neden
olmaktadır. Haber konularındaki çeşitliliğin ortadan kalktığı ve
okunurluğun/ tıklanılırlığın daha önemli olduğu bir habercilik algısı,
haber üretim pratiklerinin de bu çerçevede değerlendirilmesini gerekli
kılmaktadır. Haber üretim pratiklerinin belki de en önemli
aşamalarından birisini oluşturan, haber toplama süreci haber değeri
taşıyacak olan haberi seçme konusunda önemli bir rol üstlenen haber
kaynağına ya da yazarına dikkatleri yöneltmektedir. Haber
kaynağı/yazarı, bağlı bulunduğu kurumun yayın politikasına göre haber
metnini şekillendirmekte ve yapılandırmaktadır.
İletişim çalışmalarında eleştirel ekonomi politik yaklaşım;
toplumsal yapının ekonomik dinamikleri çerçevesinde medya
kurumlarının yoğunlaşmasına, mülkiyet yapısına ve bu dinamiklerin
haber metinlerini nasıl inşa ettiği üzerine kafa yormaktadır. Bu
bağlamda genel bir değerlendirme yapılacak olduğunda, konunun
araçsalcı ve yapısalcı yaklaşımlar çerçevesinde bütüncül bir
perspektiften yorumlanması gerektiğidir. Çünkü, haber medyasına
ilişkin eleştirel ekonomi politik bağlamda yapılacak olan bir
değerlendirme, konuya gerek medya kuruluşlarının ekonomik
örgütlenmesi ve sahiplik yapısı çerçevesinde yaklaşmayı gerekse de,
tüm bu ekonomik yapılanma ve mülkiyet ilişkileri çerçevesinde medya
metinlerine odaklanmayı ve onların ideolojik işlevine vurgu yapmayı
gerektirmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmada da basılı gazetelerin ve
haber portallarının mülkiyet ilişkisi ve sahiplik yapısı çerçevesinde
haber içeriklerine etki eden unsurlar üzerinde durulmaktadır. Medya
kurumlarına mülkiyet ve ürün ilişkisi çerçevesinde bakıldığında,
ürünün kime ait olduğu, üretenlerle ürün ilişkisi,
medya
profesyonellerinin mülkiyet ilişkilerindeki yeri ve ürünün
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biçimlenmesinde oynadıkları roller oldukça önem kazanmaktadır
(Erdoğan, 2014:217).
Araştırmada basılı gazetelerin ve haber portallarının genelinde haber
kaynağı veya yazarı olarak editör’ün/gazeteci’nin (%44,7) ön planda
olduğu görülmektedir. Haberin kaynağı veya yazarı, kimi zaman bağlı
bulunduğu medya kuruluşunun mülkiyet yapısına ve yayın politikasına
uygun olarak haber metinlerini biçimlendirirken, kimi zaman da
alternatif bir yayıncılık anlayışıyla daha bağımsız bir şekilde haber
içeriklerini şekillendirmektedir. Basılı gazetelerde ve haber
portallarında haber kaynağı veya yazarı olarak en fazla ön plana çıkan
editör/gazeteci
kategorisi
sırasıyla;
Hürriyet’de
(%31,6),
Cumhuriyet’de (%31,2), Bianet’de (%21,9), Gazete Duvar’da (%13) ve
Posta’da (%2,4) ön plana çıkmaktadır. Medya Tava’da ise (%0); haber
kaynağı veya yazarı olarak editör/gazeteci kategorisine hiç
rastlanmamaktadır.
Basılı gazetelerden Demirören Medya Grubu içerisinde yer alan
Posta ve Hürriyet Gazetesi’nde ve çok ortaklı bir yapı içerisinde
Yenigün Holding’e bağlı olarak faaliyet gösteren Cumhuriyet
Gazetesi’nde haber kaynağı olarak editör/gazeteci kategorisi, her
gazetenin bağlı bulunduğu ortaklık yapısına göre şekillenmektedir.
Posta ve Hürriyet Gazetesi’nde haber kaynağının veya yazarının
editör/gazeteci olduğu haberler, daha çok kurum politikalarına bağlı bir
yayıncılık anlayışıyla okunurluğu arttırmaya yönelik benzerlik
gösterirken, Cumhuriyet Gazetesi’nde daha bağımsız habercilik
anlayışıyla toplumsal sorunların ve konuların ele alındığı haberlere
rastlanmaktadır. Haber portallarından Güzel Şeyler Yapım A.Ş.’ye ait
Medya
Tava’da
editör/gazeteci
kaynaklı
haberlere
hiç
rastlanmamaktadır. Daha çok ulusal haber ajansı-farklı sahiplik yapısı
kaynaklı haberlerin ve kaynağı belirtilmemiş haberlerin yer aldığı
görülmektedir. Bu durum, farklı ajansların kurum politikasına göre
haber metinlerinin şekillenmesini sağlamakta, dolayısıyla yayıncılıkta
çeşitliliği ve özgünlüğü ortadan kaldırmaktadır. AND Gazetecilik ve
Yayıncılık, San. ve Tic. A.Ş. sahipliğinde Gazete Duvar’da ise;
editör/gazeteci kaynaklı haberler, daha çok toplumsal ve siyasal bir
konu üzerine eğilen ve araştırmacı gazeteciliğe örnek oluşturabilecek
haberlerden oluşmaktadır. IPS İletişim Vakfı’nın desteğiyle alternatif
bir habercilik anlayışı benimseyen Bianet (Bağımsız İletişim Ağı)’de
ise; editör/gazeteci kaynaklı haberler, daha bağımsız bir yayın
politikasıyla çeşitli toplumsal konular üzerinden konuya ilişkin
uzmanların ve ilgililerin faaliyet göstererek fikirlerini haberler ya da
yazı dizileriyle aktardığı bir alana işaret etmektedir. Daha çok çeşitli
türdeki toplumsal konu ve olayların ele alındığı alternatif bir haber
portalı olarak Bianet, diğer gazete ve haber portallarına göre daha farklı
168

ve bağımsız bir çizgide durmakta, dolayısıyla haberler de bu doğrultuda
şekillenmektedir.
Basılı gazetelerin ve haber portallarının bazılarında gündeme ilişkin
haberlerde haber kaynağının belirtilmemiş olduğu (%31,7)
görülmektedir. Ulusal haber ajansı-aynı sahiplik yapısı kaynaklı
haberler, sadece Posta (%96,9) ve Hürriyet Gazetesi’nde (%3,1)
karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla aynı sahiplik yapısına bağlı olarak
Posta Gazetesi’nde ve Hürriyet Gazetesi’nde incelenen gündeme ilişkin
haberlerin bazılarının oldukça benzer nitelikler taşıdığı ve haberde ön
plana çıkardığı ve geri plana ittiği temaların aynı olduğu görülmektedir.
Ulusal haber ajansı-farklı sahiplik yapısı; Gazete Duvar’da (%51,1),
Posta’da (%42,2), Medya Tava’da (%4,4) ve Hürriyet’de (%2,2) yer
alan haberlerin kaynağı olarak gözlenirken, yine bu gazetelerde ve
haber portallarında yer alan haberler, haberin aktarıldığı ajansın ve
kurumun yayın politikasına göre biçimlenmekte ve dağıtıma
sokulmaktadır. İncelenen haberlerde, diğer medya kurumları-farklı
sahiplik yapısı, diğer ve yabancı basın kuruluşları ise, gazetelerde ve
haber portallarında haber kaynağı olarak az bir şekilde dağılım
göstermektedir. Haber kaynağı olarak köşe yazarı sadece Bianet’de
karşımıza çıkmakla birlikte, genellikle köşe yazarı kaynaklı haberler,
belirli bir toplumsal konuyla ilgilenen gazetecilerin ve alana ilişkin
ilgisi olan uzmanların değerlendirici nitelikteki yazı dizilerini
kapsamaktadır. Sonuç olarak, basılı gazetelerde ve haber portallarında
incelenen haberlerin çoğunlukla “editör/gazeteci” ya da “ulusal haber
ajansları” doğrultusunda şekillendirildiği görülmektedir.
Basılı gazeteler ve haber portalları üzerinden haber kaynaklarına
ilişkin eleştirel ekonomi politik bir değerlendirme yapılacak olduğunda,
haber kaynaklarının veya yazarlarının genellikle bağlı bulunulan medya
kurumun mülkiyet ilişkilerine veya ulusal ajansların sahiplik yapısına
ve yayın politikasına göre şekil aldığı görülmektedir. Dolayısıyla,
editör/gazeteci ve ulusal haber ajansı kaynaklı haberler, her gazetenin
ve haber portalının yayın politikasına göre değerlendirilmeli ve bu
doğrultuda yorumlanmalıdır. Çalışmada da, basılı gazetelerin ve haber
portallarının sahiplik yapısı ve mülkiyet ilişkileri çerçevesinde haber
kaynaklarının haber metinleri ile olan ilişkisi üzerine genel bir
değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Haber medyasının tekelleşmesi
ile birlikte gerek editör/gazeteci kaynaklı haberlerin ve gerekse de
ulusal haber ajansı kaynaklı haberlerin daha çok medya kurumunun
ekonomik değer üretimini ve toplumdaki egemen güçlerin ideolojisini
yansıtan bir nitelikte olduğu gözlenmektedir.
Bir habere konu olan olayın, aktörün veya durumun okuyucudaki
etkisini arttıran ve haberi özetleyen en önemli unsur kuşkusuz haberde
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kullanılan görsel öğelerdir. Bir haberin okunurluğunun artması ve
okuyucunun ilgisinin canlı tutulmasında oldukça önemli bir işleve
sahiptir. Haberde gerek olaya/aktöre ilişkin fotoğrafın gerekse de
temsili fotoğrafın doğru ve yerinde kullanılması, haber metninin
gücünü arttıracak ve okuyucuda önemli bir etki yaratacaktır. Ancak,
burada dikkat edilmesi gereken husus, günümüzde gerek basılı
gazetelerin gerekse dijital gazetelerin ticari kaygılarla okunurluğu veya
tıklanılırlığı arttırmak için görsel unsurları daha fazla ön plana çıkardığı
ve kullanılan görsellerin çerçevelenerek haber metnine yönelik istenen
algının kolayca oluşturulduğudur. Bu nedenle, gazetelerde doğru ve
yerinde fotoğraf kullanımı habere ve haberciliğe yönelik etik ihlalleri
ortadan kaldıracaktır. Dijital medya ile görsel unsurların daha da önem
kazandığı ve ön plana çıktığı günümüz haberciliğinde, haber
metinlerinin kısaltılarak görsel unsurların daha fazlalaştırıldığı ve
çeşitli multimedya öğelerinin haber içerisinde yer alan linklerle
verilerek haberin zenginleştirildiği görülmektedir.
Araştırma kapsamında incelenen basılı gazetelerdeki ve haber
portallarındaki haberlerde, olaya/aktöre ilişkin fotoğraf (%82,8) ve
temsili fotoğraf (%10,7) kullanımına genellikle rastlanmaktadır. Haber
portallarında olaya/aktöre ilişkin fotoğraf kullanımı ve temsili fotoğraf
kullanımı basılı gazetelere göre daha fazla olmaktadır. Kuşkusuz bunun
en temel nedeni, dijital medyanın gelişimi paralelinde yeni
teknolojilerin habercilik alanında daha fazla kullanılıyor olması ve
habercilik pratiklerinin eskiye göre daha fazla teknolojik unsurlarla
yoğurulduğu gerçeğidir. Böylelikle dijital medya ve mobil teknolojiler,
habercilik pratiklerini de değişime uğratmakta ve okurun/kullanıcının
da gelişen teknolojiye ayak uydurarak bu alanlara yönelmesini
sağlamaktadır.
Haberde fotoğraf ve çeşitli görsel öğelerin kullanımının oldukça
önem kazandığı içinde bulunduğumuz dijital çağda, küresel haber
medyası da ticari ve ideolojik çıkarları bağlamında görsel öğeleri haber
değerini arttıran bir unsur olarak görmekte ve istediği doğrultuda
çerçeveleyerek sunmaktadır. Diğer yandan, haber portallarında haber
metni içerisinde kullanılan çeşitli görsel öğelerin yanında, bu
görsellerden bağımsız olarak farklı sektörlerle bağlantılı çeşitli türdeki
reklam görsellerine de rastlanmaktadır. Dolayısıyla, haberler çeşitli
görsellerle
ve
reklam
öğeleriyle
ticarileştirilmekte
ve
metalaştırılmaktadır. Gerek basılı gazeteler gerekse de dijital gazeteler
açısından bakıldığında haber medyasının eleştirel ekonomi politiği,
haber endüstrisinin ticari çıkarlarına ve iktidar ilişkilerine bağlı olarak
reklam sektörü ile olan ilişkisine ve haber metinlerinin bu ilişkiye göre
nasıl şekillendirildiği üzerine de odaklanmaktadır.
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Kapitalist sistemde faaliyet gösteren haber medyası, reklam
endüstrisine doğrudan bağlı olup, reklam endüstrisi ile ilişkisi
çerçevesinde artı-değerin yaratılmasına katkıda bulunmaktadır.
Nitekim Garnham, medyayı emtia üretimi ve mübadele yoluyla
doğrudan artı-değer yaratan ve reklamcılık yoluyla da diğer sektörlerde
artı değerin yaratılmasına dolaylı olarak katkıda bulunan ekonomik
birimler olarak ifade etmiştir (Erdoğan, 2014:206). Dolayısıyla eleştirel
ekonomi politik açıdan baktığımızda, haber medyası varlığını reklam
endüstrisine bağlı olarak sürdüren bir yapıya sahip olup, haber
içeriklerini pazarlanabilir bir meta olarak görmektedir. Dolayısıyla
haber içerikleri ve reklam endüstrisinin ilişkisi bağlamında ele
alınabilecek metalaşma sorunu, aynı zamanda okuyucuları da doğrudan
etkilemektedir. Okuyucular, reklam endüstrisi için önemli bir meta
olarak görülmekte ve kapitalist sistemin devamlılığının sağlanmasında
tüketimin işlevsel bir öznesi olarak konumlanmaktadır.
Fuchs ve Mosco’ya göre; son zamanlarda alıcılar artan bir biçimde,
içerik ve teknoloji üreten etkin bir izleyici (hatta buna genel olarak
kullanıcı da diyebiliriz) haline gelse de, bu durum medyayı
demokratikleştirmemekte aksine izleyici ve kullanıcıların yeni bir
şekilde sömürülmesine hizmet etmektedir (Fuchs ve Mosco, 2014:33).
Dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz kapitalist sistem içerisinde dijital
medya ile kullanıcılar da metalaşmanın merkezinde yer almakta ve
doğrudan reklam endüstrisi tarafından kontrol altında tutulmaktadır.
Okuyucuları tüketime yönlendirmeyi amaçlayan kapitalist ideolojik
sistem, medya iletilerine yoğun ticari ve ideolojik anlamlar yüklerken
aynı zamanda onun meşrulaştırılmasında çeşitli popüler kültür
ürünlerine de başvurmaktadır.
Araştırmada basılı gazetelerin ve haber portallarının ana sayfasında
yer alan reklam dağılımları incelenmiştir. Basılı gazeteler ve haber
portalları üzerinden reklamların ne sıklıkla ve ne şekilde ön plana
çıktığını karşılaştırmalı olarak ortaya koymak, reklam endüstrisinin
habercilik sektörü ile olan ilişkisini değerlendirmek bakımından
oldukça önemlidir. Reklamların dağılımına ilişkin nicel veriler, basılı
gazetelerin ana sayfasında hiç reklama rastlanmadığını göstermekte,
haber portallarının genelinin ana sayfasında ise; pek çok reklam türüne
rastlandığını ortaya koymaktadır. Basılı gazetelerin iç sayfalarında
reklamlara rastlansa da, araştırmada basılı gazeteler ve haber
portallarında sadece gündeme ilişkin haberlerin incelenmesinden dolayı
reklam kullanım oranlarının dağılımı sadece ana sayfa üzerinden
değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca, haber portallarında gündeme
ilişkin haber linkine tıklandığında haber metinlerinin içerisinde de
çeşitli reklam türlerine rastlandığı görülmektedir.
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Haber portallarından Gazete Duvar’ın (842 adet) ve Medya
Tava’nın (354 adet) ana sayfalarında pek çok reklama rastlanmakla
birlikte, Bianet’de ise; hiç reklama rastlanmamaktadır. Haber
portallarında toplamda 1196 reklam ile karşılaşılmakta, bu reklamlar
çeşitli türlerde karşımıza çıkmakta ve farklı sektörleri ön plana
çıkarmaktadır. Ayrıca, haber portallarında örneklem içerisine giren
gündeme ilişkin haberlere tıklandığında, toplamda 135 adet reklamın
da haber metinleri içerisinde kullanıldığı görülmektedir. 135 adet haber
içerisindeki reklam sadece Gazete Duvar’da yer almakla birlikte,
Medya Tava’nın ana sayfasında yoğun bir şekilde rastlanan reklamlara
haber metni içerisinde yer verilmediği görülmektedir. Bu bağlamda
araştırmada sınanmaya çalışılan H4’ün de kısmen doğrulandığı
görülmektedir. Haber portalları kapsamında haber metinleri içerisinde
sadece Gazete Duvar’da görülen çeşitli türdeki reklamlar, ticari
enformasyon
ve
haber
metinleri
içerisindeki
sınırları
bulanıklaştırmaktadır. Haber metinleri arasında görülen reklamlar,
çoğu zaman sponsorlu içerik yoluyla haber metinleri ile iç içe geçmekte
ve haberler adeta ticari bir bülten niteliğine bürünmektedir. Böylelikle
okuyucunun/kullanıcının, tıkladığı haber metni içinde çeşitli reklamlara
yönlendirilmesi habercilik sektörü ile çeşitli endüstrilerin
birleşmesinin/bütünleşmesinin
bir
sonucu
olarak
kendini
göstermektedir.
Araştırma verilerine göre genel bir değerlendirme yapılacak
olduğunda, basılı gazetelerin ana sayfasında yer almayıp sadece haber
portallarının ana sayfasında yer alan reklamlar, dijital medya
haberciliği üzerinden kapitalist sisteme hizmet eden önemli bir ticari
alan olarak belirmektedir. Bu bağlamda araştırma bulguları, H3’ün
doğrulandığını ortaya koymaktadır. Basılı gazetelerin ana sayfasında
yer almayıp, haber portallarının ana sayfasında ve kimi zaman da
haberler içerisinde çeşitli şekillerde yer alan reklamlar, kapitalist
sistemin dijital medya haberciliği ile kendini yeniden inşa etmesinde
önemli bir rol üstlenmektedir.
Haber portallarından sadece Bianet’in ana sayfasında reklamlara
rastlanmaması, Bianet’in alternatif bir habercilik anlayışına sahip
olarak ticari faaliyetlerden bağımsız bir duruş sergilediği
görülmektedir. Dolayısıyla, bağımsız bir haber portalı olarak Bianet,
reklamın yer almadığı ve geleneksel medyada daha çok arka plana itilen
çeşitli toplumsal konuların işlendiği bir habercilik anlayışını
benimsemektedir.
Gazete Duvar’ın ve Medya Tava’nın ana sayfasında ön plana çıkan
reklam türleri, daha çok arama motoru reklamı ve pankart/ afiş reklam/
banner olarak belirmektedir. Haber portallarında karşılaşılan çeşitli
reklam türleri; haber medyası, reklamcılık sektörü ve diğer sektörlerin
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bütünleştiği önemli küresel ticari yapılanmaları ortaya koymaktadır.
Uluslararası iletişim sistemlerinin önemli aktörleri olarak ön plana
çıkan büyük şirketler, aynı zamanda dijital medya haberciliği ile çeşitli
sektörlerin faaliyet alanını temsil eden tüketime dayalı ticari ve
ideolojik bir alan inşa etmektedir. Öyle ki, dijital medyanın önemli bir
ayağını oluşturan habercilik sektörü, küresel rekabete dayalı pazarda
reklamcılık sektörü başta olmak üzere pek çok sektörün de ürün ve
içeriklerin içine sızarak dahil olduğu bir ortam yaratmaktadır.
Araştırma bulgularına bakıldığında; haber sitelerinin üstünde, yan
köşelerinde ve sayfanın altında yar alan reklamlar, daha önce
kullanıcıların incelemiş olduğu alış veriş sitelerine ait olduğu gibi,
herhangi bir firmanın ürün ve hizmetlerini ve çeşitli markaların
ürünlerini tanıtan türlerden de oluşmaktadır. Arama motoru reklamları,
Gazete Duvar’da ve Medya Tava’da genellikle “Google reklamları” adı
altında görülmekte olup, okuyucuyu/kullanıcıyı alışveriş sitelerine
yönlendirecek ürünleri ön plana çıkarmaktadır. Bu ürünler; daha çok
giyim, kozmetik, çiçek/hediyelik eşya ve dijital oyun sektörüne ait
olmaktadır. Kullanıcı/okuyucu ana sayfanın çeşitli yerlerinde ve
haberlerin içerisinde arama motoru reklamları ile karşılaştığında, daha
önce arama motoru üzerinden girmiş olduğu alışveriş sitelerine
yönlendirilmekte ve daha önce bakmış olduğu ürünler veya benzerleri
karşısına çıkarılmaktadır. Pankart/ afiş reklam/ banner’lar yine Medya
Tava’da ve Gazete Duvar’da sıklıkla karşımıza çıkmakla birlikte, bu
reklam türleri daha çok ana sayfanın köşelerinde yer almakta olup,
herhangi bir ürün veya hizmeti tanıtan emlak, iletişim, ulaşım gibi
sektörlerin ön plana çıkarıldığı bir alanı temsil etmektedir. Genellikle
haber metinlerinin içeriğinden bağımsız fakat onu çevreleyen bir
şekilde ön plana çıkan bu reklamlar, haber portallarının ana sayfasında
yer alıp, ürün ve hizmetleri ön plana çıkarmakta ve okuyucunun
dikkatini yönlendirmektedir.
Diğer yandan, haber portallarında ön plana çıkan bir başka reklam
kategorisi ise, sponsorlu içerikler olmaktadır. Sponsorlu içerikler ile
sadece Gazete Duvar’da karşılaşılmakta ve bu reklamların haber
metinleri ile iç içe geçtiği görülmektedir. Böylelikle, haber metinleri,
şirketlerin, markaların, kurumların tanıtımını yapan bir şekilde haber
bültenlerine dönüşmektedir (Bulut ve Karlıdağ, 2015:31). Sponsorlu
içerikler, haber portalının ana sayfasında ve haber metinleri içerisinde
okuyucunun/kullanıcının karşısına çıkarak, çeşitli ürünlerin, arabaların,
oyunların, dil eğitiminin ve sosyal arkadaşlık sitelerinin tanıtımını
yapmaktadır. Fırlayan kutu/pop-up reklamları ise; sadece Medya
Tava’da kaşımıza çıkmaktadır. Bu tür reklamlar, haber portalının ana
sayfasında gezerken herhangi bir anda okuyucunun/kullanıcının
karşısına fırlayan küçük kutu reklamları şeklinde belirmekte ve yine
173

çeşitli ürün ve hizmetlerin tanıtımını yapan unsurları ön plana
çıkarmaktadır. İncelenen haber portallarındaki fırlayan kutu/pop-up
reklamları, genellikle telekomünikasyon ve araba sektörü ile ilgili olup,
okuyucunun/kullanıcının bu reklamları kapatırken aynı zamanda
tıklanma yoluyla reklam içeriğine yönlendirilmesine neden olmaktadır.
Reklam endüstrisi ve dijital habercilik açısından araştırma bulgularına
ilişkin genel bir değerlendirme yapılacak olduğunda, çeşitli reklam
türleri haber portallarının içerisinde yer alarak küresel şirketlerin
desteklenmesini sağlamakta ve okuyucular tıklama ve sayfalar arası
yönlendirilme yoluyla tüketimin bir parçası haline getirilmektedir.
Araştırma bulguları değerlendirilirken, haber medyasının eleştirel
ekonomi politiğine ilişkin bir çıkarım da bulunabilmek için basılı ve
dijital gazeteler bakımından karşılaştırmalı olarak haberlerdeki konu,
haberlerin kaynağı veya yazarı, haberlerde kullanılan görsellerin
niteliği, reklam kullanım oranları ve haberlerde kullanılan bağlantılı
linkler ele alınmıştır. Ayrıca, basılı gazeteler ve haber portalları
üzerinden karşılaştırmalı olarak değişen gazetecilik pratikleri üzerine
değerlendirmede bulunmak için üzerinde durulması gereken birkaç
unsur söz konusu olmaktadır. Bu unsurlardan belki de en önemlisi,
dijital medya ile okuyucunun/kullanıcının daha aktif bir rol üstlenmesi
ve haber metinlerine ilişkin değerlendirmede ve geri bildirimde
bulunabilmesidir. Basılı gazetelerde haber metnine ilişkin
değerlendirme, dijital medyada olduğu gibi kolay olmayıp ancak
okuyucunun mail ve telefon yoluyla geri bildirimi şeklimde mümkün
olabilmekte ancak haber medyasının yoğun akışı göz önünde
bulundurulduğunda çok da etkili olamadığı görülmektedir. Dijital
medya gazeteciliği ile okuyucunun haber metnine ilişkin beğenisi,
yorumu ve paylaşımı haber metni altında yer alan linklerle kolayca
gerçekleşebilmektedir. Böylelikle basılı gazetelerde pek de mümkün
olmayan bu özellik, haber portallarının genelinde karşımıza çıkmakta
ve okuyucuya/kullanıcıya habere ilişkin yorumunu ve beğenisini ortaya
koyması için daha özgür bir ortam sunmaktadır. İncelenen haber
portallarının tümünde karşılaşılan haberde beğeni, yorum ve paylaşım
özelliği, dijital medya ile değişen habercilik pratiklerinin bir yansıması
olarak görülen önemli bir özelliktir. Öyle ki, dijital medyanın
haberciliğe sunmuş olduğu tüm bu yenilikler, habercilik pratiklerinin
de bu yeniliklere adapte olmasını ve yoğun teknoloji ile donatılmasını
gerekli kılmaktadır.
Dijital medya ile habercilik alanında ön plana çıkan diğer önemli
unsurlardan birisi de haberde bağlantılı link kullanımı olmaktadır.
Haberde bağlantılı link kullanımı incelenen haber portallarının
tümünde görülmekle birlikte, süreklilik göstermemekte ve haber
metinlerinin işlediği konu ve olaya göre değişim göstermektedir.
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Genellikle haber metinlerinin içerisinde veya sonunda yer alan
bağlantılı linkler, habere ilişkin belgeler ve görsel unsurlardan
oluşmakla birlikte kimi zaman da benzer nitelikteki diğer haberlerin
içeriğine ilişkin bağlantılardan oluşmaktadır. Bağlantılı linkler ile
okuyucu/kullanıcı haber metnine ilişkin çeşitli öğelere aynı anda
erişebilmekte ve habere ilişkin tün unsurları bir arada görebilmektedir.
Haber metninin zenginleşmesini sağlayan bu unsurlar, kimi zaman da
haber metnine ilişkin bir videoyu, çeşitli sosyal paylaşım sitelerini ve
reklamları da ön plana çıkarabilmektedir. Araştırma bulgularına göre,
haber portallarında yer alan bağlantılı linklerin çoğu haber metinlerine
ilişkin belge, görsel ve video gibi çeşitli unsurlardan oluşmaktadır.
Ayrıca, haberde işlenen konu ile ilgili diğer haberlere veya konunun
devamını oluşturan haberlere yönlendiren bağlantılı linklere de
örneklem içerisine giren haber portallarında rastlanmaktadır.
Haberlerde bağlantılı link kullanımının yanında, haberlerde “anahtar
kelime” kullanımına da çoğu haber portalında rastlanmaktadır.
Araştırmada haberlerdeki anahtar kelime kullanımına ilişkin veri
analizi yapılmamış ancak bu konuda genel bir değerlendirme yapmanın
yerinde olacağı düşünülmüştür. Haber portallarında haber metinleri
içerisinde yer alan anahtar kelimeler, okuyucuya/kullanıcıya bu anahtar
kelimeleri girerek ilgili habere ulaşabilmesini sağlamakta ve aynı
zamanda o anahtar kelimelerle bağlantılı diğer haberleri görebilmesine
de imkân tanımaktadır. Medya Tava’da ve Bianet’de haberde anahtar
kelime kullanımına rastlanmaktayken, Gazete Duvar’da ise;
rastlanmamaktadır. Gün geçtikçe anahtar kelime kullanımına çeşitli
haber portallarında daha fazla yer verildiği görülmektedir. Dolayısıyla
dijital medya ile ön plana çıkan tüm bu öğeler, haber uygulamalarının
dijital medya ile yeniden şekillendiğini göstermektedir.
Araştırma bulgularına genel bakış, basılı gazetelerin ve haber
portallarının habercilik pratikleri bakımından önemli değişiklikler
gösterdiğini ortaya koymaktadır. Haberde görsel kullanımı, haberin
kaynağı/yazarı, haber içeriğinde bağlantılı link kullanımı ve haberde
kullanılan anahtar kelimeler bakımından dijital medya gazeteciliği
geleneksel medya gazeteciliğinden farklılıklar göstermektedir. Haber
üretiminden dağıtımına kadar olan süreçte yeni iletişim teknolojilerinin
habercilik pratiklerinin tüm aşamalarını şekillendirdiği günümüzde,
haberin okuyucuya/kullanıcıya ulaşması daha hızlı olmakla birlikte
artık okuyucu/kullanıcı da haberi değerlendirme konusunda aktif bir rol
üstlenebilmektedir. Diğer yandan, her ne kadar dijital medya haber
üretim pratiklerinin her aşamasına farklı bir soluk kazandırsa da, medya
endüstrisinin sahiplik yapısı ve küresel ticari şirketlere yönelik
faaliyetler çerçevesinde iktidar ilişkileri ve metalaşma sorunu dijital
medya gazeteciliği ile katlanarak büyümektedir. Medya sektörünün
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reklamcılık sektörü ile olan ilişkisi bağlamında değerlendirilecek çeşitli
reklam türlerinin haber portallarının ana sayfasında ve haber
içeriklerinde sıklıkla yer alması bunun en iyi örneklerinden birisidir.
Tekstil, kozmetik, ulaşım, telekomünikasyon, emlak ve taşıt gibi pek
çok sektöre ait reklamların değişik türlerde haber sayfalarında ve haber
içeriklerinde okuyucunun/kullanıcının karşısına çıkması, küresel
kapitalist sistemin okuyucuyu/kullanıcıyı aynı zamanda bir meta olarak
görmesine ve kapitalist ideolojinin kendini yeniden üretmesine hizmet
etmektedir.
7. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada dijital medya haberciliğine ilişkin olumlu ve olumsuz
yönler bir arada değerlendirilmektedir. Dijital medya ile çeşitli
yönlerden değişen habercilik pratiklerine olumlu bir bakış açısıyla
yaklaşılırken, dijital medyada çeşitli uygulamalar ve haber siteleri
aracılıyla kapitalist oluşumların kendini hızla yaygınlaştırdığı
gerçeğine de eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşılmaktadır. Bu bağlamda
çalışmanın temel sorunsalı, yeni iletişim teknolojilerine bağlı olarak
ortaya çıkan ve gelişimini sürdüren dijital medyanın üretim ve üretim
ilişkileri bağlamında kapitalist sistem tarafından nasıl biçimlendirildiği
üzerine inşa edilmektedir. Dolayısıyla, değişen gazetecilik pratikleri
değerlendirilirken, dijital medya ile kendini yeniden dolaşıma sokan
küresel kapitalist ideolojinin hangi yönlerden haber medyasına dahil
olduğu konusu oldukça önemli ve sorgulanması gereken bir alanı
oluşturmaktadır.
Haber medyası açısından eleştirel ekonomi politik bağlamda ele
alınması gereken temel konular; medyaya ilişkin yapısal değişiklikler,
medyanın sahiplik ve mülkiyet yapısı, haber üretim süreci, reklam
olgusu, kültürel metalaşma ve izleyicinin/okuyucunun metalaşması
olarak sıralanabilmektedir. Görüldüğü üzere, medya çalışmaları
içerisinde eleştirel ekonomi politik yaklaşımın odaklandığı konular
oldukça geniş bir yelpaze içerisinde yer almakta ve
değerlendirilmektedir. Bu çalışmada da, dijital medya haberciliğinin
geleneksel medya haberciliğinden ayrılan noktaları ele alınırken, dijital
medyanın haberler üzerinden nasıl kapitalist sisteme hizmet ettiği ve
aynı zamanda okuyucuyu/kullanıcıyı nasıl metalaştırdığı üzerinde
durulmaktadır. Dolayısıyla dijital medyada haber üretim pratiklerinin
çeşitli yönleri, habercilik ve reklam olgusu, kültürel metalaşma gibi
temel konular çalışmanın odak noktalarını oluşturmaktadır.
İçerik analizinin bulgularına göre dijital medya haberciliği, gerek
ana sayfada gerekse de haber içeriklerinde karşılaşılan reklam türlerine
ve yoğunluğuna göre kapitalist sisteme doğrudan dahil olmakta ve
sistemin kendini yeniden yapılandırmasında önemli bir işlev
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üstlenmektedir. Dijital medya, geleneksel medya ortamlarından daha
farklı bir habercilik alanı yaratmakta, teknoloji haber üretim sürecinin
her aşamasına dahil olmakta, dolayısıyla haberde kullanılan fotoğraflar,
haber metni içerisinde yer alan anahtar kelimeler, habere ilişkin beğeni,
yorum yapma ve paylaşma özelliği ve habere ilişkin unsurların
bağlantılı linklerle verilmesi habercilik pratiklerinin bu unsurlar
çerçevesinde yapılandırılmasını gerekli kılmaktadır. Araştırma
sonuçları, dijital medya ile yansıyan tüm bu özelliklerin ve ön plana
çıkan farklı unsurların değişen habercilik pratiklerinin temel
yansımalarından bazıları olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda,
geleneksel medya haberciliği ile karşılaştırıldığında dijital medya
gazeteciliği, kapitalist oluşumların çeşitli uygulama ve pratiklerle
yeniden yapılandığı ve beslenerek hızla yayıldığı önemli bir alan
yaratmaktadır. Araştırmada bu alan dijital medya gazeteciliği
üzerinden; haberin konusu, haberin kaynağı/yazarı, kullanılan
görsellerin niteliği, ana sayfada ve haber metinleri içerisindeki reklam
kullanımı, kullanılan reklamların sıklığı ve kullanılan reklam türleri ile
değerlendirmeye alınmaktadır.
Sonuç olarak dijital medya, alternatif haberciliğe önemli bir
perspektif sunmakla birlikte, kapitalist maddi ve ideolojik değerlerin de
hızla kendini yeniden üreteceği ve küresel bağlamda yaygınlık
kazanacağı bir alt yapı oluşturmaktadır. Haberciliğin dijital medya ile
değişime uğradığı günümüzde dijital gazetelerin, etik sorumluğu
içerisinde barındıran ve hak odaklı habercilik anlayışını merkezine
taşıyan alternatif habercilik uygulamalarını ilke edinmesi medyada
kapitalist oluşumları önlemek adına önem taşımaktadır. Diğer yandan,
dijital medyayı doğru ve etkin olarak kullanan bilinçli bir okur/kullanıcı
kitlesi yaratmak için dijital medya okuryazarlığının oldukça önemli
olduğu düşünülmektedir. Dijital medya okuryazarlığının, dijital
gazetelerde ve sosyal medyada yer alan haber metinlerini eleştiren,
sorgulayan ve haber metinlerine yönelik aktif olarak düşüncelerini dile
getiren bireylerin artmasına hizmet edebileceği varsayılmaktadır.
Eleştirel ekonomi politik bağlamda farklı unsurların ele alındığı ve
ön plana çıkarıldığı çalışmalar, dijital medya haberciliğinin etik kodlar
çerçevesinde yeniden inşa edilmesine yardım edecek ve haberciliğe
farklı bir boyuttan bakmayı kolaylaştıracaktır. Bu noktada, gazetecilik
mesleğine ilişkin verilecek lisans eğitimi ve alana ilişkin yapılacak
lisansüstü çalışmalar; medyada etik kodların ön planda olduğu
habercilik pratiklerinin inşa edilmesine önemli ölçüde hizmet edecek ve
akademik düzlemde farklı eleştirel çalışmaların gerçekleştirilmesine
katkı sağlayacaktır.
Son olarak söylenmesi gereken, bu çalışma dijital medya
haberciliğinin değişen yönlerine, -basılı gazetelerin ve haber
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portallarının karşılaştırılması yoluyla- habere ilişkin çeşitli unsurlar ve
uygulama pratikleri üzerinden yaklaşmaktadır. Diğer yandan, dijital
medya ile değişen gazetecilik pratikleri değerlendirilirken aynı
zamanda dijital medya haberciliğine ilişkin eleştirel ekonomi politik
perspektiften genel bir değerlendirme yapabilmek için haber
medyasının reklam endüstrisi ile olan ilişkisi ele alınmaktadır.
Dolayısıyla, eleştirel ekonomi politik bağlamda dijital medya ile
değişen gazetecilik pratiklerini konu edinen bu çalışmada, araştırmacı
tarafından sınırları çizilmiş unsurlara odaklanılmakta ve eksik kalan
diğer noktaların da alana ilişkin yapılacak farklı türdeki çalışmalara
kapı aralayacağı düşünülmektedir.
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1.Giriş
24 Aralık 1995 genel seçimleri sonucunda, ilk defa Necmettin
Erbakan liderliğinde Refah Partisi (RP), %21.38 oy oranı ile birinci
olmuştur. Hiçbir partinin tek başına iktidara gelemediği seçimlerde RP
158, Doğru Yol Partisi (DYP) 135, Anavatan Partisi (ANAP) 132,
Demokratik Sol Parti (DSP) 76, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 49
milletvekili ile TBMM’ye girdi. Koalisyon görüşmelerinde ANAP ile
RP, hükümet kurma konusunda anlaştılar ve 29 Şubat’ta da kabine
listesinin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e sunulacağı açıklandı.
Fakat RP’nin iktidara gelmesinden rahatsız olan asker, Meclis Başkanı
ANAP’lı Mustafa Kalemli aracılığıyla bu hükümete karşı olduğunu, bu
hükümetin kurulmasını istemediğini açıkça belirtmiş ve böylece Mesut
Yılmaz’ın Başbakanlığında ANAP-RP Koalisyon Hükümeti, askerin
baskısı ile kurulamadı. Bu gelişme üzerine DYP ile ANAP arasındaki
görüşmelere hız verildi. 28 Şubat’ta DYP ile ANAP, hükümet kurma
konusunda anlaştılar (Bayramoğlu, 2001: 45; Cumhuriyet, Milliyet, 10
Ocak–29 Şubat 1996). ANAP ile DYP, başbakanlık konusunda,
dönüşümlü başbakanlıkta karar kıldılar. Ayrıca Cumhurbaşkanlığında
da birlikte hareket etmede anlaştılar (Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, 4
Mart 1996). Koalisyonun oluşumunda, ANAP’tan Mustafa Taşar,
DYP’den Yalım Erez’in katkısı oldu. Erez ve Taşar, üç gün kısa bir
sürede koalisyon için anlaşmaya vardılar. Başbakan Mesut Yılmaz’ın
kurduğu ANAP-DYP Azınlık Hükümeti, 6 Mart günü Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel tarafından onaylandı. 12 Mart’ta TBMM’de Büyük
Birlik Partisi (BBP) ve DSP’nin desteği ile 207 ret oyuna karşı 257 evet
1
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oyu ile hükümet güvenoyu aldı (Erez, 2008; Hürriyet, Cumhuriyet, 13
Mart 1996).
RP ise bu hükümeti devirebilmek için Tansu Çiller ile ilgili önce
TEDAŞ sonra da TOFAŞ ile ilgili soruşturma önergeleri verdi. RP’nin
bu önergelerle amacı, Tansu Çiller’in yargılanmasını sağlayıp, ANAP
ile bir hükümet kurabilmekti (Bursalı, 1996: 5). Soruşturma
önergelerine ANAP’lı bazı milletvekilleri de destek verdi. Buna tepki
olarak DYP’li bakanlar, hükümetin icraatlarının anlatıldığı toplantıya
katılmadılar. RP’sine, Tansu Çiller ile ilgili bu dosyaların, ANAP
tarafından RP’ye verilmesi, ANAP’ın asıl amacını ortaya koymaktadır
(Menteşe, 2007; Cumhuriyet, 16 Mayıs 1996). İki parti arasındaki
ilişkilerin gerginleştiği bu ortamda, Tansu Çiller’in örtülü ödenekten
harcama yaptığına ilişkin belgenin gazetelere yansıması ve bu olay
sonrası Yılmaz-Çiller’in birbirine karşı çok sert söylemleri, koalisyonu
bitirme noktasına getirdi. DYP kanadı, 24 Mayıs’ta hükümetten
çekilme kararı aldı. Bunun üzerine RP, hükümeti sona erdirmek için 27
Mayıs’ta TBMM’ye gensoru önergesi verdi. 3 Haziran’da gensorunun
gündeme alınması, DYP oylarıyla kabul edildi. 8 Haziran’daki gensoru
oylamasından
önce
Başbakan
Mesut
Yılmaz
istifasını
Cumhurbaşkanına verdi. Böylece kamuoyunun büyük desteği ile
kurulan ANAP-DYP hükümet, üç ay gibi çok kısa bir sürede sona erdi
(Akyol, 1996: 15).
Koalisyon sona erdikten sonra DSP’nin örtülü ödenek ile ilgili
verdiği soruşturma önergesi, RP’nin desteği ile reddedildi. DYP ve
RP’nin bu işbirliği, RP-DYP koalisyonunun kurulmasından önceki ilk
icraatı olarak adlandırılabilir. Bu işbirliğinden sonra RP ile DYP
arasındaki koalisyon görüşmelerine hız verildi ( Saybaşılı, 1996: 10;
Cumhuriyet, Hürriyet, 20 Haziran 1996). Bu çalışmanın amacı,
dönemin milletvekilleri ile yapılan mülakatlar ve ayrıntılı kaynak
taraması ile RP-DYP Koalisyon hükümeti (Refahyol) döneminde
yaşananları ortaya koymaktır. Bu bağlamda, önce Refahyol
hükümetinin kuruluş çalışmaları incelenmiş, daha sonra bu hükümet
döneminin gelişmeleri ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır.
2.Refahyol hükümetinin kuruluşu
RP ile DYP arasındaki koalisyon görüşmelerine bakıldığında, her iki
liderde başbakanlığın önce kendisinde olmasını istiyordu. Özellikle,
DYP’den Yalım Erez, RP’den Erbakan ve Fehim Adak’ın katılımıyla
görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler ağırlıklı olarak Erbakan’ın Aşağı
Ayrancı ve Balgat’taki evinde ve Fehim Adak’ın işyerinde
gerçekleşmiştir. Bakanlıkların paylaşımında RP, özellikle İçişleri ve
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bağlı olduğu devlet bakanlığında ısrar
etmiştir. Bunun dışında RP lideri Erbakan, Milli Eğitim Bakanlığı’na
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Turhan Tayan’ın gelmesine karşı çıkmıştır. Böylece, bu bakanlığa
Mehmet Sağlam atanmıştır. Çiller’in de isteği ile Temel
Karamollaoğlu, hükümette yer almamıştır. RP ile DYP arasındaki son
görüşme, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bağlı olduğu devlet bakanlığı
için yapılmıştır. Sonuçta, Başbakanlık RP’de, İçişleri ve Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın bağlı olduğu devlet bakanlığı DYP’de kalmıştır (Erez,
2008; Bildirici, 1996: 16).
Koalisyon görüşmeleri devam ederken, DYP Genel Başkanı Tansu
Çiller, milletvekillerini, RP ile bir koalisyona ikna edebilmek için
gruplar şeklinde görüşmüştür. DYP milletvekillerinin yaklaşık ¾’ü
böyle bir koalisyona destek vermişlerdir. Milletvekillerinin bu görüşte
olmasında, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ın ANAYOL
hükümetinde, DYP ve Çiller ile ilgili sert eleştirileri etkili olmuştu
(Menteşe, 2007). DYP ile RP arasındaki görüşmelerde, büyük bir
ilerleme kaydedildiği noktada, DYP lideri Tansu Çiller, CHP ve
DSP’ye liderler dışında 3’lü ve 4’lü koalisyon önerileri olmuştur. Deniz
Baykal ve Bülent Ecevit, iki parti arasındaki anlaşmazlığı, sorunları
gerekçe göstererek, bu önerileri kabul etmediler. Çiller, bu önerileri
“DSP ve CHP’ye koalisyon önerdim fakat kabul etmediler. Ben de RP
ile koalisyona mecbur kaldım” diyebilmek için yaptığı söylenebilir
(Solak, 1996: 32; Korkmaz, 1996: 11).
Refahyol hükümeti, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından
28 Haziran 1996’da onaylandı. RP 18, DYP, 16 bakan ile hükümette
temsil edildi. Tansu Çiller, Dışişleri Bakanı olarak hükümette yer
alırken; RP’den de Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, İsmail Kahraman,
Recai Kutan, Şevket Kazan, Mehmet Altınsoy, Fehim Adak, Mehmet
Altınsoy Necati Çelik gibi önemli isimler kabinede yer aldı (Kara,
2004: 288-89; Yalansız, 2006: 507). Askeri kesim, demokratik bir
ülkede halkın oyları ile seçilmiş bir partinin (RP) iktidara gelmesinden
hoşnut olmadı. Siyasete atıldığından bu yana Tansu Çiller’e destek olan
asker, RP liderinin başbakanlığı ile Tansu Çiller’e cephe aldı (Menteşe,
2007). Koalisyon hükümeti 8 Temmuz’da Büyük Birlik Partisi’nin
(BBP) desteği ile 265 ret oyuna karşı 278 oyla güvenoyu aldı. RP ile
koalisyona karşı çıkan, aralarında Köksal Toptan, İsmet Sezgin gibi
isimlerin yer aldığı 10 milletvekili ret oyu kullandı. ANAP’ta da RP’ye
yakınlığı ile bilinen Korkut Özal, Abdülkadir Aksu, Ali Coşkun, Cemil
Çiçek, hükümet güvenoyu alınca, oturuma katıldılar ve sonrasında ret
oyu verdiler.
3.

Refahyol hükümetinin gelişmeleri

Refahyol hükümeti göreve gelir gelmez ilk icraatı, uzmanlardan 4
defa alınan brifingle, gelirleri artırmak suretiyle karşılanmak üzere
memur, memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine, sözleşmelilere ve
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SSK’lılara %50 oranında zam olmuştur. 1996 yılı bütçesinde, Temmuz
ayı için %30 oranında zam öngörülmüş iken; bu oran %50 ye
çıkarılarak, yaklaşık 7,5 milyon kişi bundan faydalanmıştır. Hükümet,
aileleri ile birlikte toplumun önemli bir kesimine, maddi destek
sağlayarak, iyi bir başlangıç yapmıştır. Refahyol hükümetinin bu
icraatı, yıllar geçmesine rağmen, unutulmamıştır. RDYP hükümeti iyi
bir başlangıç yaparken; DYP’de ise sular durulmuyordu. DYP içinde
koalisyona karşı olan bir grup vardı ve bu grup güven oylamasında ret
oyu vermişti. Güven oylamasından kısa bir süre sonra Köksal Toptan
ve İsmet Sezgin’in aralarında olduğu 8 milletvekili DYP’den istifa etti
ve böylece DYP, büyük bir yara aldı (Hürriyet, Milliyet, 17 Temmuz
1996). Refahyol’un, ilklerin yaşandığı bir hükümet dönemi olarak
tarihe geçtiği söylenebilir. %50 oranındaki zamdan sonra, YAŞ
kararları ile ilk defa 29 asker TSK’dan disiplin suçundan dolayı ihraç
edildi (Milliyet, 5 Ağustos 1996).
Hükümetlerin, ilk yurt dışı seyahatlerini hangi ülkeye yapılacağı,
verilecek mesaj açısından oldukça önemlidir. Başbakan Erbakan, ilk
yurt dışı seyahatini Ağustos ayı içinde Endonezya, İran, Pakistan,
Malezya ve Singapur gibi ülkelere yaptı. Bu ziyaretlerin amacı, siyasi
nedenlerden ziyade ekonomik olduğu yapılan doğalgaz antlaşmalarıyla
ve sanayi alanında varılan mutabıklarla ortaya çıkmıştı. Erbakan, bu
geziyle bir birlik oluşturma çabasına girmişti. Bu geziyle birliğin, İslam
ülkeleri arasında hem ekonomik hem de siyasi işbirliğini, temel aldığı
söylenebilir. Bu gezide, heyetler arası görüşmelerde dışişleri personeli
yer alırken; liderler arasında ise dışişlerine yer verilmemesi, gözden
kaçmamıştı (Bila, 1996: 10).
Her koalisyon hükümetinde yaşanabilecek bürokrasideki atama ve
kadrolaşmadaki sıkıntılar, Refahyolun
önemli anlaşmazlık
konularından olmuştur. Örneğin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür
ve Tarım Bakanlığı’nda kadrolaşma oldukça yoğundu. Örneğin,
dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu, görevinden alınmıştı
(Bursalı, 1996, 10). Hükümet ortağı DYP olmasına rağmen atama ve
kadrolaşmada ANAP’lıların olması, DYP tabanında tepki ile
karşılanmıştır. 1997 yılının Ocak ayına gelindiğinde RP ile DYP
arasındaki anlaşmazlık, en üst düzeye çıkmıştı. Erbakan’ın,
Cumhurbaşkanının onayladığı vali ve emniyet müdürleriyle ilgili
kararnameyi, Resmi Gazetede yayımlanmasını durdurması ve
sonrasında Tansu Çiller’den 29 ilin valisini kendisinin belirlemesini
istemesi, koalisyonu kopma noktasına getirmiştir. Çiller’in sert tepkisi
üzerine Erbakan geri adım atmış ve kararname olduğu haliyle Resmi
Gazetede yayımlanmıştır (Civaoğlu, 1997 (a): 17; Tokatlı, 1997: 19;
Yeni Asır, 24 Ocak 1997).
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Eylül 1996’ya gelindiğinde, Erbakan’ın Libya’ya yapacağı gezi,
gündeme oturmuştu. DYP’de bu geziye karşı olanların sayısı oldukça
fazlaydı. DYP’liler, Libya lideri Kaddafi’nin, terör örgütü PKK’nın
ağzından konuştuğu için, bu geziye karşı çıkmışlardı (Bila, 1996: 12).
Tam bu dönemde asker de hükümetten rahatsız olduğunu açıklamıştı.
30 Eylül’de Çin Halk Cumhuriyeti resepsiyonunda Genelkurmay
Başkanı İ.H. Karadayı, hükümetin bazı icraatlarından rahatsız
olduklarını dile getirmişti (Cumhuriyet, 1 Ekim 1996). Bu ortamda
çıkılan Libya gezisinde, Kaddafi’nin “Türkiye’de milyonlarca kişi Kürt
devletinin kurulmasını istiyor. Türkiye Kürtleri katlediyor, zulüm
yapıyor” şeklindeki sözleri tepkiyle karşılanmış ve Libya gezisi, iç
siyaseti derinden etkilemiş, önemli bir gündem maddesi olarak uzun bir
süre tartışılmış ve hükümet sert bir biçimde eleştirilmiştir (Civaoğlu,
1996: 17; Yeni Asır, 7 Ekim 1996). Bu gezilerin amacının, hem siyasi
hem de ekonomik olduğu söylense de yapılan antlaşmalar ekonominin
daha ön planda olduğunu göstermektedir. Afrika gezisi ile ticaretimiz 5
milyar dolara çıkarken; yıllık ticaret hacmi Asya ve Afrika ülkeleriyle
3.1. milyar dolardan, 14 milyar dolara yükselmiştir (Cumhuriyet ve
Milliyet, 15-16 Ekim 1996).
3 Kasım’da Susurluk’ta yaşanan kaza, Türk siyasetini derinden
etkilemiştir. Aynı araçta kırmızı bültenle aranan Abdullah Çatlı, DYP
milletvekili Sedat Bucak, İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin
Kocadağ’ın olması, devlet-siyaset-mafya ilişkisini ortaya çıkarmıştır.
Susurluk kazasının önemli sonucu, kazadan tam beş gün sonra İçişleri
Bakanlığı görevini yürüten Mehmet Ağar’ın istifası olmuştur. İçişleri
Bakanlığına, günümüzde İyi Parti Genel Başkanlığını yürüten, Meral
Akşener atanmıştır (Milliyet ve Yeni Asır, 9 Kasım 1996).
Bu dönemin tartışılan konularından bir diğeri de Şükrü Karatepe’nin
10 Kasım’da yaptığı konuşmadır. RP’nin Kayseri Belediye Başkanı
olan Karatepe, konuşmasının bir bölümünde “….Süslü püslü
görünüşüme bakıp ta laik olduğumu sakın sanmayın. İnancımıza saygı
duyulmadığı sövüldüğü bir dönemde, içim kan ağlayarak bugünkü
törenlere katıldım. Belki Başbakan’ın, bakanların, milletvekillerinin
bazı mecburiyetleri vardır. Ancak, sizin hiçbir mecburiyetiniz yok. Bu
düzen değişmeli. Müslümanlar içlerindeki hırsı, kini, nefreti eksik
etmesin.” şeklindeki sözlerinden dolayı, hakkında halkı kin ve
düşmanlığa tahrik suçundan dava açılmış ve bir yıl hapis, beş yıl siyaset
yasağı almıştır (Yeni Asır, 11 Kasım 1996). Bu dönemin bir diğer ilki,
11 Ocak 1997’de yaşanmıştır. İlk kez tarikat ve cemaat mensuplarına
Başbakanlık Konutu’nda iftar verilmiştir. İftar yemeğine, Mehmet Nuri
Yılmaz, Akif İnan, Sait Yazıcıoğlu, Alaattin Kaya, Mehmet Kutlular,
Mahmut Osmanoğlu, Kutbeddin Can, Kemal Kaçar, Emin Acar,
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Selahattin Özgündüz, Mehmet Naif gibi önemli isimler katılmıştı
(Cumhuriyet ve Milliyet, 12 Ocak 1997).
28 Şubat’a gidilen süreçte, “Bardağı taşıran son damla” olarak
nitelendirilen gelişme “Kudüs gecesidir”. Ankara Sincan Belediyesince
31 Ocak’ta düzenlenen bu gecede, RP’li Başkan Bekir Yıldız’ın ve
İran’ın Ankara Büyükelçisi Bagheri’nin “laiklik karşıtı söylemleri ve
cihat çağrısı” şeklindeki konuşmaları, toplumun birçok kesiminde
tepkiyle karşılandı (Doğan, 1997: 11). En büyük tepkiyi asker gösterdi
ve 4 Şubat’ta tanklar, eğitim gerekçe gösterilerek Sincan Sokaklarından
geçti (Milliyet ve Cumhuriyet, 5 Şubat 1997). Olayla ilgili Bekir
Yıldız’ın da aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı ve yargılama sonucu
Yıldız, 4 yıl 7 aya mahkûm oldu. Kudüs gecesinin, hükümetin sona
ermesini hızlandıran bir gelişme olarak tarihe geçtiği söylenebilir.
Libya gezisi, atamalarda yaşanan sıkıntılar, 10 Kasım Şükrü
Karatepe’nin konuşması, 11 Ocak’taki iftar yemeği hem toplumda hem
de askerde tepkilerin daha da artmasına neden oldu. Bu ortamda Tansu
Çiller, yeni koalisyon girişimlerine başladı. Çiller’in ANAP’a yaptığı
koalisyon önerisi, 26 Ocak’ta reddedildi. Bunun nedeni, Çiller’in
kendisinin başbakanlığında bir öneri yapmasıydı (Milliyet, 27 Ocak
1997).
28 Şubat’tan önce Ocak ayında yapılan Milli Güvenlik Kurulu’nda
(MGK) Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, aşırı dini örgütlerin
ülke için önemli bir probleme dönüştüğü gerekçesiyle hükümete bu
yönde MGK’da tavsiye niteliğinde bir dizi önlemin yürürlüğe
konmasını istemişti (Donat, 1999: 398-99; Donat, 1997: 10). 28
Şubat’ın ayak sesleri, bir önceki MGK’da hissedilmişti. 1997 yılına
girildiğinde, DYP lideri Tansu Çiller kendisi ile ilgili soruşturma
önergelerinden RP’nin desteği ile aklanmıştı. Hem bundan hem de
askerin rahatsızlığından ötürü, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve
bazı DYP’liler, DYP’nin çekilmesinin istediler. Fakat Çiller, bu
istekleri kabul etmedi (Erez, 2008; Yeni Asır, 27 Şubat 1997). 28
Şubat’a gelindiğinde, MGK toplantısı yaklaşık 9 saat sürdü. Asker, laik
devlete karşı eylemlerin çoğaldığını gerekçe göstererek, MGK’da
hükümete bir dizi önlemler tavsiye edildi. Bildiri incelendiğinde, somut
olarak yalnızca bir düzenlemenin olduğu görülmektedir. Bu düzenleme,
İmam Hatip Okullarının orta kısımlarının kapatılması anlamına gelen,
ilköğretimin 5 seneden 8 seneye çıkarılmasıdır. Cumhurbaşkanının
düzeltme talebi ile MGK’da imzalar atılmamıştı. Başbakan Erbakan,
muhalefet liderlerinden beklediği desteği alamadığından ve özellikle
hükümet ortağı Tansu Çiller’in “Koalisyon bozulur” tehdidi karşısında,
bildiriyi imzalamak zorunda kaldı (Bila, 1997: 12; Yeni Asır, 19 Mart
1997).
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28 Şubat sonrasında, DYP’de koalisyondan ayrılma sesleri oldukça
arttı. Yalım Erez, ayrılıkçı grubun lideri konumundaydı. Muhalefet
partileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerle koalisyonun sona ermesi için
çalışmalara başlamıştı. Ayrıca Yalım Erez, Çiller’e “Ben seni Başbakan
yaptım. Bundan sonra sen bir daha Başbakan olamayacaksın” diyordu
(Erez, 2008; Civaoğlu, 1997(b): 17). 20 Mayıs’ta verilen gensoru
önergesi, çok az bir oy farkıyla 265’e karşı 271 oyla reddedildi. Oylama
ile DYP milletvekillerinin gensoruya desteği açıkça görülmüş ve
hükümete olan güvenin, desteğin azaldığı ortaya çıkmıştır (Milliyet ve
Cumhuriyet, 21 Mayıs 1997). Gensoru dışında, Mayıs ayında yaşanan
diğer önemli bir gelişme, RP’nin kapatılması için Anayasa
Mahkemesi’ne dava açılmasıdır. Asker dışında diğer önemli bir güç
olan yargıda artık bu sürecin içindeydi. Dava, Ocak 1998’de sona erdi
ve RP kapatıldı. Ayrıca Necmettin Erbakan ve RP’lilere beş yıl süreyle
siyaset yasağı getirildi (Milliyet ve Yeni Asır, 22 Mayıs 1997). 28 Şubat
süreci ve DYP’de yaşananlardan dolayı, kabine de uzun bir aradan
sonra 55 gün sonra 28 Mayıs’ta toplanabilmişti (Yeni Asır, 29 Mayıs
1997). Bu gelişme, durumun ciddiyetini, koalisyonun devamının artık
bundan sonra oldukça güç olduğunu gösteriyordu. 1995 seçimlerinde
135 milletvekili ile Meclis’e giren DYP, 28 Şubat sonrası yaşanan
istifalarla Mayıs ayının sonuna gelindiğinde, 116’ya kadar düşmüştü
(Milliyet, 31 Mayıs 1997).
1 Haziran’da Başbakan Necmettin Erbakan, Haziran ayı içinde istifa
edeceğini açıkladı. Haziran ayında bazı DYP’li bakanların, asker ile
yaptığı görüşmeler olmuştu. Bu görüşmelere katılanlardan Mehmet
Ağar “RP’li hükümet ülkeye ve rejime zarar verir hale geldi. DYP bir
an önce hükümetten çekilmelidir” diyordu (Bursalı, 1997: 11).DYP’nin
hükümetten çekilme kararı aldığı ortamda, 18 Haziran’da Erbakan’ın
istifasıyla RP-DYP hükümeti sona erdi. Tansu Çiller, hükümeti
kendisinin kurmasını bekliyordu. 20 Haziran’da hükümeti kurmakla
Mesut Yılmaz’ın görevlendirilmesi, Çiller tarafından “Çankaya
darbesi” olarak adlandırıldı. 25 Haziran’da ise RP, DYP, BBP lideri 278
imzaya sahip olduklarını açıklamışlardı. Mesut Yılmaz’ın
Başbakanlığındaki ANASOL-D hükümeti 30 Haziran’da onaylandı ve
12 Temmuz’da 256 hayır, 281 evet oyuyla güvenoyu aldı. Güven
oylamasına kadar yaşanan istifalarla DYP’nin milletvekili sayısı 98’e
kadar düşmüştü (Cumhuriyet, 26 Haziran 1997; Cumhuriyet, 4-13
Temmuz 1997). DYP’de yaşanan istifalarla ilgili DYP’li Mehmet
Gölhan’ın gerçeği ortaya koyuyordu: “Kaz gibi tüylerimizi yoldular.
Gelen yoldu, giden yoldu. Tüyler seyreldi. Yolunacak tüy kalmadı”
(Yeni Asır, 15 Temmuz 1997).
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4.

Sonuç

12 Eylül sonrası Türk siyasal hayatına bakıldığında, 1983 genel
seçimleri ile tek başına iktidara gelen ANAP’ın, 1991 seçimlerine kadar
tek başına iktidarda kaldığı ve 1991’den 2002 genel seçimlerine kadar
koalisyon hükümetlerinin olduğu, 1991 seçimleri ile DYP-SHP
koalisyon hükümetinin, 1995 seçimlerine kadar sürdüğü görülmektedir.
24 Aralık 1995 seçimleri ile RP birinci parti olmuş ve hiçbir parti tek
başına iktidara gelememiştir. İlk olarak Mesut Yılmaz’ın
Başbakanlığında, ANAP-DYP Koalisyon hükümeti kurulmuştur. Bu
dönemde asker, siyasetçiler karşısında oldukça güçlü bir konumda Bu
hükümetin kurulmasında, askeri kesimin etkisi, yönlendirmesi
olmuştur. Kamuoyunun büyük beklentisine rağmen, ANAP-DYP
hükümeti, üç ay gibi kısa bir süre, iktidarda kalmış ve sonrasında RP
lideri Necmettin Erbakan’ın başbakanlığında, RP-DYP koalisyon
hükümeti kurulmuştur. RP ile koalisyonun DYP açısından önemli bir
sonucu, DYP’de bölünmeye, yeni bir partinin oluşumuna yol açmasıdır.
RP ile yapılan koalisyon sonrasında, bu koalisyona karşı olan bazı DYP
milletvekilleri istifa etmiş ve sonrasında Hüsamettin Cindoruk’un
başkanlığında Demokrat Türkiye Partisi kurulmuştur.
RP ve DYP liderleri arasında çok iyi bir uyum yakalanmasına
rağmen, bazı konularda anlaşmazlıklar yaşanmıştır. Özellikle koalisyon
hükümetlerinde, kadrolaşma sıkıntısı birçok dönemde olmuştur. Bu
koalisyon döneminde de bu tür sıkıntılar baş göstermiştir. Ayrıca valiler
ile ilgili kararnamede yaşanan anlaşmazlık, koalisyonun sona ermesini
gündeme getirmiştir. Dış politika bu hükümet döneminin en önemli
gündem maddelerinden biridir. Hükümette DYP Genel Başkanı Tansu
Çiller, Dışişleri Bakanı olmasına karşın, Erbakan’ın dış politikayı
belirlediği ve yönlendirdiği görülmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde darbelerin önemli bir yeri vardır. 27
Mayıs darbesi ile DP iktidardan uzaklaştırılmış, 592 sanık Yüksek
Adalet Divanı’nda yargılanmış, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri
Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam
edilirken; birçok DP’li tutuklanmış ve birçoğuna siyaset yasağı
getirilmiştir. 12 Mart Muhtırası ile Adalet Partisi istifaya zorlanmış,
askerin isteği ile “Partilerüstü Hükümetler” 1973 seçimlerine kadar
işbaşında kalmıştır. 12 Eylül darbesi ile de bütün siyasal partiler
kapatılmış ve siyaset yeniden dizayn edilmiştir. Siyasetçilere 5 ve 10
yıl süreli yasaklar getirilirken; anayasaya konulan madde ile Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı Kenan Evren, Cumhurbaşkanı seçilmiştir.
28 Şubat post modern darbe ile de hükümet, iktidardan
uzaklaştırılmıştır. Diğer önceki darbelerde olduğu gibi yargı da baskı
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altına alınış, yönlendirilmiştir. Böylece, RP kapatılmış ve bazı RP’lilere
siyaset yasağı konmuştur.
10 Kasım’da RP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü
Karatepe’nin konuşması, Başbakanlıkta tarikat liderlerine verilen iftar
yemeği, Sincan Belediyesinde düzenlenen “Kudüs Gecesi” gibi olaylar,
bu koalisyona başından karşı olan asker tarafından, laik devlete karşı
yapılan gelişmeler olarak algılanmış ve askerin tepkisinin daha da
artmasına, sertleşmesine yol açmıştır. Demokrasi ile yönetilen bir
ülkede, yukarıda belirtilen olayların hiçbiri, bir askeri darbenin
gerekçesi kesinlikle olmamalıdır. Askerin, DYP’de yaşanan istifalarda
önemli bir etkisi olduğu söylenebilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşunda önemli bir unsur olan asker, 28 Şubat’ta da siyasi iktidarı
ülkenin yönetiminden uzaklaştırmıştır. Bunu yaparken, sivil toplum
örgütleri, yargı, medya kullanılarak, darbenin gerekçesi için uygun bir
ortamın hazırlandığı görülmektedir.
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Giriş
Dünyada sosyal hizmet öğrencilerinin becerilerine ve
farkındalıklarına dair çalışmalar genel olarak farklılıklara ve baskıya
karşı tutum, kültürel yetkinlik düzeyi üzerine odaklanmıştır (Boyle &
Springer, 2008; Carillo, Holzhalb & Thyer, 1993; Chau, 1990; Devore
& Schlesinger, 1991; Latting, 1990; Peterson Armour, Bain, & Rubio,
2004; Rodgers & Potocky, 1998; Van Soest, 1996). Bunlara ek olarak
öğrencilerin dezavantajlı gruplara karşı tutumlarına dair yapılan
araştırmaların oldukça yaygın olduğu görülmektedir ( Bknz: Anderson
& Wiscott, 2004; Chonody, Webb, Ranzijn & Bryan, 2014; Gellis,
Sherman & Lawrance, 2003; Mason & Sanders, 2004). Dezavantajlı
gruplardan biri olan sığınmacı ve mülteci nüfusuna dair çalışmalar ise
sınırlıdır. Özellikle Türkiye’de bu alanda yapılmış çalışmalara
rastlamak güçtür. Üniversite öğrencilerine dair yapılan çalışmalar
literatürde yer almasına karşın (Ankaralı et. al. 2017, Comez-Polat &
Kaya, 2017) özellikle sosyal hizmet öğrencilerine yönelik müdahale
odaklı çalışmaların artırılması gerekmektedir. Çünkü sosyal hizmet
doğası gereği dezavantajlı gruplarla, sosyal adalet odağında çalışan bir
meslek ve disiplindir. Sosyal hizmet öğrencilerini konu alan ve sosyal
hizmet müfredat içeriklerinin yeterliliklerinin araştırıldığı çalışmada
(Erbay ve Sevin, 2013), eğitim müfredatının sosyal hizmet öğrencileri
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bakış açısı ile yeterlilikleri tartışılmıştır. Bu çalışmayı diğer
çalışmalardan ayıran özgün değeri, sosyal hizmet eğitim müfredatını
sığınmacı ve mülteciler grubu örneğinde eğitim grubu ve yarı deneysel
bir çalışma olarak kurgulaması ve gerçekleştirmesidir. Özellikle
Türkiye gibi son yıllarda yoğun göç alan ülkelerde, bu göçmen nüfus
ile çalışabilecek meslek elemanlarına ihtiyaç vardır. Sosyal hizmet
mesleği, sığınmacı ve mültecilere beceri temeline dayalı kişisel ve
kişilerarası yardımda bulunabilir ve onların karmaşık ihtiyaçlarına karşı
bütüncül bir bakış açısı ile çalışabilir. Bu nedenle yarı deneysel
çalışmaların içerik ne niteliği beslemesi bakımından önemli olduğu
düşünülmektedir.
Özellikle sığınmacı ve mülteciler gibi farklı etnik ve kültürel
özelliklere sahip ve aynı zamanda travmatik deneyimleri olan gruplarla
çalışırken sosyal hizmet uzmanlarının hak temelli yaklaşım odağında,
bu grupların farklılıklarına saygı duyması, bu gruplara karşı empatik
olması ve önyargısız bir tutum sergilemesi kritik bir öneme sahiptir. Bu
becerilerin eğitim yoluyla da geliştirilmesi ve aşılanması da sosyal
hizmet eğitiminin önemli çıktılarından biri olmalıdır. Bu nedenle
sığınmacı ve göçmenlerle çalışan temel meslek gruplarından
olan/olması gereken sosyal hizmetin bu alana dair bilgi ve beceri
birikimini öğrencilerine sağlaması sosyal adalet ve insan onuru için
kaçınılmaz bir gerekliliktir.
Özellikle sığınmacıların ve göçmenlerin deneyimlerinin
anlaşılmasına, hakları konusundaki farkındalığına odaklanmış bir grup
çalışmasıyla, öğrencilerin bu alana yönelik duyarlılığının ve
farkındalığının artırılması, sosyal hizmet eğitimi açısından da önemli
çıktılar sağlayabilir.
Amaç
Bu araştırmanın amacı ileride mülteci ve sığınmacılarla çalışacak
olan sosyal hizmet öğrencilerinin mülteci ve sığınmacıların hakları
konusundaki farkındalığını arttırmak ve genel olarak mülteci ve
sığınmacılara odaklanan bu tür bir çalışmanın etkisini ortaya
çıkarmaktır.
Yöntem
Bu araştırma nicel desende tasarlanmış ve uygulanmıştır. Çalışma
eğitim grubu ve yarı deneysel bir çalışma olarak kurgulanmış ve
gerçekleştirilmiştir. Eğitim gruplarının; süre ve maliyet açısından daha
etkin olması, deneyimlerin paylaşılmasını sağlaması, akran etkileşimi
ile öğrenmeyi artırması, aktif katılım sağlandığı sürece etkililiği, süreç
ve davranış değişikliğinde geçmiş deneyimlerin etkililiği (Sürücü,
2014) gibi özellikler taşıması bakımından grup eğitimi ile çalışma
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gerçekleştirilmiştir. 11 hafta boyunca üçüncü sınıf sosyal hizmet
öğrencileri arasından çalışmaya katılmaya gönüllü olan 10 öğrenci ile
sığınmacı ve mülteci hakları konusunda grup çalışması düzenlenmiştir.
Grup çalışmasının başında ve sonunda Sosyal Adalet Savunuculuğu
Ölçeği (Serpen, Duyan ve Uğurluoğlu Aldoğan, 2014) kullanılarak öntest ve son-test uygulaması yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin grup
çalışmasının başında ve sonunda alınan görüşleri ile çalışma
desteklenmiştir.
Katılımcılar
Bu araştırmanın çalışma grubu, gruplarla sosyal hizmet dersini
almış, ortalama yaşları 20 olan, Ankara Üniversitesi lisans üçüncü sınıf
öğrencilerinden tamamı kadın katılımcılardan oluşan, daha önce göç
alanında staj deneyimi olan ve çalışmaya gönüllü katılım gösteren 10
öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilere grubun konusu ve amaçları
açıklanmış ve ardından grup çalışmasına katılmak isteyen öğrenciler
gruba dâhil edilmiştir. Katılımcıların grup çalışmasına dahil olmasına
dair başka bir kriter uygulanmamış olup tamamen gönüllülük esası
uygulanmıştır. Öğrencilerin üçüncü sınıftan seçilmesinin nedeni,
göçmen ve sığınmacılarla sosyal hizmet, gruplarla sosyal hizmet ve
genel olarak sosyal hizmet bölümündeki temel dersleri almış
olmalarıdır.
Grup Çalışmasının İçeriği ve Uygulama Süreci
Mülteci ve sığınmacıların haklarına dair farkındalık konusunda
oluşturulan grup çalışması planı şu şekilde uygulanmıştır.
1.

Hafta: Tanışma ve Grup Tanıtımı

2.

Hafta: Göç Alanı Temel Kavramlar

3.

Hafta: Göç Alanındaki Yasa ve Yönetmelikler I

4.

Hafta: Göçmenlerin Yaşadığı Psikososyal Sorunlar I

5.

Hafta: Göçmenlerin Yaşadığı Psikososyal Sorunlar II

6.

Hafta: Baskı, Ayrımcılık ve Önyargı I

7.

Hafta: Baskı, Ayrımcılık ve Önyargı II

8.

Hafta: Baskı, Ayrımcılık ve Önyargı III

9.

Hafta: Göçmenlerle Çalışma

10. Hafta: Göçmenlerle Çalışma II
11. Hafta: Genel Değerlendirme ve Sonlandırma
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Her oturumda yaratıcı drama tekniklerinden de faydalanılmış olup
öğrencilerin mülteci ve sığınmacıların haklarına dair farkındalıkları ve
empati becerilerinin rol oynama tekniği ile işlenilmesi hedeflenmiştir.
Birinci oturumda tanışma etkinliklerinin yanı sıra grup çalışmasının
amacı, işleyişi, yapısı, özellikleri ve hafta hafta grup planı paylaşılmış
ve katılımcıların beklentileri alınmıştır. Ayrıca katılımcıların konu
hakkındaki bilgi düzeyleri anlaşılmaya çalışılarak ön-test uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Birinci hafta hariç diğer oturumlar, bir önceki hafta
yapılanlarla başlamış ve gelecek oturuma dair yapılacaklar ile
sonlandırılmıştır. Son oturumda ise bütün oturumların özeti verilmiş,
grup sürecinin katılımcılara neler kattığı ve katılımcıların grup
çalışmasından ne elde ettiği gibi konular üzerinde durularak son-test
uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Bu grup çalışmasında temel veri toplama aracı olarak Dean’in
(2009) geliştirmiş olup Türkçe’ye Serpen, Duyan ve Uğurluoğlu
Aldoğan (2014) tarafından uyarlanan Sosyal Adalet Savunuculuğu
Ölçeği kullanılmıştır. Grup çalışmasının ilk oturumunda ölçekler ön
test olarak dağıtılıp uygulanmış ve ardından grup çalışmasının son
oturumunda son test olarak tekrar uygulanmıştır. Ayrıca nicel verilerin
desteklenmesi amacı ile katılımcılardan grup çalışmasının başında
beklentileri ve sonunda kazanımları sözel olarak alınmıştır.
Meslek elemanlarının sosyal adalet savunuculuğu beceri düzeylerini
ölçme amacında olan Sosyal Adalet Savunuculuğu Ölçeği’nde toplam
43 madde bulunmaktadır. Ölçek maddelerine “Kesinlikle doğru
değil=1” ile “Kesinlikle doğru=7” arasında değişen cevaplar
verilebilmektedir. Ölçekten alınan yüksek puanlar, yüksek sosyal adalet
savunuculuğuna dair istek ve çabayı göstermektedir. Ölçekten
alınabilecek maksimum puan 301’dir. Ölçeğin Türkçe versiyonunun
geçerlilik ve güvenirlilik çalışmasına göre ölçeğin tamamının Cronbach
Alpha katsayısı ise 0.92’dir ve ölçeğin ölçmek istediği yapıyı
ölçebildiğine dair geçerli olduğu bulunmuştur (Serpen, Duyan ve
Uğurluoğlu Aldoğan, 2014).
Sosyal hizmet öğrencilerinin mülteci ve sığınmacıların hakları
konusundaki farkındalığını ortaya koyma amacında olan bu araştırma
kapsamında, Sosyal Adalet Savunuculuğu Ölçeği’nin kullanılmasının
nedeni; dezavantajlı grupların hakları söz konusu olduğunda sosyal
hizmet uzmanlarının sosyal adalet savunuculuğunda ne düzeyde istekli
ve çaba içinde olduklarının belirlenmeye çalışılması düşüncesidir.
Dezavantajlı grupların hakları konusunda bilgilenmek, farkındalık
kazanmak ve bu hakların bir meslek elemanı tarafından ne kadar
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savunulduğunu ortaya koymak hem sosyal hizmet mesleği hem de
insan hakları açısından oldukça önemli bir çıktı oluşturacaktır.
Veri Analizi
Verilerin analizi için SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Öntest
ve sontest olarak kodlanan ölçekler oluşturulmuş, veri tabanına girilmiş
ve ardından istatistiksel analize tabi tutulmuştur. Ön-test ve son-test
arasındaki farkın incelenmesi gerektiğinden ve katılımcı sayısının
30’un altında olmasından dolayı parametrik olmayan testlerden Mann
Whitney-U kullanılmıştır. Analizde p>0.05 ise hipotez kabul edilmiş ve
p<0.05 durumunda ise hipotez reddedilmiştir. Katılımcıların görüşleri
ise analize tabi tutulmayıp destekleyici yorumlar olarak yer almıştır.
Bulgular
Katılımcılara uygulanan ön-test ve son-test puanları hesaplanmış ve
öğrencilerin her ikisinden de aldıkları puanların yüksek olduğu
görülmüştür (Tablo 1). Bu durumda grup çalışmasına katılan
öğrencilerin gruba katıldıklarında mülteci ve sığınmacı hakları
konusunda farkındalıklarının yüksek olduğu söylenebilir.
Tablo 1. Katılımcıların Ön Test ve Son Test Puanları
Katılımcılar
Ön Test Puanları
Son Test Puanları
229,00
257,00
1
224,00
225,00
2
217,00
209,00
3
196,00
192,00
4
225,00
221,00
5
227,00
220,00
6
229,00
204,00
7
185,00
198,00
8
207,00
214,00
9
217,00
220,00
10
10
10
Toplam
215
216
Ortalama
15,07
18,00
Standart Sapma
Shaphiro-Wilk testi sonucuna göre ön test grubundaki veriler normal
dağılıma sahipken (p=0,257), son test verileri normal dağılıma sahip
değildir (p=0,054). Puanlar gruplardan birinde normal dağılıma sahip
olmadığı için (Tablo 2) ve katılımcı sayısı 30’dan daha küçük olduğu
için grupların karşılaştırılmasında nonparametrik bir test olan Mann
Whitney U testi kullanılmıştır.
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Tablo 2. Ön Test ve Son Test İçin Normal Dağılım Testi
Normallik Testi
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
Statistic
df
Sig.
Ön Test
,209
10 ,200*
,906
10 ,257
Son Test ,237
10 ,118
,848
10 ,054
Ön test-son test puanları ile yapılan Mann Whitney-U testine
göre puanlar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır (p=0,579) (Tablo 3). Fakat öğrencilerin Sosyal Adalet
Savunuculuğu Ölçeği’nden aldıkları ön test puanları da oldukça yüksek
çıkmıştır. İstatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmamakla birlikte
katılımcıların ön-testten aldıkları puanların küçük oranda da olsa sontestte arttığı görülmektedir ( Tablo1).
Tablo 3. Mann Whitney-U Test Sonucu
Sıfır Hipotezi
t
p
Sonuç
Ön-test ve Son-test Mann
0,579
Yokluk hipotezi
puanları
Whitney-U
reddedilmedi.
karşılaştırması
Ayrıca yine istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmamakla birlikte
öğrencilerin grup çalışmasının başında ve sonundaki kişisel
değerlendirmelerinde, mülteci ve sığınmacıların haklarına,
ihtiyaçlarına ve bu konuda sosyal hizmet alanında neler
yapılabileceğine ilişkin konularda grup çalışmasını oldukça faydalı
bulduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca grup çalışmasına katılan
öğrenciler, bu tür müdahale odaklı çalışmaların mültecilerle ve
sığınmacılarla olan iletişim sorunlarının çözülmesinde ve etkili iletişim
kurulabilmesinde önemli olduğunu belirtmişlerdir.
Bir diğer önemli gözlem/bulgu ise grup çalışmasına katılan
öğrencilerin birçoğunun, sonraki staj döneminde göç alanında çalışan
kurumları tercih etmek istedikleridir. Öğrencilerin belirli dezavantajlı
gruplara odaklanan çalışmalara ilgi gösterdiği ve bu tür müdahale
odaklı çalışmalardan fayda elde ettikleri sonucuna varılmıştır.
Ülkemizin temel çalışma alanlarından biri olan mülteci ve sığınmacı
alanında sosyal hizmet öğrencilerine yönelik daha fazla müdahale
odaklı çalışmanın yürütülmesi daha nitelikli hizmet sunumu için
önemlidir.
Tartışma
Sosyal hizmet mesleğinin amaçları arasında sosyal, kültürel, politik,
ekonomik, psikolojik, etnik vb. farklı geçmişlere sahip bireylerin sorun
çözme ve baş etme kapasitelerini artırarak bu bireylerin kendi hayatları
ile ilgili en iyi kararı vermeleri konusunda güçlenmelerini sağlamak yer
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almaktadır (Cankurtaran, Beydili, 2016). Ayrıca sosyal adaletin her bir
birey için salt insan olmaları bakımından sağlanması ve her bir bireyin
eşit bir biçimde haklardan yararlanmasının sağlanması, aksi durumda
eşitsizliklere karşı savunuculuğunun yapılması sosyal hizmet
mesleğinde önemli bir ilkedir. Bu anlamda bu alanda aktif bir biçimde
rol alan sosyal hizmet mesleğinin tüm ayrımcılıklara karşı, toplum
içinde farkındalık ve bilinç yaratarak çalışmalar gerçekleştirmesi
gerekmektedir.
Ülkemizin son yıllarda içinde yer aldığı göç dalgasında hem göç
eden çeşitli göçmen statülerindeki bireyler açısından hem de ülkede
yaşayan bireyler açısından psikolojik, sosyal, ekonomik, kültürel
değişim ve dönüşümlerin gerçekleştiği görülmektedir. Bu duruma bağlı
olarak alanda birçok planlı veya plansız müdahale yöntemleri
geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Gerek göç dalgasının bir kriz durumu
olmasından kaynaklı gerek bu olayın artık sosyolojik, politik ve
ekonomik bir olgu olarak toplumda ayrımcı bakış açısı geliştirerek
ayrımcı bir tutumu inşa etmiş olması, ayrımcılık karşıtı sosyal hizmet
uygulamasının gerekliliğini ön plana çıkarmıştır. Göçmen ve
sığınmacılarla yapılan uygulama ve müdahalelerde farkındalığın,
özellikle mesleki yeterliliğin ve bu alanda çalışan meslek elemanlarının
akademik donanımlarının niteliği çok daha fazla önemli hale gelmiştir.
Göktuna Yaylacı (2017), medya ve yerel halkta çizilen Suriyeli
imajının, ülkesini savunmadan savaştan kaçan, dilencilik yapan,
toplumsal yaşam kurallarını bilmeyen, sorunlu insanlar olarak
gösterildiğini ifade etmektedir. Çömez Polat ve Kaya (2017) üniversite
öğrencileriyle yaptığı nitel araştırmada, üniversite öğrencilerinin
Suriyeli göçmenlere yönelik sınırlı ve olumsuz tutuma işaret eden bir
algıya sahip olduğunu saptamıştır. Aynı çalışmada üniversite
öğrencilerinden bazıları, Suriyelilerin kendi ülkelerine bakmadıklarını,
Suriyelilerin devletleştirilmemelerini ve kendi ülkelerine geri
dönmeleri gerektiğini, Suriyelilerin çok sayıda olduğunu ve onları bir
tehdit kaynağı olarak gördüklerini ifade etmiştir. Benzer şekilde Ocaklı
ve diğerleri (2016)’ nin sosyal hizmet öğrencileri ile yaptığı nicel
araştırmada, yardım koşullarına ilişkin bulgular incelendiğinde
öğrencilerin yarısından fazlasının Suriyeli sığınmacılara yardımda
bulunmadığı, diğerlerinin neredeyse yarısının sadece finansal olarak
yardımcı olduğu görülmektedir. Özellikle üniversite eğitimi alan ve
empati geliştirme kapasitesinin daha yüksek olduğu varsayılan
üniversite öğrencilerinin zenofobik tutum geliştirmeleri ve mülteci ve
sığınmacılara yönelik söylemlerini keskin bir şekilde ifade etmeleri
çarpıcı bir yaklaşım sergilediklerini göstermektedir. Toplumda yer alan
tüm kesimin mevcut etkileşimler ile mülteci ve sığınmacılara özellikle
Suriyelilere ilişkin önyargılı ve etiketleyici, hatta onları ötekileştiren bir
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tutum sergilediği görülmektedir. Özellikle de sosyal hizmet
öğrencilerinin hem spesifik bir biçimde mülteciler arasında ayrımcı
davranması, hem de genel olarak tüm mülteci ve sığınmacılara yönelik
ayrımcı tutum sergilemeleri, bu alanda çalışacak olmalarına rağmen
insanın salt değerini içselleştirememeleri, temel insan hakları ve
mesleki yaklaşım gereği endişe vericidir.
Bu bağlamda bu çalışmada elde edilen bulgular sonucunda
öğrencilerin, göçmen ve sığınmacıların psiko-sosyal ihtiyaçlarının
farkında olması, karşılıklı iletişim becerilerinin geliştirilmesi, ayrımcı
ve önyargılı tutum ve davranışlarının ortadan kaldırılması, müdahale ve
uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi gibi konularda, aldıkları eğitim
doğrultusunda, sosyal hizmetin sağladığı bütüncül bakışı kazanmaları
gerekmektedir. Öğrencilerin sosyal adalet savunuculuğu puan
ortalamalarından da görüldüğü üzere, puan ortalamalarının sığınmacı
ve göçmen alanında spesifik bir eğitim sonrası artış göstermesinin,
tartışmasız sosyal hizmet eğitiminin olumlu katkısını göstermesinin
yanı sıra bu alanda verilecek olan ders ve eğitimlerin ayrımcı karşıtı bir
kurgusunun olması gerekliliğini de ifade etmektedir.
Ayrımcılık karşıtı uygulama, birey, grup ve toplulukların sahip
oldukları biyolojik, kültürel, sosyal, etnik vb. farklılıklardan dolayı
karşılaştıkları sözlü ve sözsüz her türlü olumsuz tutum ve davranışla
baş etmelerine katkı sağlayan bir uygulama biçimidir (Cankurtaran,
Beydili, 2016). Tam da bu yönüyle göçmen ve sığınmacı
müracaatçılarla çalışacak olan sosyal hizmet öğrencilerinin, bu
bireylerin karşılaştıkları zorluklarla baş etme becerilerini kazanmasına
yardım etmeleri önemlidir. Sosyal hizmet öğrencilerinin uygulama
biçimini içselleştirmesi ve doğru yaklaşımlarda bulunması için sosyal
hizmet uzmanlarının bilgi, beceri ve değer temellerini edinmesinin yanı
sıra spesifik uygulama yaklaşımlarını kavraması ve içselleştirmesi de
büyük önem arz etmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Göç olgusu, hem göç eden bireyler hem de göç edilen ülke
vatandaşları açısından birtakım güçlükleri de beraberinde
getirmektedir. Son yıllarda göç olgusuna yönelik yapılan çalışmalar
hızlı bir artış göstermesine rağmen, hem göçmenlerle hem de
göçmenlerle çalışan temel meslek elemanlarıyla yapılan müdahale
odaklı çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Özellikle mezun
olduktan sonraki çalışma alanlarından biri de “göç” olan sosyal hizmet
bölümü öğrencilerinin, göçmenlerin ve sığınmacıların yaşadığı
güçlüklerin farkında olması ve müdahale odaklı çalışmalar içinde yer
alması son derece önemlidir. Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin
göçmenlerle çalışmada hangi unsurlara dikkat edeceğini öğrenmesi,
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baskı ve ayrımcılık karşıtı sosyal hizmet uygulamaları hakkında bilgi
sahibi olması ve göçmenlere yönelik var olan ve gerçekleştirilmesi
gereken politikalar hakkında eleştirel düzeyde değerlendirme yapması
gerekmektedir. Öğrencilerin bu alanda yetkin olabilmesi ve mezun
olduktan sonra etkili müdahaleler gerçekleştirebilmesi için, bu alanda
verilen lisans derslerinde başarı sağlamasına ek olarak müdahale odaklı
grup çalışmaları içerisinde yer almaları son derece önemlidir. Vaka
örnekleri üzerinden vaka tartışmaları ile konunun pekişmesinin
sağlanması, akabinde sosyal hizmet eğitim tekniklerinden rol-play
kullanılarak grup oturumları sonrası haftalık konuyu odak alan vaka
tartışmalarının düzenlenmesi ve süpervizyon desteği müdahale odaklı
grup çalışmasının, eğitim gruplarının içeriğini oluşturmalıdır. Nitekim
sosyal hizmet eğitiminde uygulama öncesi, esnası ve sonrasında yer
alan eğitim içerikleri genel olarak bu anlayışı desteklemek ile birlikte,
alana ilişkin spesifik yaklaşımların düzenlenmesi de eğitimin niteliğini
arttıracaktır. Bunun yanı sıra sadece dezavantajlı grupları hedef alan
çalışmaların düzenlenmemesinin yerel halkın tutum ve davranışlarının
göçmenlerin entegrasyon sürecinde önemli olması bakımından yerel
halka yönelik eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ile ilgili de
müdahalelerin kurgulanmasına ilişkin yetkinliği içeren eğitim
içeriğinin tasarlanması eğitim çalışmalarında yer almalıdır.
Yapılan bu müdahale odaklı yarı deneysel grup çalışması sonucunda
da öğrencilerin, göç olgusu, süreci ve göçmenlerin yaşadığı sorunlar
hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduğu, farkındalıklarının arttığı
görülmüştür.
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1.

Türk Hukukunda Yaşlı Bakımının Temel İlkeleri

Türk hukukunda yaşlı bakımının temel ilkeleri sosyal devlet, eşitlik
ve ayrımcılık yasağı, çalışma hakkı ve bakım izinleri, sağlık hakkı ve
yaşama hakkı, şehir ve konut hakkı olarak sıralanmaktadır.
1.1. Sosyal Devlet İlkesi
Sosyal haklar, “bir ülke halkının her alandaki yaşam düzeyini
yükseltmek ve geliştirmek için devlet tarafından alınması yararlı,
gerekli maddesel ve maddesel olmayan nitelikli önlemlerin bütününü
belirler” şeklinde tanımlanmaktadır (Talas, 1992: 61).
19. yüzyıldan başlayarak insan hakları bir özgürlük aynı zamanda
devletten bir hizmet isteme yetkisi veren haklar olarak düşünülmeye
başlanmıştır. Bu düşünce ile çalışma hakkından sosyal güvenlik
hakkına, sağlık hakkından konut hakkına, engelli, çocuk ve yaşlılar gibi
kesimlerin korunması ile ilgili haklara kadar ikinci kuşak haklar önem
kazanmıştır (Uygun, 2000: 23-24). Sosyal haklar konusundaki ilk
düzenlemelere 1848 tarihli Fransız Anayasası yer vermektedir. 19.
Yüzyılda ilk kez klasik hakların yanında yoksullara ve kimsesizlere
yardım gibi sosyal haklara yer verilmiştir. 1948 tarihli İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi’nde ise sosyal haklar ilk kez evrensel çerçevedeki
bir belgede yer bulmuştur. 1966 tarihli Birleşmiş Milletler Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nde ise evrensel çaptaki bu
haklar teminat altına alınmıştır. Ülkemiz açısından önemli bir
uluslararası belge de 1961 tarihinde kabul edilip, 1965’de yürürlüğe
giren ve 1996’da ciddi şekilde revize edilen Avrupa Sosyal Şartı’dır
(Bulut, 2009: 77).
Ülkemizdeki sosyal hakların gelişimi ise daha çok Tanzimat sonrası
dönemde yaşanmıştır. Osmanlı Devleti’nde sosyal koruma genel olarak
meslek örgütleri, hayır kuruluşları, vakıflar gibi geleneksel kurumlar
vasıtasıyla yürütülmüştür. Tanzimat sonrasında ise devlet
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hastanelerinin açılması, öksüz ve yetimlere yönelik koruyucu
önlemlerin düzenlenmesi, yoksullar için devletin muhtaç aylığı
bağlaması ve gelişen süreçte Darülacezenin kurulması uygulamaları
gerçekleşmiştir. Sosyal haklar alanındaki ilk belirgin düzenleme ise
1924 Anayasası 70. maddesindeki çalışma hakkı ve 87. maddedeki
parasız ilköğretim hakkı göze çarpan ilk sosyal haklardır (Kara, 2004:
212).
Sosyal hakların gelişiminin sosyal devlet anlayışının gelişimine
paralel olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. (Karakehya, 2014:
201-202). Sosyal devlet herşeyden önce toplumsal ve müdahaleci
yaşamda düzenleyici bir devletin varlığını gerekli kılmaktadır. Bununla
birlikte müdahalenin boyutu sosyalist devletlerdeki gibi toptancı bir
tarzda değil, kendine özgü boyutu ile ele alınmaktadır (Kara, 2004: 45).
Refah toplumlarının oluşturulabilmesi için alınacak pasif önlemlerin
sosyal devlet ilkesi gereği sosyal haklar alanında gerçekleştirilebilecek
faaliyetlerden oluştuğu kabul edilmektedir. Nitekim bireyler
zenginleştikçe toplum zenginleşecektir. Bu açıdan alınacak pasif
önlemler refah devletlerinin insani yönünü oluşturmaktadır (Varansel,
2010: 55). Bu çerçeve içerisinde sosyal devletin dört ana niteliğinden
bahsetmek mümkündür. Bunlar saptama, değer yargısı, amaç ve yapma
ve/veya tutumdur. Saptama eşitsizlikler ile ilgilidir. Değer yargısı
adaletsizlik ve doğrudan kişiden kaynaklanmayan eşitsizliklerle
ilişkilidir. Amaç, olabildiğince bu eşitsizlikleri azaltmaktadır. Yapma
ve/veya tutum ise, devletin müdahalesidir. Dolayısıyla anayasalarda ya
da uluslararası belgelerde yer alan sosyal haklar, toplumlarda sosyal
adaletin gerçekleştirilmesine dönük bir amaç güderek eşitlikçi ve
dengeli bir anlam ya da nitelik taşımaktadır. Bir anlamda devlete görev
yükleyerek, devletin edimini gerektirir. Bu edim doğrudan bir
müdahaleden ya da dolaylı bir yoldan açığa çıkmaktadır (Talas, 1992:
61).
Sosyal devlet anlayışının toplumdaki yerleşik farklılıkları gidermeyi
amaçlayan, kişilere sosyal hak ve özgürlükler tanıyan bunları
gerçekleştirmek içinde sosyal politikalar uygulayarak sosyal
demokrasiyi hedef alan bir anlayıştan bahsedilmektedir. Dolayısıyla
sosyal devletin görevi, toplumda yaşayan herkese toplumca kabul
edilebilir asgari bir gelir ve yaşam düzeyi sağlamak, sosyal güvenliği
yaygınlaştırmak, gelirin adil dağılımını sağlayarak işsizlik ve
yoksulluğu yenme olanağı sağlamaktır (Güven, 2013: 82). Devletin
dengeleyici ve adil bir rol üstlenmesi sosyal devlet anlayışını ortaya
çıkarmaktadır. Asgari bir geçim düzeyinin sağlanması, sosyal güvenlik
sistemi, sosyal yardımlar, sağlık ve konut politikaları gibi uygulamalar
sosyal politikanın temel uygulama alanlarıdır. Bu alanlardaki
uygulamaların düzeyi ve sağladığı güvenlik toplumun refah toplumu
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olarak ulaştığı gelişme düzeyini de göstermektedir (Koray, 2012: 73).
Devletin hak temelli uygulamaları düzenlenmesi hizmet alan bireylerin
pasifleşmesini ve tüketen bireyler olmasını engelleyerek, bireyleri
güçlendirecek ve aktif duruma getirecektir (Güzel, 2020: 557).
1.2. Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı
Aristo (2000: 92) Politika adlı eserinde belirli bir noktada eşit
olanların her şeyde eşit olmalarının ya da tek bir açıdan eşitsiz olanların
her konuda eşitsiz olmadığına vurgu yapmaktadır. Ancak adaleti
arayanların her zaman zayıf olanlar olduğunu, güçlü olanların buna
aldırış etmediğini ifade etmektedir (Aristoteles, 2000:183). Diğer
yandan eşitliği gerçekleştirmek için ise yapılacak tek şey, işleri kendi
haline bırakmaktır. Eşitsizlik günlük olaylara kapılıp gitmekten başka
bir şey olmadığı için kolaydır. Oysaki eşitlik akıntıya kürek çekmeye
benzer, doğal olmayan bir durumdur ve insanların yaptıkları şeyler
sonucu gerçekleşebilmektedir. Eşitsizlik doğal iken, eşitlik doğal
değildir. Eşitlik isteyen toplum kendi ile mücadele eden, içsel düzenin
hareketsizlik yasası ile mücadele eden bir toplumdur. Eşitlik doğal
olarak var olan iktidar, zenginlik, statü ve yaşamda karşılaşılan
fırsatların rutin olarak kabul edilen farklılıklar olmaktan çıktığında var
olmaktadır. İnsanın kadere, şansa, haksız güce, ayrıcalığa karşı baş
kaldırışını sembolize etmektedir. Ancak eşitliğe ulaşılmak için
gösterilen çaba başka eşitsizlikleri de meydana çıkarabileceği için
ideallerimizin en tatmin olmazı durumundadır (Sartori, 1993: 365).
Eşitsizliği doğal bir sosyal düzen olarak görmeyen Marx, eşitliğide
ideal bir düzen olarak görmemektedir. Marx bu görüşü şu şekilde ifade
etmektedir: “Tabiat insanları bir yanda para ve mal sahipleri, diğer
yanda emeklerinden gayri birşeyleri olmayan kimseler olarak
yaratmaz. Bu ilişkinin doğal bir temeli olmadığı gibi, bütün tarih
dönemleri için toplumsal bir tarafı da yoktur. Bu geçmişteki tarihi
gelişimin bir sonucudur” (Şenel, 1969: 266).
Eşitlik dört sınıf ya da dört tip altında ele alınmaktadır:
1.
2.
3.
4.
5.

Hukuksal-siyasal eşitlik
Sosyal eşitlik
Fırsatları ele geçirme anlamında fırsat eşitliği
Fırsatlara ulaşabilme anlamında eşit başlangıç için fırsat eşitliği
Ekonomik eşitlik

Eşitlik ölçütleri değerlendirilirken, “herkese aynı” eşitlik ya da
“aynılara aynı” eşitlik sağlamak şeklinde olmaktadır. Herkese aynı
eşitllik, yararlar ve yükümlülükler bakımından herkesin eşit payları
almasını ifade etmektedir. Bu ölçüt yasalar karşısında eşitlik sağlayan
hukuk sistemlerinin önde gelen bir ilkesidir. Yasalar eşittir ve yasalar
genelse, o zaman herkese yasalar tarafından eşit işlem yapılmış
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olmaktadır. 2. Ölçütte ise herkese aynı değil, her bir kişiye aynı
denmektedir. Tıpkı Aristo’nun ifadesi gibi eğer eşit olmayanlara
karşılıklı eşitsizlikleri oranında davranılırsa eşitsizlik olmamaktadır.
Sonuçlar bakımında bazı şeyleri eşit yapabilmek için eşit
davranılmaması gerekmektedir. Eşitlikçi davranmanın farklılıkları
ortadan kaldırmadığı gibi eşit sonuçlar yaratmadığı da bilinen bir
gerçekliktir. O halde eşit sonuçlar için eşit olmayan olanaklar ve
fırsatların sunulması gerekmektedir (Sartori, 1993: 378-380).
Eşitlik anlayışı üzerine çıkan uyuşmazlıklar aynı zamanda eşitlik
kavramının belirsizliğinden çok çeşitli sınıf ya da grupların çıkarlarının
farklılığından ileri gelmektedir. Bu sınıf ve gruplar arasında kendi
çıkarlarına göre eşitlik istek ve görüşleri “asıl” ve “doğru” eşitlik olarak
görmekte ya da böyle gösterilmektedir (Şenel, 1969: 242). Modern
toplumlarda eşitsizlik sorununun gelip dayandığı yer siyaset ve
ekonomi arasındaki karmaşık ilişkidir. İnsanlar modern yasal değişikler
sonucunda eşitliğin eskiye göre daha çok gözetildiği bir toplumsallığa
ulaşsalar da, saygınlık, zenginlik ve güç bakımından temel bir eşitsizlik
hala sürmektedir (Turner, 1997: 85). Mutlak eşitliğin ne doğada ne de
toplumsal yaşamda olmadığı gibi, hukuki açıdan kastedilen eşitlik de
mutlak bir eşitlik olmamaktadır. Kanun önünde olan eşitlik aynı
durumda bulunan kişilerin aynı işleme tabi tutulmalarını sağlamak ve
yasa karşısında ayrım yapılması ve ayrıcalık tanınmasını engellemektir
(Balcı, 2007: 112).Türkiye’nin de içinde bulunduğu bazı ülkeler
ayrımcılık ile mücadele etmek açısından bazı yasal düzenlemeler
yapmışlardır ya da yapmaktadır. Bu bağlamda da dezavantalı grupları
koruyacak sosyal politikalar uygulanmaktadır (Abay, 2020: 199).
Anayasamızın 10. Maddesinde; “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet,
siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek: 7.5.2004-5170/1.md)
Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama
geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek: 7.5.2010-5982/1.md) Bu
maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak
yorumlanamaz. (Ek: 7.5.2010-5982/1.md) Çocuklar, yaşlılar,
özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler
için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye,
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve
idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine
uygun olarak hareket etmek zorundadır” denmektedir. Anayasamızın
10. Maddesi fiili eşitliği düzenleyen bir hüküm olma özelliği
göstermektedir (Boyar, 2015: 75).
Türk Hukukunda Anayasanın 10. Maddesindeki kanun önünde
eşitlik ilkesine ve ayrımcılık yasaklarına katkı sağlayacak 6701 sayılı
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda ayrımcılık
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yasaklarına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 6.4.2016 tarih ve 6701
sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda 3.
Maddede eşitlik ilkesine dayalı ilke ve yükümlülükler öngörülmüştür.
Buna göre Anayasanın 10. Maddesinde öngörülen engellilik ve yaş
temellerine dayalı ayrımcılığın yasak olduğu hükme bağlanmıştır
(Senyen-Kaplan, 2019: 85).
1.3. Çalışma Hakkı ve Bakım İzinleri
Anayasa’nın çalışma hakkını düzenleyen 49. maddesinde,
“Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. (Değişik fıkra: 3/10/20014709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma
hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı
desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak
ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır “denilmektedir.
Yaşlı bireylerin çalışma hakkı yaşa dayalı ayrımcılık kavramını da
beraberinde getirmektedir.
Bununla birlikte sadece yaşlı bireylerin değil, bakım hizmeti veren
aile üyelerinin de çalışma hakkı kapsamında bazı sorunları
bulunmaktadır. Çalışmak anayasal bir hak olarak düzenlenmiştir. Bu
hak ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu’nda da düzenlenmiştir. Ancak İş
Kanunu’nda çalışma yaşamı ile aile içi yaşlı bakım yükümlülüğü
arasında dengenin kurulabilmesi için bakım izinleri noktasında önemli
bir boşluk bulunmaktadır. Mevzuatımızda doğum, evlat edinme ve
çocuk bakımı konularında düzenlemeler bulunmaktadır. Ancak
nüfusun yaşlanması ile çalışan aile üyeleri için yaşlı bakım görevi de
ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de bu husustaki tek düzenleme Devlet
Memurları Kanunu’nda yapılmıştır. Devlet Memurları Kanunu 105.
maddeye göre; “…..memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur
refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve
çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya
tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin
sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük
hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir
katına kadar uzatılır” denilmektedir (Gökçeoğlu Balcı, 2017: 97).
Memurun bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için belirli süre izin
hakkı tanınmaktadır. İş ve aile yaşamı dengesinin sağlanması amacı ile
Kanunlarla uygulanan bakım izinleri büyük önem taşımaktadır. İş aile
yaşamı dengesinin temel bileşenini de bu bakım izinleri
oluşturmaktadır. Çocuk ve yaşlı bakımı sorunu iş aile yaşamı
dengesindeki temel konudur (Topgül, 2017a: 49). Hızla yaşlanan
toplumlar karşısında bakım sigortalarının yetersiz kalması ve bakım
işlerinin aile içerisinde çözülmesine neden olmaktadır (Aydın, 2011:
370). Memurlara tanınan bakım izinlerinin İş Kanunlarına tabi olanlara
da tanınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Nüfusun yaşlanmasına paralel
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olarak bakım izinleri sadece çocuk bakımı olarak ele alınmamakta, tüm
yaşlı ve hasta aile üyeleri için düzenlenmesi gerekmektedir. Toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi ve kadınların işgücüne katılımının
arttırılabilmesi için, bu düzenlemenin yalnızca kadın işçilerle sınırlı
kalmayıp, erkek işçileri de kapsaması gerekmektedir.
Yaşlı bireylerin yaşlandığı çevrede yaşamaya devam edebilmesi
için, aile üyelerine destek olmak önem taşımaktadır. Yaşlı bireylerin
bakımında aile üyelerinin desteği yoksa yaşlı bireyin sağlık bakımı,
uzun süreli destek ve hizmetlerde ekonomik maliyetler o kadar
artacaktır. Bu yüzden yaşlı bakımında aile politikalarının uygulanması,
yaşlı bireyin yaşlandığı yerde yaşamını sürdürebilmesine olanak
tanınması devletin sağlık bakımı maliyetlerinin azalmasına imkân
sağlayacaktır (Korkut, 2019: 164).
1.4. Sağlık Hakkı ve Yaşama Hakkı
Dünya çapında sağlık hizmeti sağlayıcıları yaşlı bireylerin sağlık
gereksinimlerini gidermek için çaba harcamaktadır. Yaşam süresinin
artması ve nüfusun yaşlanmasının iki tip sorunu bulunmaktadır.
Bunlardan ilki uygun tip önleyici ve akut sağlık hizmeti sağlamak, bir
diğeri ise hizmetlerin erişimini ve maliyetini yönetmektir. Yaşlı
bireylerin rutin sağlık bakımları, uzun süreli bakımları ya da palyatif
bakım ihtiyaçları için sağlık hizmetlerinin önemli bir sosyal politika
konusu olarak yer alması gerekmektedir (Korkut, 2019: 162).
Anayasanın sağlık hakkını düzenleyen 56. maddesine göre;
“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini
önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını,
beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde
gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek
amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini
düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal
kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık
hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel
sağlık sigortası kurulabilir” denmektedir.
1.5. Şehir ve Konut Hakkı
Toplum içerisinde bütün yaşlı bireylerin toplumsal yaşama tam ve
eşit katılımının sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu hedefin
gerçekleştirilebilmesi için ise, ulaşılabilirliğin yani erişilebilirliğin
yaşama geçirilebilmesi yaşam alanlarının ve bütün mekânların yaşlı
bireyler içinde engelsiz hale getirilebilmesi gerekmektedir.
Erişilebilirlik herkesin istediği her yere ve her hizmete bağımsız ve
güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi için üretilen bir
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kavramdır. Türkiye’de de bütün dünyada olduğu gibi demografik
yapının değişimi ile birlikte uygulanan nüfus politikalarının mekânsal
ve yapısal farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan etkin ve verimli
yaş dostu ya da yaşlı dostu mekânsal alanların yaratılması
gerekmektedir. (Arda Akyıldız, 2018: 152-153). Yaşlı bireylerin kendi
bağımsız iradeleri ile ne zaman, nerede ve nasıl hareketli olacağına
karar verebilmesini olanaklı kılacak mekânsal koşulların güvenli bir
biçimde sağlanması önem taşımaktadır (Ergin ve Yalınız Koç, 2016:
447). 1982 Anayasası’nın konut hakkı başlıklı 57. maddesinde;
“Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir
planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır,
ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler” denmektedir. Devletin
şehirlerin özellikleri ve çevre şartlarını gözeten bir planlama
çerçevesinde hareket etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Yaşlı
bireylerin konut hakkı toplumdaki diğer bireylerden farklılık
göstermektedir. Yaşlıların yaşayacakları konutların yaşlılıktan
kaynaklanan sorunlarına göre uyarlanmış olması beklenmektedir. Zira
Anayasanın 61. maddesinde; “Yaşlılar, devletçe korunur, yaşlılara
devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla
düzenlenir” ifadesi yer almaktadır.
Yaşlı bireylerin konutlarına yükledikleri anlamlar sosyal
politikalara yön verebilmektedir. Örneğin yaşlı bireylerin yaşadıkları
yerde yaşlanma istekleri yaşlı bakımı hizmetlerini kurumsal
mekanizmaların ötesine taşıyarak ev ve benzeri ortamların inşa
edilmesini sağlamaktadır. Uzun dönemli bakımla yakından ilişkili olan
konut politikaları, kurumsal bakımın evde bakım hizmetlerinden pahalı
olması ve toplumsal dışlanmanın engellenmesi açısından
şekillenebilmektedir. Yeterli ve güvenli konut sahibi olabilmek, konut
piyasasının dezavantajlı gruplar için konut sağlamayı kolaylaştırması
gerekmektedir. Bunun içinde yaşlı bireyleri destekleyici konut
politikalarına ihtiyaç bulunmaktadır (Korkut, 2019: 162-163).
Yaşlı bireyler için gündelik yaşama katılım açısından en önemli
kategori mekânsal alanlardır. Toplumdaki kamusal alanlar ve barınma
alışkanlıkları yaşlı bireyler için en üst fayda ile düzenlendiğinde o
toplumdaki yaşlı bireylerin sosyal yaşama katılabilme düzeyleri de
artacaktır (Arda Akyıldız, 2018: 169). Yaşlanma ile birlikte insan
vücudunda görme, işitme ve hareket yeteneği gibi işlevlerde fizyolojik
gerilemeler ortaya çıkmaktadır. Yürüme hızının ve merdiven çıkma
yeteneğinin azalması, denge ve eşgüdüm yetersizliğine bağlı
düşmelerin sıkça yaşanmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla fizyolojik
değişiklikler ile birlikte yaşanılan konutta ya da kullanılan kamusal
mekânlarda birtakım düzenlemelerin yapılması yaşlı bireylerin yaşam
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kalitesine de olumlu etki etmektedir (Ter, Erdoğan ve Kuter, 2016:
461).
Özellikle son yıllarda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Yaş Dostu ya
da Yaşlı Dostu Şehirler/Kentler projesi kapsamında yeni kent
anlayışlarını ortaya koymaktadır. Buna göre bir şehrin yaşlı dostu olma
düzeyini ölçebilmek amacı ile çeşitli kriterler belirlenmiştir. Bunlar, dış
mekanlar ve binalar, ulaştırma, barınma, sosyal katılım, saygı ve sosyal
içerme, medeni katılım ve çalışma hayatı, iletişim, bilgi ve toplum
desteği, sağlık hizmetleri olarak sıralanmaktadır (Arda Akyıldız, 2018:
154).
Türkiye’de kentsel alanda karşılaşılan sorunlara ilişkin ilk
düzenleme 1997 yılında yürürlüğe giren İmar Yasası’dır. Nisan
1999’da Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan “Şehir İçi YollarÖzürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal
Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları” standardı kamusal dış
mekânın yaşlı ve engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmesi için
bir rehber olmaktadır. Diğer yandan 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı
“Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” uyarınca, kamusal alanlarda
yaşlı ve engelli bireylerin hareketini kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması
ve hem konut hem de kamusal binalarda erişilebilirliğin sağlanması
noktasında uygulamalara yer verilmektedir (Ter, Erdoğan ve Kuter,
2016: 482-483). Yaşlı bireylerin konut ve mekânsal kullanım hakları
hem fiziki hem de ruhsal sağlıklarını yakından ilgilendirdiği için bir
yönü ile de sağlık hakkına uzanmaktadır.
2.

Sosyal Güvenlik Hakkı Olarak Yaşlı Bakımı

Sosyal devlet uygulamaları ulusal gelir düzeyi yüksek gelişmiş
ülkelerde başarılı olurken, gelişmekte olan ülkelerin gelir dağılımı
adaleti ve yaşam düzeyinin yükseltilmesi arasında denge kurmakta
yetersiz olması dolayısıyla başarılı olamamaktadır. Bu noktada
demografik istikrarın çöküşü kuşaklararası adaleti de çökertmeye
başlamıştır. Ücretliler tasarruflarını yaşlı bireylerin taleplerini
dengelemeye yetecek kadar teşvik edilmezlerse, gelecekteki refah
dağılımlarından yeterli paylaşımı alabilecekleri bir sosyal kültürün
olamayacağı belirtilmektedir. Sosyal devletin sosyal güvenlik anlatısı
başkalarının yükünü üstlenmeye dayanmaktadır. Gençler yaşlıların,
işverenler işçilerin, kocalar eşlerinin ve devlet herkesin yükünü
üstlenmektedir. Sosyal güvenlik adı konmasa da bir sigortadır.
Demografik dalgalanmalarda sağlanan katkılar ve görülen yararlar
açısından adaletli olmaktan çıkmaktadır. Bunun nedeni, düşük doğum
oranının getirdiği ekonomik sorunun yeni insan sermayesi girişini
zayıflatmasıdır. Artan ortalama ömür süresi, genel nüfus yönelimi
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sorununu da bir ölçüde örtmektedir (Kalınkara, 2016: 296-297).
Türkiye’de sosyal güvenlik hakkı olarak yaşlı bakımına ilişkin
düzenlemeler sosyal sigorta hakkı, sosyal yardım hakkı ve sosyal
hizmetlerden yararlanma hakkı olarak ele alınacaktır.
2.1. Sosyal Sigorta Hakkı Açısından
Nüfus artışında meydana gelen düşüş birçok sorunu beraberinde
getirmektedir. Doğurganlık oranlarının düşmesi aile kavramında
değişime neden olmakta ve sosyal bir etki yaratmaktadır. Bu sosyal etki
çeşitli sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bugünün yeni doğan çocukları
yarının üretime katılan çalışanları olacak ve sigortalı olarak çalışırken
ödedikleri primler ile pasif sigortalıları finanse edecektir. Ancak yarının
sosyal yardım ve sosyal güvenlik ödemelerini finanse edecek bireylerin
nüfus içerisinde azalması ile sosyal güvenlik sistemlerindeki dengeler
değişmektedir (Topgül, 2017b: 49). Bu değişim yaşlılık sigortasından
aylığa hak kazanma konusunda önemli bir husus olan yaş değişimini de
beraberinde getirmiştir.
2.2. Sosyal Yardım Hakkı Açısından
Yaşlı bireylerin sosyal yardım hakkı Anayasa ile güvence altına
alınmıştır. Anayasanın 61. maddesi yaşlıların devlet tarafından
korunacağı ve yaşlılara yapılacak devlet yardımları ve diğer haklarında
kanunlarla düzenleneceği belirtilmektedir. Bu noktada yaşlılara
yapılacak sosyal yardımlar bir devlet borcu olarak ifade edilmekte olup,
bir hak olarak değerlendirilmemektedir. Yaşlı bireylere yönelik sosyal
yardımlar 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile
düzenlenmiştir. Bir diğer düzenleme ise sosyal yardım karakteri taşıyan
yaşlı engellilere bakım veren akraba ya da üçüncü kişilere ödenen
bakım aylığıdır.
2.2.1.

65 Yaş Aylığı

Yaşlı bireylere 65 yaş aylığı olarak ifade edilen gelir bağlanması
2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.
Kanun’un uygulanması için ise 25.01.2013 tarihinde 28539 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına
Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından muhtaç
durumda olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı
yaşlı bireylere muhtaçlık hali devam ettiği sürece (4.387) gösterge
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutar aylık
olarak bağlanmaktadır. Aylık gelirinin asgari ücretin 1/3’ünden fazla
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olanlar ve aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olanlar ise
muhtaç olarak kabul edilmediği için kendilerine gelir bağlanması
mümkün olmamaktadır. Yönetmeliğin 2. maddesine göre, asgari
ücretin 1/3’ünden az olması koşulu bireyin sadece kendisinin ya da
varsa eşlerinin kişi başına düşen aylık net asgari geliri ifade etmekte
olup, yanında yaşadıkları çocuklarının ya da torunlarının gelirlerini
dikkate almamaktadır (Yön. Md. 2 Değişik: R.G. 19/08/2018-30514).
Gelire hak kazanabilmek için;
 Hiçbir sosyal güvencesi olmayan (SSK, Emekli Sandığı,
Bağkur)
 65 Yaşını Doldurmuş
 Aylık Geliri Muhtaçlık Sınırının Altında Olan
 SGK’ya prim ödemeyenler Kaymakamlığa başvuruda
bulunabilmektedir.
Nafaka alan ya da asgari ücretin 1/3’ünden fazla net geliri olan
bireyler yaşlılık aylığına hak kazanamamaktadır. 2020 yılının ilk 6
aylık enflasyonuna göre temmuz ayında yapılan artış ile 65 yaş aylığı
711,50 TL olmaktadır.
2.2.2.
Evde Bakım Aylığı
Evde bakım aylığı bütün yaşlı bireylere değil, engelli yaşlı bireylere
bakım yapanlara ödenen bir aylıktır. Yaşlılıkta engellilik rastlanan bir
durumdur. Evde bakım aylığı 2828 sayılı Sosyal Hizmetler
Kanunu’nun 6518 sayılı Kanunun 21. Maddesi ile değişik ek 7.
Maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre, “Her ne ad altında olursa
olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi
başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net
tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere,
resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım
yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır”
denilmektedir. Evde bakım aylığı;
 Gelir kriterinin uygun olması (Evde bakım parası alınabilmesi
için engelli yaşlı bireyde dâhil hane halkının bütün net geliri
toplanmakta ve hane halkı sayısına bölünmektedir. Bu tutar aylık asgari
ücretin net tutarının 1/3 ünden az olanlar ya da aynı tutardan fazla gelir
sağlaması mümkün olmayanlar muhtaç sayılmaktadır.)
 Bakıma muhtaçlık kriteri
 Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu bulunması
gerekmektedir.
Evde bakım aylığı 2020 Temmuz-Aralık dönemi için aylık 1.544,61
TL’dir.
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2.3. Sosyal Hizmetlerden Yararlanma Hakkı Açısından
Anayasamızda yer alan “Sosyal Devlet”, “Sosyal Güvenlik Hakkı”
ve “Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması Gerekenler”
ile ilgili düzenlemeler bakım güvencesinin Anayasal temelini
oluşturmaktadır. Hemen her dönemde yaşlı bireylerin ihtiyaçları göz
önünde bulundurularak, ihtiyaçların temini için çeşitli kurumlar
kurulmuştur. Bunların başında 1895 yılında hizmete başlayan
“Darülaceze” bulunmaktadır. Osmanlı Dönemi’nde kurulan bu kurum
günümüze kadar da ulaşmayı başarmıştır (Ersoy ve Dikici, 2018: 582).
Türkiye’de mevcut kurumsal sosyal hizmetler 2011 yılında Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın oluşumu ile yeni bir örgütlenme
sürecine girmiş ve bürokratik yapının değişimi ile de sosyal hizmet
sunma kapasitesi değişmiştir. Sosyal hizmetlerin sadece kamunun değil
özel sektör ve yerel yönetimlerin sunumunun teşviki ile evde bakımın
desteklenmesi gibi hizmet sunumlarında değişimlerde söz konusu
olmuştur.
Bakım hizmetleri genel olarak kurumsal ve evde bakım olmak üzere
ele alınmaktadır. Kurum bakımı evde verilecek desteğe rağmen
bakılamayacak derecede yardıma gereksinim duyan ve aile yanında
bakılması mümkün olmayan bireylerin bireysel, sosyal ve psikolojik
ihtiyaçlarının giderildiği, boş zamanlarını değerlendirici etkinliklerin
yapıldığı, sosyal ilişkilerinin ve aktivitelerinin arttırıldığı bakım
türüdür. Dünya’da uzun dönemli kurum bakımının bireyler üzerinde
olumsuz etkileri ve maliyetinin yüksek olması sebebi ile evde bakım
modellerinin tercih edildiği görülmektedir. Evde bakım hizmetleri
bakıma muhtaç birey ve aileye verilen her türlü desteği kapsamaktadır
(Altuntaş ve Atasü Topcuoğlu, 2014: 309). Toplumsal yaşlanmanın
uluslararası nitelikte bir sosyal sorun haline gelmesi bakıma muhtaç
yaşlıların çoğalması ile bağlantılıdır. Yaşam süresinin uzaması bakıma
muhtaçlık riskini daha da arttırmaktadır. Bakıma muhtaç yaşlı
sayısındaki artış devam ettiği taktirde 2040 yılına kadar evde bakılan
yaşlıların yüzde 45’inin, kurumlarda bakılan yaşlıların ise yüzde
85’inin bakıma muhtaç yaşlılardan oluşacağı belirtilmektedir
(Schneekloth’dan akt. Tufan, 2014: 99). Bu bölümde Türkiye’deki
bakım hizmetlerinden huzurevleri, gündüzlü bakım ve evde bakım
hizmetleri değerlendirilecektir.
2.3.1.

Huzurevleri

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezlerinde bakım görecek 60 yaş üzerindeki yaşlı bireylerin
saptanması, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılması,
verilecek hizmetin tür ve niteliği ile işleyiş esaslarını belirlemek,
personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacı ile
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21/02/2001 tarih 24325 sayılı Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği çıkarılmıştır.
Yönetmelikte yaşlı, “60 yaş ve üzerindeki sosyal ve/veya ekonomik
yönden yoksunluk içinde olup, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç
olan kişiyi” tanımlamaktadır. Tanımdan anlaşılacağı üzere
huzurevlerinde yalnızca ekonomik açıdan yoksunluk içerisinde olan
yaşlı bireyler değil, aynı zamanda ekonomik gücü olduğu halde sosyal
açıdan yoksun olan yaşlı bireylerde kabul edilmektedir. Yönetmeliğin
53 maddesinde huzurevlerine kabul edilecek yaşlı bireler için kabul
koşulları yer almaktadır:
 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak
 Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir
rahatsızlığı bulunmamak yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi
günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda
olmak
 Ruh sağlığı yerinde olmak
 Bulaşıcı hastalığı olmamak
 Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak
 Sosyal/ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme
raporu ile saptanmış olmak kabul koşulları olarak yer almaktadır.
Diğer yandan aynı yönetmelikte Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezleri’ne kabul koşulları da düzenlenmektedir. Buna göre
Rehabilitasyon merkezlerine kabulde;
 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak
 Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli ya da sürekli
olarak özel ilgi, desteğe, korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi
olmak
 Ruh sağlığı yerinde olmak
 Bulaşıcı hastalığı olmamak
 Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak
 Sosyal/ekonomik yoksunluk içinde olduğunun sosyal inceleme
raporu ile saptanmış olması koşulları aranmaktadır.
Huzurevleri ve merkezlere kabul ücretli veya ücretsiz
olabilmektedir. Yönetmeliğin 62 maddesinde ücret durumu
açıklanmaktadır. Buna göre; “Kuruluş yaşlılarından alınacak aylık
bakım ücreti, oda, yatak, yemek ve bakım giderlerini kapsar. Ücrete
ilişkin genel esaslar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Sosyal inceleme
raporu dayanak alınarak; kanunen bakmakla yükümlü kimsesi
olmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli, dul ve yetim aylığı
almayan, yapılacak araştırmalar sonucunda adına kayıtlı menkul ve
gayrimenkulu bulunmadığı ya da adına kayıtlı gayrimenkulu olup da,
sağladığı gelirle yaşamını sürdüremeyeceğinin saptanması sonucunda
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yoksulluk belgesi düzenlenen yaşlılar ile kanunen bakmakla yükümlü
kimsesi olup da, yükümlülerin ekonomik gücünün yeterli olmadığı
saptanan yaşlılar ücretsiz, ekonomik gücü yeterli olup da, sosyal
yoksunluk içinde bulunan yaşlılar ise ücretli olarak kabul edilir”
denilmektedir.
2.3.2.
Gündüzlü Bakım ve Evde Bakım
Yaşlı bireylerin gündüzlü bakım ve evde bakımını düzenleyen
yönetmelik 7 Ağustos 2008 tarihli 26960 sayılı Yaşlı Hizmet
Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım
Hizmetlerinde Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Yönetmeliğin
4 maddesi c bendinde evde bakım hizmeti birimi, d bendinde ise
gündüzlü bakım hizmeti birimi tanımlanmıştır. Buna göre; “………c)
Evde bakım hizmeti birimi: Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi
bakıma ihtiyacı olmayan ve herhangi bir özrü bulunmayan yaşlının
bakımı ile ilgili olarak hane halkının tek başına veya komşu akraba gibi
diğer destek unsurlarına rağmen yetersiz kaldığı durumlarda yaşlılara
evde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yaşam ortamlarının
iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olunması amacıyla
sunulan sosyal, fiziksel, psikolojik destek hizmetlerini yürüten
birimi,…………………………………………….
d) Gündüzlü bakım
hizmeti birimi: Yaşamını evde ailesi, akrabalarıyla veya yalnız
sürdüren sağlıklı yaşlılar ile demans, alzheimer gibi hastalığı olan
yaşlıların yaşam ortamlarını iyileştirmek, boş zamanlarını
değerlendirmek, sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının
karşılanmasında yardımcı olmak, rehberlik ve mesleki danışmanlık
yapmak, kendi imkanlarıyla karşılamakta güçlük çektikleri konular ile
günlük yaşam faaliyetlerinde destek hizmetleri vermek, ilgilerine göre
faaliyet grupları kurarak sosyal faaliyetler düzenlemek suretiyle sosyal
ilişkilerini zenginleştirmek, aktivitelerini artırmak ve gerekli olduğu
zamanlarda aileleri ile dayanışma ve paylaşma sağlanarak yaşlının
yaşam kalitesinin artırılması amacıyla sunulan hizmetleri yürüten
birimi” ifade etmektedir.
Bu hizmetleri vermek amacı ile sosyal çalışmacı, psikolog, doktor,
hemşire, yaşlı bakım elemanı, diyetisyen, uğraş terapisti, fizyoterapist,
teknisyen, şoför, aşçı istihdamı öngörülmüştür (Yön. M.16-21).
3.

Aile Hukukunda Yaşlı Bakımı

Yaşlı bireylerin yetişkin çocukları tarafından bakımı önemli bir
sorun olarak görülmektedir. Bu hususta aile hukuku bakımından
kaynaklanan bir bakım yükümlülüğü bulunup bulunmadığı önemli bir
sorudur. Türk aile hukukunda kural olarak yetişkin evlatların yaşlı
ebeveynlerine karşı bakım yükümlülüğü bulunmamaktadır.
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Dünyadaki demografik değişim ve toplumsal yaşlanma sonucunda,
aileler yaşlı aile üyelerinin bakımında birincil sorumluluğu üstlenen
sosyal birimler sayılmaktadır. Yaşam beklentisinin artması ve doğum
oranlarının azalması sonucunda yaşlı aile üyelerine bakım hizmeti
sunan bireyler daha az çocuk sahibi olmaktadır. Yaşlı aile bireylerine
bakan daha genç yaşlıların temel göstergesi “Ebeveyn Destek Oranı”
dır. 50 ile 64 yaş arasındaki her yüz kişide 80 yaş ve üzerindeki kişi
sayısı anlamına gelen Ebeveyn Destek Oranı’nda 2030 yılına kadar
belirgin bir artış olacağı tahmin edilmektedir.
Sonuç
Yaşlanma yaşamın çocukluk, gençlik ya da yetişkinlik gibi
evrelerinden biridir. Buna rağmen bir tek yaşlılık evresine olumsuz
anlamlar yüklenmektedir. Böylesine doğal bir olgu bir risk bir sosyal
sorun olarak değerlendirilmektedir. Yaşlı bireyler toplumda sosyal
dışlanmadan, ayrımcılığa, sağlık sorunlarına ve bakıma kadar çeşitli
risklerle karşılaşmaktadır. Riskler sadece toplumsal değil, aynı
zamanda devletler açısından da bir risk olmaktadır. Nüfusun
yaşlanması sağlık ve bakım masraflarını arttırmakta, sosyal güvenlik
sistemlerini zora sokmakta, sağlık ve bakım maliyetlerini
arttırmaktadır.
Yaşamın doğal bir evresi olan yaşlılık evresinde yaşlı bireylerin
sahip oldukları temel haklar bulunmaktadır. Bu haklar; sosyal devlet
ilkesi, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı, çalışma hakkı ve bakım izinleri
hakkı, sağlık hakkı ve yaşama hakkı ile şehir ve konut hakkıdır. Yaşlı
bireylerin sahip olduğu bütün hakların sağlanması sosyal içermenin
önemli bir adımıdır. Yaşlı bakımı bir sosyal hak olarak tanınmalı ve bu
hakkın yaşama geçmesi üçlü sac ayağı olarak değerlendirilebilecek
sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler alanlarında
gerekli olan yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ağırlıklı uygulamaların
yönetmelik düzeyinde kaldığı görülmektedir. Yaşlı bakım
hizmetlerinin yönetmelikler yerine yasalarla ve hak olarak
düzenlenmesi sağlanmalıdır.
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1.Giriş
Temelde roman, tarihi boyunca, bir biyografi ve toplumun yaşadığı
tüm olayların kaydedildiği bir günlük olduğuna göre; böyle bir
günlüğün, az ya da çok dönemin toplumunu yansıttığını görebilmek için
bir sosyolog olmaya gerek yoktur. Ancak roman ile, geliştiği toplum
arasındaki ilişkiyi incelemek için sosyolojik bilimsel bir yaklaşım
sergilemek önemsenmesi gereken bir konudur (Goldmann, 2005, s. 24).
Bu anlamda özellikle Batı’da romanın doğuşunun çokça incelenmiş
olduğunu görmekteyiz. Batı’da antropologlar ve edebiyat eleştirmenleri
romanın kökenini destanlara ve efsanelere kadar götürürken, Marksist
eleştirmenler modern romanın doğuşunda sıklıkla burjuvazinin
oluşumunun belirleyici rolünü vurgulamışlardır. Bunlar arasında yer
alan Goldmann, Lukacs’ın bazı tezlerini geliştirerek, romanın
kapitalistleşmeyle birlikte gelişen pazarla ilişkili olduğunu belirtir
(Goldmann, 1964, akt; Timur, 2002, s. 19). Bunu destekleyecek şekilde
Kundera’ya göre ise roman, burjuvazinin etkin olduğu Avrupa’nın bir
eseridir. Roman keşiflerini farklı dillerde yapmış olsa da, bütün bir
Avrupa’ya aittir. Avrupa roman sanatını oluşturan, keşiflerin birbirini
izlemesidir. Bir eserin değeri ancak bu uluslarüstü çerçevede her
yönüyle görülüp anlaşılabilir (Kundera, 2014, s. 17-18).
Tartışmaya ilişkin Adorno’nun şu değerlendirmesini de ele
alabiliriz. Adorno roman söz konusu olduğunda, açık bir şekilde
romanın burjuva çağının özgül edebiyat biçimi olduğu yönünde bir
saptamada bulunmuştur. Adorno romanın ortaya çıkış koşullarını
irdelerken, hakkını teslim ederek modern romanın atası kabul edilen
Don Quixote’e kadar gider. Adorno’ya göre romanın başlangıç
noktasında Don Quixote’deki büyübozumuna uğramış dünya deneyimi
bulunur, salt varoluşun sanatsal tarzda ele alınışı ise asıl alanı olarak
kalmıştır. Bunun yanı sıra gerçekçilik romanın içkin bir özelliği
olagelmiştir. Diyebiliriz ki, malzemesi bakımından fantastik olan
romanların bile, içeriklerini gerçek olana yönelik bir önerinin
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çıkabileceği şekilde sunmaya özen göstermiş olduklarını savunan
Adorno için roman sosyolojisi, büyük çoğunlukla gerçeklikte
düğümlenmektedir (Adorno, 2012, s. 40).
Roman olgusuna ilişkin sosyolojik ve tarihsel tartışmalar kuşkusuz
yalnızca bu tespitlerle sınırlı değildir. Romana tarihsellik kazandırmak
isteyen görüşlerin her dönem tartışıldığını söylemek mümkündür. Yine
örneğin romanın sosyal kültürel bağlamına odaklanarak gelişimini,
farklı toplumsal oluşumların romana ne gibi biçem kalıplarıyla
yansıdıkları yönünden inceleyen Auerbach, 18.yüzyıl Fransız
edebiyatından söz ederken toplumun giderek burjuvalaşmasıyla
yüzyılın büyük bir kısmında hüküm süren siyasal ve ekonomik
istikrarın yanı sıra varlıklı ara tabakaların içinde bulunduğu güvenlik
(bu tabakaların gençliğini her türlü meslek ve siyaset kaygısından
kurtaran güvenlik) gibi unsurların yeni etik ve estetik biçimlerin
doğmasında rol oynadığını ileri sürmüştür (Auerbach, 1968, akt; Timur,
2002, s. 19).
Bununla birlikte insanlık tarihinde sosyal ekonomik değişimler
ölçüsünde insan ve toplum etkileşimlerinin yerel ve küresel boyutları
gözetildiğinde edebiyata ve romana ilişkin tarihsel sürecin Batı
ekseninde kaldığı düşünülmemelidir. Zamanla roman tıpkı insanlık
ailesini ilgilendiren diğer sosyal olgularda olduğu gibi küresel bir
gelişme seyri yakalamıştır. Hâl böyle iken sosyolojinin ilgisini çeken
olgulara dair araştırma konusu olacak türde çok sayıda roman
yazılmıştır. Bu açıdan erken modern dönem Avrupa’sında yaşanan
sosyal manzaraları işleyen romanlar önemli bir birikim oluştururlar.
Daha çok yoksulluk kökenli birçok sosyal sorunun insanlara ve
toplumlara yansımaları roman yazarları tarafından kayda değer bir
şekilde işlenmiştir. Yoksulluğun neden ve sonuçlarını tarihsel bir
düzlemde araştıran sosyoloji bir yandayken, bunu sosyal içerikli
metinlere bütünsel bir açıdan döken edebiyat öteki tarafta yol almıştır.
Kuşkusuz her ikisinin birleştiği nokta insan ve toplum gerçekliği
olmuştur. Bu yönüyle her ikisinin hizmet ettikleri amaç birçok yerde
örtüşmektedir. Önemsenmesi gereken şey, yönelimi insan ve toplum
olmakla birlikte her iki farklı uğraşın elde etmeye çalıştıkları sonuçların
insanlığa katkı boyutunu rasyonel değerlendirebilmektir. Öyle ki bir
roman yazılırken, edebiyatın toplum hayatında kapsadığı/edindiği rol
ve doğrudan doğruya toplum şartlarının edebiyatı etkileyişi göz önünde
bulundurulur. Bu sebeple, bir toplumun genel görünümünü eleştirmeyi
birinci plana alarak çatısını kuran toplumsal romanın temeli,
sosyolojinin deneme ve uygulama alanı olmaktadır. Ayrıca yaşadığımız
modern küresel koşulların çözümlenmesi için edebiyatın sosyal
analizine de başvuruluyor olması gözetildiğinde hem doğrudan
sosyolojiden hem de edebiyat sosyolojisinden faydalanarak daha etkin
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ve yararlı çalışmalar yapılabileceği ortadadır (Tosun ve Koç, 2012, s.
46).
Dolayısıyla edebiyatın bir türü olarak roman ve sosyoloji kritik
eşikte buluşurlar, başka bir ifadeyle edebiyatta bizzat insanı, insanın
hikâyesini, insanın yapıp ettiklerini, kültürünü, duygusunu,
düşüncesini, fikrini, ideolojisini yakalamak mümkündür. Sosyolojinin
aradığı şey, bulmak ve görmek istediği şey tam da budur. Yani onun
derdi de zaten insana varmak, insani olanı, toplumsal olanı, sosyal olanı
kavramaktır (Alver, 2018, s. 17). Edebiyat içinde roman olgusu
doğasındaki sosyolojik içerik sayesinde bu kavrayışa yeterli olmasa bile
gerekli olabilecek malzemeleri sunabilmektedir. Başka bir deyişle
edebiyatın sadece estetik bir ürün değil, toplumun sosyal, siyasal ve
kültürel yapısını yansıtan bir veri olduğu anlayışını geliştiren edebiyat
sosyolojisi, yazar ve eserin toplumla etkileşimi yönüyle incelenmesini
gerekli gören bir disiplin olması özelliğiyle roman sosyolojisi
çalışmalarıyla örtüşmektedir (İlhan, 2015, s. 121).
Genel hatlarıyla baktığımızda romanın sosyolojik kimliğinin aynı
zamanda tarihsel bir çizgi üzerinde oluşarak günümüze kadar geldiğini
görmekteyiz. İnsan ve toplumun yaşayan birimler olması romanın
gelecekte de çizgisini olgunlaştırarak yürüyeceği konusunda şimdiden
ipuçları vermektedir. Sosyal ve tarihsel ögeler, roman sosyolojisini
ortaya çıkarırken, toplumsal değişme düzleminde de bir sosyal analiz
yapılabilmesine olanak sağlar. Bu varsayımın hiç şüphesiz eleştirel
yanları olabileceği gibi pek çok haklı yanlarının bulunduğunu ileri
sürmek mümkündür. Toplumsal değişme bütün boyutlarıyla bir mekân
ve tarih içinde romanın işlevi ve önemiyle birlikte kurgusunda bir takım
değişiklikleri meydana getirmekte olduğu muhakkak. Son kertede
roman değişen koşullara göre kendi varlığını yeniden biçimlendirme
noktasında becerikli davranan bir edebiyat türü olmayı başarmıştır.
Yani nasıl ki, 1600’li yıllarda şövalye anlatılarına, destanlara kadar
giden roman, sosyolojik bir olgu olarak var olmuşsa, günümüzde
modern çağın bireyinin postmodern koşullarda yeni tutumlarla
toplumsal yaşamda yer almaya başlaması kimine göre edebiyatta bir
kırılmaya neden olsa bile romanın doğasının yeni durumlara en açık
edebiyat türü olmayı yerine getirdiğinin altını çizmek gerekir. Tüm
gizemiyle insanı ortaya çıkaran edebiyatın sosyal boyutu dikkate
alındığında roman özgüllüğünde toplum ve düşünce planındaki gelişme
ile edebiyattaki gelişme arasında yakın bir paralellik olduğu kuşku
götürmez bir ilke olarak değerinden bir şey kaybetmemektedir (Tanilli,
2006, s. 137).
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2.Roman ve Sosyoloji
Batı’da sosyoloji birtakım makro yapısal koşulları ve sosyal
değişmeleri anlamanın bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Belirtmek
gerekirse, sosyoloji öncelikle 19. yüzyılda tarihe ya da toplum
yaşamının alacağı biçime yön verme iddiası taşıyan ve “eski rejim”e
eleştirel bir tutum alan ve bu amaçla toplumu yeniden biçimlendirme
iddiası taşıyan toplum kesimlerinin çaba ve arayışlarının bir ürünü idi.
Sosyolojinin bilim tarihi, romanın yazılışının sosyolojinin bir bilim dalı
olarak kuruluşundan çok öteye gittiğini gösterir. Dolayısıyla sosyoloji,
disiplin olarak var olmadığı sosyal tarihsel dönemin izini romanlardan
yola çıkarak sürdürebilir. Bunu doğrulayan şey sosyolojinin toplum
olaylarını anlama ve açıklama çabası olmasıdır. Sosyolojinin çabası,
onu sorunları toplum düzeyinde kavrama ve toplum güçleri aracılığı ile
toplum olaylarına yön verme arayışına iter (Ertürk, 2012, s. 155-157164).
Diğer yandan romanın gelişimi dikkate alınıp bir yorum yapmak
gerekirse, insanlar, olaylar, sosyal konulardan oluşan sosyal gerçek ya
da bütünlük, nasıl yorumlanırsa yorumlansın, her türlü eleştirel
tutumlar karşısında bile unutulmasın ki, kültür temeli üzerinde
olanaklıdır. Örneğin Tolstoy’un epik yapıtlarının önemli yanı -hem
iskelet hem de içeriksel olarak somut bir doyuma ulaşmaları nedeniyleonun yadsımasına karşın kültürün sorunsal dünyası içinde oluşurlar *
(Lukacs, 1985, s. 144). Bu ayrıcalık roman ve sosyolojiyi aynı noktaya
yoğunlaştırır. Bu sebeple romanlar ve sosyolojik çalışmalar aynı
meraktan doğar ve bilişsel amaçları ortaktır. Roman yazarları ve
sosyolojik metinleri yazanlar bu dünyayı farklı bakış açılarıyla
keşfedebilirler, farklı “veri” türlerinin peşinden koşup bunları
üretebilirler. Fakat yine de ortaya koydukları şeyler, kesinlikle ortak bir
kökenin damgasını taşırlar. Birbirlerini beslerler ve yönelimlerinde,
keşiflerinde, verdikleri mesajların içeriğinde birbirlerine dayanırlar.
Sadece yan yana dururken, birbirlerinin bulgularına kulak verirken ve
sürekli diyalog hâlindeyken, hakikati, tüm hakikati ve beşeri koşulların
hakikatini ifşa ederler (Bauman ve Mazzeo, 2019, s. 11-13).
Roman yazarı bir faildir; eylemi de romandır. Biz, diyor Eco,
“romanları, bize hakikat nosyonunun sarsılmaz olduğu dünyalarda
bulunma zevkini tattırdıkları için okuruz. Buradaki dünyalarla
karşılaştırdığınızda gerçek dünya korkunç derecede belirsiz ve tehlikeli
bir yer gibi görünür…” (Bauman, 2000, s. 170). Örneğin “Zamyatin,
Tolstoy, Savaş ve Barış adlı eserinde Fransız kültürünün 19. yüzyıl Rusya
toplumu üzerindeki etkisini şu sözlerle ifade etmektedir: “…Bizim
Tanrılarımız Fransızlardır, bizim cennetimiz Paris’tir... Giyimler Fransız,
düşünceler Fransız, duygular Fransız!” (1987, s. 379).
*
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Orwell ve Aldous Huxley gibi geçmişteki en büyük distopya
yazarlarının kaleme aldıkları hikâyeler, onların, katı modern dünyanın
sakinlerine musallat olan korkularla ilgili tasavvurlarını barındırıyordu:
sıkı bir biçimde disiplin altına alınmış ve düzen takıntılı bir dünyanın
üreticileri ve askerleri olmak. Bu yazarlar kırmızı alarm veriyor,
mezbahaya uysalca yürüyen koyun uyuşukluğunda bir bilinmeyene
doğru giderken yol arkadaşlarını bu tasavvurlarla sarsmayı
umuyorlardı: Kendi kendinize yarattığınız bu metanetin sizi götüreceği
işte böyle bir dünyadır; eğer başkaldırmazsanız” (Bauman ve Lyon,
2016, s. 123). Başka bir örnekte George Orwell’in 1984’ü verilebilir,
roman yazıldığı günlerde, en “ağır” dönemini yaşayan modernitenin
başına musallat olan korku ve derin endişelerin neredeyse hepsini bir
arada veren en kapsamlı -ve genel kabul gören- eserdi. Modernliğin
gelişiyle birlikte tanrısızlaştıkları ve “dinsel doğmalar”a inançlarını
yitirdikleri için insanların giderek bireysel düşünmeye, kendileriyle
ilgilenmeye ve kendilerini önemsemeye başladıklarından söz edildiğini
sık sık işitiriz. Bu öyküye göre, modern bireylerin kendi kendileriyle
meşgul olmaları sekülerleşmenin bir ürünüdür (Bauman, 2017, s. 56,
2011, s. 15). Roman bunu işleyerek sosyal-tarihsel bir değer kazanır.
Kuşkusuz yaşam, toplumsal gerçeğin kendisidir. Toplumsal gerçek ise
en basit anlatımı ile yaşanan ilişkiler bütünüdür. En içkin diyalektiğiyle
toplum, hep değişen eğreti bir dengedir. Bu denge sosyolojik bir
anlamlandırmayla geniş çapta bir varoluş savaşımıdır. Şöyle ele alırsak,
toplumsalın kendine özgü bir epistemeyle romanda yansıması aşkın bir
anlam bulur. Böylece roman sosyolojisi toplumsal değişim ve gelişimin
nabzını tutar (Şeker, 2004, 128). Bütün bu çıkarsamalardan sonra
Güngör’ün roman ve insan gerçekliğine ilişkin düşüncelerine göz
atmakta fayda bulunmaktadır. Güngör’ün anlatımı ile “insanı
tanıtmakta romancının bize yapacağı yardımdan hiçbir zaman
vazgeçemeyiz. Romanda matematik formüllerin, kesin tarifli
kavramların, davranış modellerinin ve ölçü sistemlerinin bulunmayışı
onu ihmal etmemiz için sebep değildir. Romancılar çok defa insan
psikolojisi ve psiko-patolojisi hakkındaki ilmi bilgileri veya teorileri
kullanıyorlar, ama şahsiyet psikolojisi üzerinde teori kuranlar da çok
defa romancının sezgi ve tahlillerinden faydalanmaktadır” diyerek
psikososyal bir yaklaşım sergilemiştir (Güngör, 1973, akt; Yavuz,
1989, s. 58).
3.Modernite, Postmodernite ve Roman
Romanın, Batı’da şövalye metinlerine ve destanlarına kadar giden
dört yüzyılı aşkın bir geçmişinin olmasının yanında bir edebi tür olarak
kimliğinden söz edildiği süreç moderniteyle başlamıştır. Goldmann’a
göre “roman, piyasa için yapılan üretimin doğurduğu bireyci toplumun
günlük yaşamının edebiyat alanındaki yansımasıdır” (2005, s. 25).
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Modern toplumun bireysel ve sosyal problemlerine eğilerek gelişim
gösteren roman, zamanla ve toplumsal koşullarla etkileşim halinde
olarak Batı’nın dışında da kabul görmüştür. Bu niteliği onu evrensel
kılmıştır. Elbette merkezden çevreye giden süreçte çevrede yazılan
romanlar ilk zamanlar çok ciddi eleştirilerin hedefinde kalmışlardır.
Örneğin Osmanlılarda özellikle Tanzimat döneminde Batı’nın etkisinde
kalınarak kaleme alınan romanlar ilk yayımlandığında pek çok eleştiriyi
beraberinde getirmiştir. Osmanlı toplum gerçeklerinin öncelikle ele
alınmadığı bu romanlarda Batılılaşmanın yansımalarının olumsuz bir
değerlendirmeyle okurun ilgisine sunulması da kendi içinde eleştirilere
neden olmuştur. Kuşkusuz ki Osmanlı romancılarının yanlış bir
Batılılaşmayı yermek için yarattıkları tiplerin sığlığı ve inandırıcı
olmaktan uzaklığı, kendilerinin Batı deneyimlerinin yetersizliğinin
sonucudur. Gerçekten bu dönemde Avrupa, bir Osmanlı için sadece
kitap (özellikle roman) okunarak tanınabilecek bir uygarlık değildi.
Osmanlılar Batı kimliğini kavrayabilmek ve “öteki”ni daha iyi
tanıyabilmek için Avrupa merkezlerinde uzun bir süre yaşamak ve
Batılılarla, Batılı değerlerle doğrudan iletişime girmek zorundaydılar.
Oysa Tanzimat romancıları bunu yapacak olanaklara sahip değildiler.
Ayrıca Batı’nın Osmanlılara karşı önyargılarla dolu olduğu bir arka
planda bu olanağa sahip olmak, sadece açık fikirliliği değil, olağanüstü
maddi kaynakları da gerektiriyordu (Timur, 2002, s. 46-47).
Cumhuriyet döneminde ise toplumsal yapı ayrıntılı bir şekilde daha
gerçekçi bir anlayışla ele alınmaya başlanmıştır. Tanzimat sürecindeki
edebiyat temsiline karşın Cumhuriyet dönemindeki Türk romanı ve
hikâyesi, Türkiye’nin ve Türkiyeli insanın toplumsal gerçeklerine
giderek daha çok eğilmiştir. Kentte ve köyde gerçek yaşam, bütün
sosyal ilişkiler, günlük yaşayışın bölümleri doğrulukla okura iletilmeye
özen gösterilmiştir. Roman türündeki eserler sosyal gelişimi
gözlemekte, dile getirmekte; bununla kalmayıp, sosyal bozuklukların
giderilmesi için öneriler ileri sürerek, siyaset adamlarına, hatta bilim
adamlarına öncülük etmeye çalışmışlardır (Tanilli, 2006, s. 487). Bir
ölçüde bu süreçte romanın el üstünde tutulmasının bir nedeniyse
toplumsal yapıya eğilirken sosyal bilim duyarlılığını elinden
bırakmamış olmasıyla açıklanabilir. Sosyal bilim açısından
bakıldığında sanatta insanı tanımaya en elverişli olan ve dolayısıyla en
çok kullanılan formlardan birinin roman olduğu tereddütsüz dile
getirilmektedir. Güngör’ün değerlendirmesiyle, araştırmacıların, sosyal
bilimcilerin, okurların insan hakkında romanlardan aldığı bilgi bilimsel
çalışmalardan edinilen bilgiden hiçbir zaman daha az olmamıştır.
Güngör’e göre romanlarda “genellikle kuru ve yabancı gelen teoriyle
(ilme) kıyasla daha çok sezgi yolunu ve günlük hayatı kullanması
yüzünden, roman kahramanları bize daime yakın olmuştur. Kafamızda
222

psikologun araştırma grupları veya soyut kavramlarından ziyade,
romanların tıpkı bizim gibi, çevremizde yakın tanıdıklarımız gibi olan
tipleri vardır” (Güngör, 1982, akt; Yavuz, 1989, s. 95).
Cumhuriyet’in öncü sosyologlarından Gökalp diğer sosyal
konuların yanında romanla da ilgilenmiştir. Roman olgusuyla ilgili şu
nitelendirmesi dikkate değerdir:
Roman, “tarihten daha doğru bir tarihtir” demişler. Bence, roman
müşahhas bir sosyolojidir; Sosyolojinin en derin meselelerini romanlar
halletmektedir. Bu zamanda, sosyolog olmayan bir yazıcı iyi bir romancı
olamaz. İyi bir romancı olabilmek için memleketimizin sosyolojisini,
milletimizin ve asrımızın psikolojilerini tetkik etmiş olmak lâzımdır. Bugün,
bize mahsus içtimaî meseleler vardır ki Avrupa’da yoktur. Bugün “nikâhta,
talakta ve mirasta müsavat” düsturu ile ifade edilebilen Türk aile inkılâbı bizce
mühim bir içtimaî meseledir. Çünkü, içtimaî uzviyetin hüceyresi ailedir.
Demokratik bir cemiyette aile de demokratik olmalıdır. Cumhurî bir devlet
içinde aile de cumhuriyet esaslarına müsteniden teşekkül etmelidir.
Demokrasinin temeli müsavattır, cumhuriyetin temeli hürriyettir. O halde aile
de müsavat ve hürriyet umdelerine istinat etmelidir. Bizdeki bu aile meselesini
halledecek romandır. Avrupa memleketlerinde de aile meselesini halleden
roman olmuştur (1980, s. 178-179).

Gökalp’in romana dair yukarıdaki saptamasından hareketle,
romanın kendisinin ve sosyolojisinin tartışılmasında Batı ve modernite
arasında doğrudan bir ilişki kurulmuş olması önemli bir konudur.
Görünen o ki, Türk modernleşmesi ile roman türü ikiz doğmuş, adeta
birbirini yaratmış, birbirini üretmiş ve uzun yıllar el ele yürümüşlerdir.
İlk romancılarımızın kendilerini bir tür toplum mühendisi olarak
görmesi, Batılılaşmada izlenecek yol konusunda roman dışında da
yazıp çizmelerinin bu bağı kuvvetlendirdiği bilinmektedir (İnci ve
Tunç, 2018, s. 112). Romanın araç olarak işlevsel kullanıldığı bir
modernleşme sürecinde ideolojik model üretme zorunluluğu dikkate
alındığında, gerçek edebi sürecin çoğu kez etkin bir yeniden üretim
olduğunu söylemek mümkündür. Öyle ki, egemen hegemonik tarzlarda
kalıntısal yeniden-üretim olgusu özellikle belirgindir. Kişiler insanların
bunlar gibi ve ilişkilerinin de bunlar gibi olduğunu göstermek için
yaratılırlar. Bu yöntemde ideolojik bir model olduğu gibi yenidenüretilebilir ya da benimsenmiş bir model kararlı bir biçimde
somutlaştırılabilir (Williams, 1990, s. 166). Modern ulus devletlerin
güçlü oldukları dönemlerde roman, söz konusu ideolojik modele hizmet
etmek anlamında yukarıda da az çok söz edildiği gibi toplum
mühendisliği için araç olarak kullanılmıştır. Ne var ki modern ulusların
güvendiği roman, küreselleşmenin dinamiğiyle birlikte diğer sanat
kollarında olduğu gibi yeni bir aşama içine girmiştir.
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Küreselleşmenin
üstyapısı
konumundaki
postmodernite
koşullarında toplumun değeri ve önemi anlamsızlaşmaya başlayınca
bireyciliğin yüceltilmesiyle ve postmodern ögelerin yükselişiyle
edebiyat da dönüşmüştür. Küreselleşme ötekilere ve uygarlaşmış
davranışa saygıyı, dayanışmayı zayıflatmasıyla, en uygun, en zeki
olanların hayatta kalması yasasına gerilemiş bir toplumun ortaya
çıkmasına zemin hazırlamıştır (Bauman ve Bordoni, 2018, s. 107).
Toplumu kurtarmanın anlamsızlığının bir bayrak gibi dalgalanmaya
başlaması, gözetlenmeyle birlikte bireyciliği tek koşul olarak toplumsal
ilerlemenin nirengi noktasına taşımıştır. Şüphesiz ki postmodernizm,
toplumsal olarak yeni bir gerçeklik anlayışını temsil etmektedir. Bu
gerçeklik, sadece hakikatsizlik, belirsizlik ve kaosu temsil eden bir
gerçeklik değil; gerçekliğin parçalı olduğunu vurgulayan çoğul bir
gerçeklik anlayışıdır (Altın, 2013, s. 78)
Modern ve postmodern teorinin etkisinde kalarak farklı dönemleri
içeren romancıları ele almak tartışmaya somutluk kazandıracaktır. Bu
açıdan örneğin Kundera’nın roman teorisi boyunca, totaliter devletin yani arı düzen ve muntazam arılık üzerine kurulan modern düşlerin bu
en radikal ve dolayısıyla da en uğursuz cisimleşmesinin- gölgesi altında
yetişen bir kuşağın deneyimi konuşuyor. İşte romanın kurduğu öyküyü,
sırf olumsal olsun ve bir farklılığı resimlesin diye özgürleştirici ve
serbestleştirici güçle dolduran şey bu devlet, yani hiçbir olumsallığı ve
farklılığı hoş görmeyen devletti. Eco ise, postmodernliğin gittikçe
serbestleşen, çoksesli dünyasında yetişen bir nesil adına konuşuyor.
Roman, zaten içinde sallandığı olanakların sonsuzluğu içinde şaşkına
dönmüş bir dünyaya pek bir özgürlük katamaz. Fakat, tam tersine, kendi
inşalarından fazla yaşayamayan kimliklerin, değişen modaların ve
hiçbir geçmişi ve sonucu olmayan öykülerin bataklığında ümitsizce
tutunacak bir yer arayan bacaklar için ayak basacak bir yer sunabilir
(Bauman, 2000, s. 171-172). Edebi eleştiri ve sosyolojik çözümleme
özelinde irdelendiğinde, modern ve postmodern ögelerin işlendiği
modern ve postmodern zamanların romanının yani edebi metinlerin
değişen doğasını incelerken yaklaşım farklılıklarının bulunduğunu
anımsamak gerekir. İster üretim odaklı bir yaklaşım ister yansıtma
odaklı bir yaklaşım olsun her ikisi de edebiyatın içeriği üzerine
yoğunlaşmış; toplumsal olanın, edebi eserin biçiminde değil, içerik
özelliklerinde bulunabileceği konusunda hem fikir olmuştur. Ne var ki
roman olgusuna odaklanan edebiyat sosyolojisi çalışmaları, gelişimini
bu yaklaşımlar çerçevesinde sürdürmesine rağmen; edebiyatın
gelişiminin, edebiyat sosyolojisinin gelişimiyle aynı çizgide
ilerlemediği söylenmelidir. Nitekim edebiyat sosyolojisi çalışmaları,
önce modernist ve sonra postmodernist dünya anlayışlarının etkisiyle,
edebiyatın değişen yapısını çözümlemekte yetersiz kalmışlardır. Başka
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bir deyişle, içeriğin çözümlenmesiyle bütünleşen edebiyat sosyolojisi,
biçimsel yapının önem kazandığı modernist ve postmodern yapıtlarda
işlevselliğini kaybetmiştir. Sanki postmodern romanlar söz konusu
olduğunda, edebiyat sosyolojisi uygulamalarının bu metinleri kendi
çalışmalarından izole ettiği görülmektedir. Hâlbuki postmodern
romanın biçimsel yapısına rağmen, toplumun bir yansıması olmaktan
vazgeçmediği düşünülebilir. Bu bağlamda öncelikle bir kavram olarak
postmodernizmi ve toplumdaki yansımalarını, sonra romanın gelişim
çizgisini ve romanda farklılaşan gerçeklik anlayışlarını kavramanın,
postmodern romanın toplumsal temellerini anlayabilmede yardımcı
olacağı kabul edilmelidir (Altın, 2013, s. 46).
Sosyolojinin, romanın koşullarının değiştiği küreselleşme ve
postmodern süreci çözümleme yetkinliği önemsenmelidir. İşlevsel bir
disiplin kimliğiyle sosyoloji her şeyden önce gündelik akışkan hayat
deneyiminin devamı olarak yapılan bir yorum, öteki yorumlardan
beslenen ve ardından onları besleyen bir yorumdur. Sosyoloji edebiyat,
sanat ve felsefe gibi insan deneyiminin yorumuyla ilgilenen öteki
söylemlerle rekabete girmez, kuvvetleri paylaştırır. Sosyolojik
düşünmek, en azından, herhangi bir yorumun ayrıcalığına ve
kusursuzluğuna duyulan güveni zayıflatır. Deneyimlerin, hayat
biçimlerinin çoğulluğunu öne çıkarır; her birinin kendi başına bir
kendilik, kendine özgü bir mantığı olan bir dünya olduğunu gösterirken,
aynı zamanda görünüşte kendine yettiği ve eksiğinin olmadığı yalanını
gözler önüne serer (Bauman, 2015, s. 256). Sosyoloji insan
toplumlarının birbirlerini anlamalarının yolunu açar. Bunu yaparken
birçok alanda araştırmalar yapar, birçok disiplinden yararlanır. Değişen
küresel mantığın yerelde etkileri göz önünde tutulduğunda bu
değişmenin boyutlarını insan ve toplumun olduğu her yerde analiz
nesnesi kılan sosyoloji, giderek bireysel sorunlara eğilen edebiyat için
çok ciddi bir okuma alanı açar. Etkileşimin en az iki taraflı olduğu
varsayıldığında, değişen sosyal-ekonomik durumları estetik bir örgüyle
ele alan edebiyat, özelinde roman, sosyolojiye bir takım veriler sunar.
Somutlaştırmak adına, sosyolojinin edebiyattan yararlanma olanağını
Maalouf’un şu çıkarımına bakarak daha anlaşılır kılabiliriz. Maalouf’a
göre:
Ülkelerimizde, kentlerimizde, mahallelerimizde olduğu gibi bütün
dünyada da iç barışı korumak istiyorsak, insanlar arasındaki çeşitliliğin,
şiddete yol açan gerilimlerden çok, uyumlu bir birlikteliğe dönmesini
arzuluyorsak, “ötekiler”i şöyle böyle, yüzeysel, üstünkörü biçimde değil, iyice,
yakından, hatta özel yaşamlarına kadar tanımamız gerek. Bu da ancak onların
kültürlerini öğrenerek olur. Öncelikle de edebiyatlarını. Bir halkın özel yaşamı,
edebiyatıdır. Tutkularını, özlemlerini, düşlerini, yoksunluklarını, inançlarını,
çevresindeki dünyaya bakışını, kendisini ve -buna biz de dâhil olmak üzerebaşkalarını nasıl algıladığını edebiyatta açığa vurur. Biz de dahil olmak üzere
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diyorum, çünkü “ötekiler”den söz ederken, kim olursak olalım, nerede olursak
olalım, bizlerin de ötekiler için “ötekiler” olduğumuzu unutmamamız
gerekiyor (2017, s. 143).

Her ne olursa olsun romanın sosyolojik dokusu, Maalouf’un
yukarıda sözünü ettiği gibi çok kültürlü malzemenin daha sistematik
olarak analiz edilmesi için bir başvuru kaynağıdır. Dolayısıyla
postmodern dönemlerde bile sosyoloji ve edebiyatın, bizi çevreleyen
peçelerin kararttığı özgünlüğü yargılayıp açığa çıkarma ve
ihtiyaçlarımızın peşinden koşma özgürlüğünü verme imkânını artırmak
için birlikte çalışması gerekmektedir. Edebiyat ve sosyal bilimler
arasındaki işbirliği, insanların varoluşunu ve birlikte sürdürdükleri
yaşamın sorgulandığı diğer pek çok alanda etkili olmak zorundadır
(Bauman, Jacobsen, Tester, 2014, akt; Bauman ve Mazzeo, 2019, s. 15119). Dahası insanlık sorunlarıyla ilgili gündem oluşturmanın ve
kamuoyunun vicdanını diri tutmanın yolu buradan geçer. Yine diğer
pek çok alanda olduğu gibi feminist edebiyat eleştirisinin sıklıkla
gündemde tuttuğu toplumsal cinsiyet hiyerarşilerinin yaratılması ve
yeniden üretiminde etkili olan bütün toplumsal kurumların ve
pratiklerin incelenmesinde de ulusal ve küresel ölçekte kaleme alınmış
edebi metinler ve romanlar önemli uğrak alanlarıdır (Kandiyoti, 2015,
s. 197). Romanı içeren bir edebiyat anlayışı toplumsal cinsiyetin hangi
bağlamlarda, hangi varsayımlar yoluyla dile geldiğini açığa çıkarırken,
bir yandan da aynı bağlam ve varsayımların sınırlarını gösterir; farklı
söz söyleme biçimleri ve konumları yaratır (Irzık ve Parla, 2014, s. 10).
Modern ya da postmodern roman çözümlemelerine dönük
yaklaşımlara sahip olan bir edebiyat sosyolojisinin ne sadece
sosyolojinin araştırma yöntemleriyle ne de edebiyat kuramlarıyla
yetinilerek yapılamayacağı aşikardır. Edebiyat kuramları ve teknikleri
ile sosyolojinin araştırma yöntemlerinin yanı sıra, edebiyat
sosyolojisinin aynı zamanda başta felsefe olmak üzere, sosyal
bilimlerin diğer kavramsal alanlarından da faydalanarak ancak çok
disiplinli bir bakış açısı ile gerçekleştirilebileceği bir zorunluluk olarak
karşımıza çıkmaktadır. Hele gerek Batı yazınında gerekse Türkçe
yazılan edebiyatta 20. yüzyıl sonrasının modernist ve postmodern
örnekleri düşünüldüğünde, bu çok disiplinli bakış açısı daha elzem bir
hâl almaktadır. Batı yazınında Beckett, Kafka, Mann, Joyce, Woolf ve
Faulkner gibi modernist yazarlara yönelik sosyolojik incelemeler
çoklukla disiplinlerarası bakışı zorunlu kılmaktadır. Aynı şekilde,
modernist Türk edebiyatı söz konusu olduğunda da, Vus’at O. Bener,
Yusuf Atılgan, Ferit Edgü, Bilge Karasu, Oğuz Atay, Adalet Ağaoğlu,
Sevim Burak, Hasan Ali Toptaş ve Orhan Pamuk gibi modernist
yazarlar düşünüldüğünde de aynı iddiayı sürdürmek zor olmayacaktır
(Yaşat, 2016, s. 7)
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Toparlayacak olursak, küreselleşen dünyada açıkçası modern
romanı izlercesine postmodern romanın da toplumun bir aynası
olmaktan vazgeçtiği söylenemez. Toplum, postmodernizmin
sonuçlarını yaşamakta ve edebiyat bu kaos halini en uygun şekilde
yansıtmaya çalışmaktadır. Fakat bu yansıtma, klasik anlamda edebiyat
ve toplum arasında kurulan içeriksel bir ilişkiyle değil; biçimsel dilin
toplumsallıkla yüklü unsurlarında gerçekleşmektedir. O halde
denilebilir ki, postmodern romanın biçimsel estetik anlayışı, edebiyat
sosyolojisi çalışmalarına dâhil olmasına bir engel değildir. Edebiyat
sosyolojisinin içerik olarak ifade ettiği ve toplumun yansımalarını
aradığı unsurlar, postmodern romanın biçiminde imgesel olarak
yatmaktadır. Bu nedenle, biçimin imgesel anlamlarını yadsımak, onu
salt teknik olarak addetmek, toplumsal gösterenleri görmezden gelmek
demektir (Altın, 2013, s. 235). Şunu da eklersek, modern ya da
postmodern romanlar olsun genelde ise edebiyatın ve sanatın yaşamda
kalabilmesi için, özünde yatan varoluş nedenini, yani yaratıcılığı,
yerleşik/yasallaşmış ilkelerin dışına çekinmeksizin çıkarak, koşulsuzca
yerine getirmesi gerekir (Ecevit, 2001, s. 40). Bunu yerine getirebildiği
takdirde, sosyolojik düşünüşle çözümlenen romanların sosyolojik
dokusu hakkında yaşamı niteleyen ve gelecek öngörüsü oluşturabilecek
çıkarımlar yapılabilir.
4.Sonuç ve Tartışma
Tarihsel bir gerçeklik olarak roman sosyolojik bir niteliğe sahiptir.
İşlediği konular açısından evrensel ve yerel sosyal etkileşim biçimlerine
odaklanması romanın gelişimini sekteye uğratmadığı gibi toplumsal
kurumlarla ilişkisi de onun sosyolojik veriler içeren bir edebiyat türü
olarak kabul edilmesini beraberinde getirir. Bu özellik romanın estetik
bir yaklaşımla toplum konularına eğilen bir tür olması noktasında genel
geçer bir benimseyişe neden olmaz. Roman elbette toplumsal gerçeklik
gibi sosyolojinin temelindeki olgularla etkileşim halindedir. Ne var ki
sosyolojinin, bilimsel yaklaşımlarıyla bu değişen gerçekliği ele aldığı
gibi roman almaz. Roman sosyolojisi toplumsal meseleleri konu
edebilir, hatta roman yazarı bir sosyal bilimci titizliğiyle bunlara
eğilebilir. Bu onu öznellikten de alı koymaz. Sonuçta işlediği konuyu
estetik bir zeminde inşa eder. Başardığı oranda ise kendisini
sosyolojinin ilgisine sunmakla romanın gelişimine, yazılan romanın
incelenmesiyle katkı vermiş olur. Kuşkusuz romanın, odağına aldığı
konuları işleyiş özgünlüğünden kaynaklı bilimsel bir yaklaşıma sahip
olmadığı hususunda edebiyat sosyologları başta olmak üzere konuya
ilgi duyanların büyük bir çoğunluğunun hemfikir olduklarını söylemek
mümkündür. Denilebilir ki, değişen toplumsal yapının birçok unsuru
romanlarda başköşeyi işgal ederler. Toplumsal değişme süreçlerinin
insan ve topluma yansımalarını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarda
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iyi kurgulanmış romanların sosyolojik açıdan irdelenmesi öteden beri
önemsenen bir konu olagelmiştir. Sosyoloji disiplini, toplumsal
konuları estetik bir bilinçle işleyen romanlardan toplumu çözümlemek
adına çıkardığı bulgularla yarar sağlar. İşte burada roman olgusu ile
sosyoloji disiplininin değişen toplumu anlamak, yorumlamak ve
çözümlemek adına yaratıcı bir bağ kurduklarının altını çizmek gerekir.
Özetle romanın bir edebi tür olarak ilk ortaya çıkışından itibaren
sosyal tarihsel bir kimliğe sahip olması aynı zamanda toplumsal
değişmenin boyutlarını da çeşitli biçimlerde yansıtmasına olanak verir.
Moderniteyle günümüzdeki evrensel tanımını kazanan romanın
küreselleşme ve postmodern dönemde ise anlamından bir şey
yitirmeyerek değişen sosyal süreçlere uygun bir ivmeyle kendini
yapılandırmayı başardığı bir gerçektir. Roman, değişen toplumla
etkileşim halinde olmasının yanı sıra birey sorunsalı ile sosyal
problemlere duyarlı oluşu sayesinde sosyolojik bir öneme sahiptir.
Dolayısıyla toplumsal içerikli romanların sosyolojik açıdan analizi
toplumsal yapıyla ilgili yapılacak değerlendirmeler için gereklidir.
Kendi özgünlüklerinden kaynaklı farklılıkları olmakla beraber iyi
kurgulanmış estetik düzeyi yüksek romanların toplumu anlamak
yönünden sosyolojiye katkısı dikkate değer boyutlardadır. Bu meyanda
sosyal tarihi göz önüne alındığında başlı başına gelişen bir roman
sosyolojisi ile romanın kendisi de kurgusunda barındırdığı sosyal
gerçeklik ve toplumsal etkileşimleri işlemesi sayesinde edebiyat
sosyolojisinin konuları arasında var olmaya devam edecektir.
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Giriş
Tarih kelimesinin kökeni İbranice’de “ay” anlamına gelen “yarex”
sözcüğünden gelmektedir (Togan, 1985: 2; Özçelik, 2011: 5). Hikâye
etmek, nakletmek anlamlarına gelir (Öztürk, 2010: 19). Yunancada
“istoria-istorein” şeklinde kullanılmıştır (Özlem, 2006: 21). Batı
dillerindeki bütün karşılıkları “istoria-istorein” sözcüğünden gelmekte
olup Yunancadan Latinceye “historia”, Arapçaya ise “astûra” olarak
geçmiştir (Öztürk, 2010: 19).
Kelime anlamı olarak tarih, hem geçmişte yaşanan insanî ve
toplumsal olayları adlandırmak için kullanılmış hem de yaşanmış
geçmişi inceleyen bilime isim olmuştur. Nitekim bazı filozoflar, tarih
kelimesindeki bu ayırımı iki Latince terimle belirtmişlerdir. Tarihe
geçmişte yaşanmış olan insanî-toplumsal olaylar olarak “Historia res
gestae”; bu olayları inceleyen bir disiplin olarak da “Historia rerum
gestarum” adını vermişlerdir. Bununla birlikte filozofların birçoğu hem
yaşanmış geçmişi hem de bu geçmişi konu alan disiplini anmak için
sadece historia (tarih) kelimesini kullanmışlardır. Tarih kelimesi,
bugünde sözcüğün bu çifte anlamlılığı içinde kullanılmaktadır ( Özlem,
2006: 13).
Bu bağlamda tarih felsefesi denildiğinde yaşanmış geçmişin
felsefesi ile tarih biliminin felsefesi yani metodolojisi olmak üzere iki
şey anlaşılmaktadır (Özlem, 2006: 13). Collingwood’a göre tarih
felsefesi, sadece geçmişle ya da tarihçinin kendi başına onun
hakkındaki düşünceleri ile değil, karşılıklı ilişkileri içinde bu iki şeyle
birden ilgilidir. Nihayet bu yargı, tarih kelimesinin bugün kullanılan iki
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anlamını hem tarihçinin yaptığı sorgulamayı hem de tarihçinin
soruşturduğu geçmiş olaylar dizisini yansıtmaktadır (Carr, 2003: 2526). Buna göre tarih felsefesi yaşanmış geçmişin iki şekilde
incelenmesini sağlar: Birincisi geçmişin hangi inanç ve düşünce ile
yaşandığını ve ne gibi etkenlerle meydana geldiğini inceler. İkincisi ise
geçmişi insanlara tanıtmak isteyen tarih bilimini konu edinir. Şöyle ki
tarih biliminin yöntemleri nelerdir, hangi malzemeleri kullanır, ne gibi
zaafları bulunmaktadır; geçmişi eksiksiz bir şekilde açığa çıkarmak için
ne gibi donanımlara sahip olunmalıdır. Bunun için öncelikle medeniyet
ve tarihin gelişmesine esas olan ve etki eden genel kanunların tespitini
konu edinir, insanlığın geçirmiş olduğu iyi ve kötü tecrübelerin ana
sebeplerini bulmaya çalışır. Daha sonra biyolojide, astronomide olduğu
gibi kesinlik taşımamakla beraber kanunlar teklif eder (Niyazi, 2011:
54-55). Ayrıca bir tarihi olayda doğrudan etkisi olan sebep veya
sebeplerin tespitinde önemli bir rol oynadığı gibi neyin sebep neyin
bahane olduğunun anlaşılmasını sağlar (Niyazi, 2011: 76).
Görüldüğü gibi tarih ve tarih felsefesi birbirinden farklı
kavramlardır. Nitekim Kessler, tarih ile tarih felsefesi arasındaki farkı
şu şekilde açıklamıştır: “James Watt buhar makinesini keşfetti” diyecek
olursam, bu sözleri tarihçi sıfatıyla söylemiş olurum. Fakat “Buhar
makinesinin keşfi tarihte şu veya bu sebeplere dayanıyordu, tarihte şu
veya bu gaye peşinde gidiyor, bütün beşer hadiseleri içerisinde şu veya
bu manayı ifade ediyordu” dediğim zaman tarih felsefesi olarak bir
hükmü vermiş olurum (Niyazi, 2011: 51).
Öte yandan teori, olaylar arasındaki ilişkileri içeren bütünleştirilmiş
tanımlar, varsayımlar ve genellemeler bütünüdür. Bilimsel
araştırmalarda teori bir safhayı oluşturmaktadır. Bilimsel bir teori
(kuram = nazariye ) bir takım olguları veya olgusal ilişkileri açıklayan
kavramsal bir sistemdir. Böyle bir sistemi kurmak bilimde en üst
düzeyde zihinsel bir çalışmayı gerektirir. Bu nedenle teori (kuram)
varsayım gibi bir açıklamaya ihtiyaç duyar. Ancak varsayım (hipotez)
sınırlı bir açıklamayı gerektirirken, teori daha kapsamlı ve detaylı
açıklamalar ister. Teori, olgu türlerine ve olgular arasında saptanmış
ilkelere yönelik bir açıklamadır. Bu manada teori genişletilmiş
varsayımlar olarak da tanımlanır (Türkdoğan, 1995: 165).
Bilimsel anlamda teori içeriğinde gerçekler, yasalar, çıkarımlar,
bilimsel öngörüler ve test edilmiş hipotezler bulunan doğanın ya da
fiziksel evrenin belirli yönlerini açıklama gücüne sahip son derece iyi
desteklenmiş önermelerdir. Farklı bir açıdan ise sistematik gözlemler
sonucunda elde edilen kanıtlarla desteklenmiş ve olgulara ait
davranışların nedenini açıklayan; yeni bilimsel araştırmalar için sorular
üretme ve öngörüler geliştirebilme potansiyeline sahip ve modifiye
edilebilen kapsamlı önermelerdir. Ayrıca gerçeklerin doğruluklarının
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kanıtlanmasından sonra yapılan bir genelleştirme olup geniş ölçüde
gerçeklerle uğraşır. Gözlemle, deneylerle, karşılaştırmalarla bulunan
sonuçları sentez eder ve bilinen bir grup olguda görülen bütün nesneleri
kendi içinde tutarlı bir şekilde yönlendirir (Yolcu, 2012: 3-7). Tarih
teorisi ise tarih düşüncesinin gerçek anlamda ne olduğunu inceler (Paul,
2019: 22-26). Bunun yanı sıra tarihin çifte anlamlılığı üzerine yani hem
“historia res gestae” hem de “historia rerum gestarum” üzerine kadim
düşünme geleneğine verilen isimdir (Paul, 2019: 37).
1. Tarih nedir?
İnsanın kendini bilmesine ve tanımasına yarayan bir bilim dalı
olarak tarihin birden çok tanımı yapılmıştır. En basit haliyle tarih,
“geçmişin araştırılması-geçmişin bilimi” olarak tarif edilmiştir
(Southgate, 2012: 56). Fakat Marc Bloch, bu tarifin noksan olduğunu
ileri sürerek tarihi
“zaman içinde insanların ilmi” şeklinde
tanımlamıştır (Kütükoğlu, 2011: 1; Bloch, 1994: 20). Ayrıca “geçmiş
ve bugünün incelenmesi”, bir bakıma “bugünün açıklanması”
(Kütükoğlu, 2011: 3-4) gibi ifadelerle tanımlanan tarih, insanlara
toplumsal kimlik kazanmak ve geleceğe yönelik beklentileri
oluşturmak hususunda katkı sağlayan deneyimlerin toplamı olarak
“kolektif bellek” adıyla açıklanmıştır (Tosh, 1997: 3). Teoloji ya da
doğa bilimi gibi özel bir düşünme biçimi olarak da tanımlanan tarih
(Collingwood, 2007: 44), insanların geçmişte yaptıkları bütün
faaliyetleri, zamanla geçirdikleri gelişmeleri, aralarında geçen olayları
yer ve zaman belirterek sebep sonuç ilişkisi içinde belgelere dayanmak
suretiyle araştırıp günümüze aktaran sosyal bir ilim olarak
tanımlanmıştır (Özçelik, 2011: 6).
Fernand Braudel, “Tarihler, metodlar, merak konuları, görüş açıları
vardır. Yarın başka merak konuları, başka görüş açıları olacaktır”
ifadesiyle tek bir tarih ve tek bir tarih metodunun olmadığına değinerek
tarihin birden çok tanımının yapılabileceğini vurgulamıştır (Özbaran,
1990: 1).
Carr, “Tarih nedir?” sorusuna ilk cevabım şu olacaktır diyerek tarihi,
tarihçi ile olguları arasında kesintisiz bir karşılıklı etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalog olarak tanımlamıştır. Ona
göre olgular ve belgeler tarihçi için zorunludur. Ancak bunlar kendi
başlarına tarihi oluşturmadıkları gibi tarih nedir sorusuna hazır bir
cevap taşımazlar. Bunun için tarihçi incelediği insanların düşüncelerini,
eylemlerinin arkasındaki temel nedenleri anlamalı ve onların
yaşantısını kendi zihninde yeniden canlandırmalıdır (Carr,2003: 28;
Collingwood, 2007: 81).
Bilimsel bir tarih yazma düşüncesinde olan tarihçiler, tarihin yapısı,
nesnesi, yöntemi ve değeri hakkında eğitimli olmalıdır. Sadece tarihsel
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düşünme konusunda deneyimli olmak yeterli değildir ve o deneyim
üzerine de düşünülmelidir. Bu bağlamda felsefeciler her zaman tarihçi
olmasalar da her tarihçi, sadece tarihçi olmakla kalmamalı aynı
zamanda incelediği konuyu felsefi açıdan ele almalıdır (Collingwood,
2007: 44; Southgate, 2012: 13).
Hegel’e göre tarih, insanların ne yaptıklarını bilmek değil ne
düşündüklerini anlamaktır (Niyazi, 2011: 34). Nitekim önünde geçmişe
ilişkin birtakım belgeler ya da kalıntılar olan bir tarihçinin işi “Salt
sözcükleri okumak, onları çevirebilmek ve tarihsel anlamlarını bilmek”
değildir. Onun işi, ardında bu kalıntıları bırakmış olan geçmişin ne
olduğunu keşfetmektir. Mesela tarihçinin elinde bir hükümdarın
fermanı olsun. Öncelikle tarihçinin o hükümdarın halletmeye çalıştığı
durumu tasarlaması gerekmektedir. Daha sonra sanki hükümdarın
geçmişteki durumunu kendi durumuymuş gibi hissetmeli ve böyle bir
durumu nasıl halledebileceğini düşünmelidir. Yani hükümdarın o
yönde karar verirken geçirdiği süreci zihninde yaşatması gereklidir.
Böylece hükümdarın yaşantısını kendi zihninde yeniden
canlandırabildiği ölçüde fermanın anlamına ilişkin bilgi tarihsel bilgi
olur (Collingwood, 2007: 36). Zira “Tarihçinin üstünde çalıştığı
geçmiş, ölü bir geçmiş değildir, belli bir anlamda bugün hâlâ yaşayan
bir geçmiştir. Fakat geçmiş bir eylem, tarihçi onun ardında yatan
düşünceyi anlamadıkça ölüdür, yani anlamsızdır.” Bundan dolayı
tarihçi, ele aldığı bir olayı incelerken öncelikle o olayı ortaya çıkaran
düşünceyi bilmeli, onun özüne inerek zihninde canlandırıp yeniden inşa
etmelidir (Carr, 2003: 26). Bu bağlamda tarih, geçmişte yaşanan
olayların asıl düşüncelerini tekrar canlandırma sanatı olarak
tanımlanabilir. Fakat tarihin bu işlevinin tam anlamıyla
gerçekleştirilebilmesi başka disiplinlerden yararlanıldığı ölçüde
mümkün olur. Ancak bunu yaparken seçici davranılmalı ve esin
kaynağı ne olursa olsun her türlü tarih araştırması, modern akademik
tarihe özgü olan titiz eleştiri yöntemine uygun olarak yapılmalıdır.
2. Tarihin bilimselliği
Tarihsel süreç içerisinde pek çok ve birbirinden farklı ifadelerle
tanımlanan tarih, Rönesans ile başlayan laik ve hümanist düşünce
akımının etkisiyle ilmî bir hüviyet kazanmıştır. Ancak 19. yüzyılda
tarih araştırmalarının profesyonelleşmesi ve bu araştırmaların
üniversiteler ile araştırma merkezlerinde yoğunlaşması sonucu
profesyonel tarihçilerin icra ettiği bir “bilim” olarak, profesyonelleşmiş
bir disipline dönüşmüştür (Iggers, 2011: 1).
Tarihin 19. yüzyılda profesyonel bir disiplin olarak ortaya
çıkışından bu yana tarihsel araştırma ve yazmanın dayandığı temel
varsayımlar, son yıllarda gittikçe artan bir ölçüde sorgulanmaya
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başlanmış ve tarihin bilimselliği üzerine çeşitli görüşler ileri
sürülmüştür (Iggers, 2011: 18). Bu görüşler, tarihsel bilginin ve tarih
disiplininin doğası hakkında birbirine taban tabana zıt yaklaşımlar olup
aynı anda varlığını sürdürebilmektedir. Şöyle ki tarihi matematiksel
yöntemlerle yapılan ve bilimsel bilgi üreten bir bilim dalı olarak gören
yaklaşımlardan tarih yazmanın roman yazmakla aynı şey olduğunu
iddia eden anlayışlara kadar birbirinden farklı pek çok düşünce dile
getirilmektedir (Öztürk, 2011: 65).
Mesela bazıları tarihi bilim değil, geçmişi araştıran bir disiplin
olarak kabul etmiştir. Çünkü tarih, matematik gibi soyut olarak
ispatlanamayacağı, tabii bilimlerde olduğu gibi uygulama yoluyla
doğruluğunun araştırılamayacağı ve önceden görmeye imkân sağlayan
kanunlarla hakkında hüküm verilemeyeceği için bilim olarak kabul
edilmemiştir (Halkin, 2000: 6; Niyazi, 2011: 36). Marc Bloch, tarihin
fen bilimleri gibi laboratuar ortamında tekrarlanabilir yasalara sahip
olması ile ilim sıfatını kazanacağına yönelik bu düşünceleri; “Artık
Öklidyen gösterimler veya değişmez tekrar yasaları olmaksızın da bir
bilginin bilimsel sıfatını hak edebileceğini kabul etme konusunda
eskisinden çok daha hazırlıklıyız” (Bloch, 1994: 12) demek suretiyle
eleştirmektedir.
Öte yandan çok sayıda bilinmeyen ve değişken ihtiva ettiğinden
dolayı tarihin kanunlar yani hem geçmiş hem de gelecek için kabul
edilebilir sonuçlar ortaya koymasının güç olduğu belirtilmiştir (Halkin,
2000: 6). Nitekim Descartes’in de bu görüşte olduğu kaydedilmiştir.
Ona göre tarihin tasvir ettiği olaylar, hiçbir zaman tamamen onun
anlattığı gibi olmamıştır; bunun için tarih, ne kadar ilginç ve öğretici
olursa olsun, gerçeklik iddiasında bulunamaz (Niyazi, 2011: 37). Leon
Halkın ise benzer bir yaklaşımla “Tarih ancak metodu, tarih tenkidi
sayesinde ve yardımcı ilimlerin müdahalesiyle ilmîdir” der. Dolayısıyla
araştırma, açıklama ve inceleme tarzının ciddiliği nedeniyle geniş
manada tarihin bir ilim, beşeri ilimlerin en beşerisi olduğunun
savunulabileceğini belirtir (Halkin, 2000: 7).
Keith Jenkins’e göre tarih, “Her şeyden önce geçmişin edebî bir
anlatımıdır.” Zira tarih, geçmiş ile ilgili ama ondan kesinlikle farklı bir
söylemdir. Jenkins’e göre geçmiş olup bitmiştir. Geçmiş, tarihçiler
tarafından çok farklı araçlar kullanılarak, gerçek olaylar değil ancak
kitap, makale, belgesel vs. şeklinde geri getirilebilir. Başka bir ifadeyle
tarih, olayların değil tarihçinin eseridir (Jenkins, 2011: 12-28,29).
Strasburg Üniversitesi’nden Fransız Tarihçi Fustel de Coulanges,
1862’de yaptığı açıklamada “Tarih bir bilimdir ve bilim olmalıdır”
diyordu. 1903 yılında da Cambridge’de modern kraliyet profesörlüğü
için yaptığı konuşmada J. B. Bury, “Tarih bir bilimdir, ne fazla ne
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eksik… Tarih edebiyatın bir dalı değildir. Tarihin olguları, tıpkı
jeolojinin ya da astronominin olguları gibi edebiyat sanatları için
malzeme sağlayabilir. Ancak yıldızların öyküsünü sanatsal bir biçimde
sunmak ne kadar bir astronomun görevi değilse, insan toplumunun
öyküsünü edebi bir elbiseye büründürmek de tarihçinin görevi değildir”
görüşünü savunuyordu (Evans, 1999: 28-30,31). Nitekim Collingwood
tarih, “Tür bakımından bilim dediğimiz şeyler arasına girer” diyerek
tarihi bu şekilde tanımlamıştır. Collingwood, Bury’nin “Tarih bir
bilimdir, ne daha az ne daha fazla” sözünü, bilimden ne kastettiğine
bağlı diyerek, Avrupa söylem geleneğinde “bilim” sözcüğünün
herhangi bir düzenli bilgi bütünü anlamına geldiğini belirtmiş ve
Bury’nin bu söyleminin haklılığını ifade etmiştir (Collingwood, 2007:
327-328).
Tarihte olaylar, tarihin kendine özgü sistemi ve kronolojik düzeni
içerisinde anlatılır. Bu özelliğiyle de tarih bir bilimdir; ama işi
gözlemimize girmeyen olayları incelemek, gözlemimize giren ve
tarihçinin olayları kanıta dayanarak savunması ve çıkarımsal bir
biçimde incelemesi demek olan özel türden bir bilimdir (Collingwood,
2007: 331).
Tarih disiplininin insanın bilgi ve bilincinde yeri olmayan olay ve
nesneleri kapsamadığını kaydeden Ortaylı, bu keyfiyetin tarihin yeni
nesne ve olayları keşfedip (icat etmez) kapsamına almasına engel
olmadığını belirtir. Droysen’in deyimiyle tarih denilen bilimin,
bilimden daha ötede bir şey olmasının nedeninin bu olduğunu açıklar.
Ona göre bilinmeyenler, tarih yazıcısının tarihi belirli sabit elemanlar
etrafında inşa etmesine ve kendince yeterli bir kompozisyon çizip
yorum getirmesine engel değildir (Ortaylı, 2009: 52). Matematikçi ile
tarihçinin soruları çözmeğe yönelik yöntemleri arasında benzerlik
olduğunu söyleyen Collingwood, sorunu çözme aşamasında
matematikçinin icatçı gücüyle, tarihçinin ise gözlemekte olduğu
olguları keşfetme yoluyla sorunu çözmeye çalıştığını belirtmiştir. Ona
göre tarihin neden bir bilim olduğu sorusuna bir matematikçi, önce
çözmek istediği sorunu kafasında oluşturduktan sonra ilk olarak
varsayımda bulunur ve icatçı gücüne başvurur. Bir tarihçi de aynı
şekilde zihinsel olarak kendini hazır hissettiğinde ilk olarak
incelemekte olduğu olgu ve olayları çözümünde tarihin neden bir bilim
olduğu konumuna yerleştirir. Dolayısıyla tarihçinin işi icat etmek değil
keşfetmektir (Collingwood, 2007: 330).
John Slater, tarih araştırmasını saygıdeğer ve bilim olarak
tanımlanabilir hale getiren son üç yüz yıldır tüm akademik alanların
özenme eğilimi gösterdiği bir model olarak görmenin mümkün
olabileceğini belirtir. Zira bilim adamının doğal olayları doğrudan
algılamaya ve anlamaya çabaladığı varsayılır. Bilimin konusu olan
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yüzeysel bir doğal gerçek vardır ve bunun doğruluğu uygun tekniklerin
kullanılması ile elde edilebilir. Bu gerçeğin bir bölümü tüm kişisel
eğilimlerden arınmış şekliyle ancak sunulabilir ve bu gerçek hakkında
en azından sahada çalışan uzmanlar tarafından anlaşılan genel bir
uzlaşma noktası olacaktır. Aynen tarih ve geçmiş ile ilgilenen konusu
gibi. Tarih bu sebepten genellikle bilim ile ilişkili tanımlanır ve bilim
üzerinden modellenir (Southgate, 2012: 33).
Öztürk’e göre “Sosyal bilimlerin kendi şartlarına göre kanunları,
kendine has terim ve metodolojisi olan beşeri bilimlerin, pozitif bilimler
kadar toplum hayatındaki önemi, artık iyice anlaşılmıştır. Pozitif
bilimler ulaşım, haberleşme, tedavül araçları, ticaret teknikleri, silah
sanayii ve günlük hayatı kolaylaştıran buluş ve teknikler geliştirir.
Sosyal bilimler ise toplumların hayatına yön verir, birlikte yaşama ve
tarih bilinci oluşturur, toplumdaki arızî hallerin sebeplerini inceler,
çareler teklif eder.” Daha sonra Öztürk, klasik/pozitivist bilim tarif ve
taassubundan kurtulmanın gerektiğini vurgulayarak “Belki bu manada
bakıldığında, beşeri/sosyal bilimleri daha iyi anlamak mümkün olacak;
böylece külli/bütüncül bir bilim anlayış ve politikasına sahip
olunabilecektir” der ve şöyle devam eder: “Genel kanaate göre sadece
tabii bilimlerin kanunları vardır. Tabii bilimler, deney ve gözleme
dayanır, mutlak ve pratik sonuçlar verir. Tabii bilim nazariyesine göre,
bilimsel bilginin denenmesi, gözlemlenmesi, tekrarlanabilir ve
ölçülebilir olması lazımdır. Bu kurallara uymayan bilimler bilim
değildir. Bu pozitivist nazariye, insan güç ve idrakinin kavrayamadığı
şeyleri bilim olarak görmemiştir. Bu nazariyeye göre, beşeri bilimler
denenemez, tekrarlanamaz, gözlemlenemez, ölçülemez. Sebepleri ve
sonuçları matematiksel değil, değişkendir; o halde beşeri/sosyal
bilimler bilim değildir. Dolayısıyla kesin ve pratik sonuçları olmayan
beşeri bilimlerin kanunları yoktur, bu bilimler daha çok değişken ve
farklı sonuçları olan bilimlerdir. Bu bilim anlayışı uzun yıllar bilim
âlemine hâkim olmuş, sadece tabii bilimler bilim olarak görülmüş,
beşeri bilimlerin ve toplum hayatındaki önemi görmezden gelinmiştir.
Söz konusu kanaat ve bilim tarifi, bilimin sadece pozitif bilimlerden
ibaret olduğu düşüncesinden kaynaklanmaktadır.
Esas itibariyle böyle bir anlayış dayatmadır ve bilimsel değildir. Zira
bilim dogma kabul etmez, bütün bilim dalları her zaman değişmeye
açıktır. Bilim tarihi, bir zamanlar mutlak doğru olarak kabul edilen nice
“bilimsel doğruların” sonradan yalanlandığı ile doludur. Tabiat
bilimlerinde bile kesin doğrular yokken veya ebedi değilken, böyle bir
bilim anlayışını bütün bilimler için kabul etmek ve dayatmak, onun
dışında hiçbir doğruyu kabul etmemek bilimsel değildir. Bu bakımdan
her şeyden önce klasik/pozitivist bilim tarif ve taassubundan kurtulmak
gerekmektedir. Bu manada bakıldığında, beşeri/sosyal bilimleri daha
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iyi anlamak mümkün olacaktır. Belki böylece külli/bütüncül bir bilim
anlayış ve politikasına sahip olunabilir” (Öztürk, 2010: 54).
Lucien Febvre’ye göre tarihi “Konusu kanunlar keşfetmek olmayan,
fakat bize anlama imkânı sağlayan bir ilimdir” diye kaydeden Halkın;
tarihin metodu, tenkidi sayesinde ve yardımcı ilimlerin müdahalesiyle
ilmî olabileceğini belirtmiştir. Bunun içindir ki araştırma, açıklama ve
kontrol tarzının ciddiliği sebebiyle geniş manada tarihin bir ilim, beşeri
ilimlerin en beşerisi olduğu müdafaa edilebilir (Halkin, 2000: 7).
Günümüzde tarihi insanların geçmişiyle övünmeleri için bir araç ya
da geçmişten ders almaları için bir terbiyeci olarak gören anlayıştan
uzaklaşılmıştır. Artık tarih insanların veya onların ortaya koyduğu
kültürleri inceleyip yorumlayarak, insanların bugünü iyice anlamasına
yarayan ve ileriye sağlıklı bakmalarını sağlayan sosyal bir bilim dalı
olarak görülmektedir (Özçelik, 2011: 10).
3. Tarihsel teoriler ve kaynakları
XVIII. yüzyıl tarih yazıcılığında meydana gelen gelişmelerin en
çarpıcı sonuçlarından biri artık tarihçilerin teoriyi kullandıklarının çok
daha fazla farkında olmalarıdır. Ama bu yeni eğilime kuşkuyla yaklaşan
çok sayıda tarihçi vardır. İngiliz tarihçiler bunların başında gelmektedir.
Bunun en önemli sebeplerinden biri halen uygulanan teorilerin büyük
kısmının Marksist gelenekten türemiş olmasıdır. Tarihçilerin teoriden
yararlanması gerekip gerekmediği, yararlanacaklarsa bunun nasıl bir
zeminde gerçekleşeceği konusunda tartışmalar vardır (Tosh, 1997:
144).
Genel olarak bakılırsa tarih teorileri, tarihsel açıklamanın üç
yönünün ortaya çıkardığı sorunlardan kaynaklanır. Birincisi;
insanoğlunun belli bir zaman içerisinde tecrübelerinin bütün boyutları
arasındaki karşılıklı ilişkileri kavramanın güçlüğüdür. XIX. yüzyıl
sonlarına kadar tarihçilerin çoğu için bu uygulamada önemli bir sorun
değildir. Çünkü onları ilgilendiren konular çoğunlukla riyaset ve
anayasa tarihi ile sınırlıdır. Bu nedenle siyasi yapı hakkında belli bir
kavrayışa varmış olmak, gereken her türlü kavramsal donanımı onlara
sağlamaktadır. Ancak tarih araştırmacılarının kapsamında ve verilerin
hacminde meydana gelen büyüme, bunların yanı sıra temalara göre
uzmanlaşma yönündeki baskılar, daha güçlü bir soyutlama yeteneğini
beraberinde getirmiştir.
İkincisi; tarihsel değişimdir. Tarihçiler çoğu zaman “değişimi ya da
değişmezliği” açıklamakla geçirirler. Bu tema kaçınılmaz olarak
tarihteki bazı değişikliklerin ortak nitelik gösterip göstermediği
sorusunu gündeme getirmiştir. Tarihsel değişimi harekete geçiren bir
motor var mıdır, varsa nedir? Sanayileşme ekonomik gelişmede belli
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bir yolu tutmayı zorunlu kılar mı? Tarihte devrimci bir durumun temel
unsurlarını saptamak mümkün müdür? Tarihçilerin bu konularda
hipotezleri çoğu zaman şu ya da bu şekilde teorilerden etkilenebilir.
Örnek olarak kilit unsurun demografi olduğu ya da toplumdaki en kalıcı
değişmelerin tabandan gelen devrimci taleplerden çok yönetici sınıfın
tedricen gerçekleştirdiği reformlardan doğduğu söylenebilir.
Üçüncüsü; sadece tarihsel değişimin nasıl gerçekleşeceği değil,
bütün değişimlerin doğrultusunu açıklamaya çalışan teorilerdir. Bu
teoriler tarihe bir anlam atfederek insanlığın kaderini yorumlama çabası
içerisinde olmuşlardır. Ortaçağ yazarlarının anlayışına göre tarih;
yaradılıştan kıyamete kadar uzanan bir süreçtir ve tanrının inayetine
bağlıdır. XVIII. yüzyılda bu anlayış dinden bağlarını koparıp ilerleme
düşüncesine dönüşmüştür. Tarih maddi ve düşünsel ilerlemenin
hikâyesi olarak yorumlanmıştır. İlerlemenin sonucu insan
mutluluğunun ve aklın zaferi olacaktır. XIX. yüzyılda Avrupa’da tarih,
ulusal kimliklerin oluşup güçlenmesi ve ulus devletlerin kurulması
şeklinde ifadesini bulmuştur. XX. yüzyılda ise savaşlar ve yıkımlar
nedeniyle bugün ilerleme düşüncesine bağlı olan teorilere daha az
rastlanmaktadır. Ama tarihçiler “sanayileşme” ve “modernleşme”
kelimelerini kullanarak ilerleyici değişim teorileri şeklinde tarih
yorumlarına temel oluşturmaktadır.
4. Tarihsel teorilerle ilgili görüşler
Pek çok tarihçi tarihsel teorilerden yararlanılmasına karşı bir tutum
sergilemektedir. Bu konuda iki görüş öne sürülmektedir: İlk görüşe
göre tarihte belli örüntüler, düzenlilikler olabilir ama bunları belli bir
disipline bağlı araştırmayla saptamak mümkün değildir. Tek bir olay
için bile bu zorken bunları bir dizi kategori içinde toplamak,
araştırmacının doğrulanabilir olgulardan uzaklaşmasına yol
açmaktadır. Peter Mathias’a göre “Geçmişin zengin birikimi hemen her
türlü genel önermeyi destekleyecek bollukta tekil malzemeler sağlar.
Herhangi bir kör hipotezin silahıyla tarihin kafasına vurup iz bırakmak,
işin kolayına kaçmaktır” (Tosh, 1997: 146). Bu görüşe göre teorik tarih,
spekülatif tarihtir ve filozoflarla kâhinlere bırakılması gerekmektedir.
Günümüze ulaşabilmiş tarih kayıtlarındaki boşluklar ve özellikle
nedensellik konularında sağlam kanıtlar bulunmaması, varsayıma veya
işine geldiği gibi düşünmeye müsait görünmektedir. Bazen birçok
tarihsel meseleye ilişkin veriler öyle çeşitlidir ki seçim yapmak
kaçınılmaz olmaktadır. Bu çerçevede istenen kalıba uygun örnekler
birbiri ardınca sıralanarak hemen hemen bütün teoriler kanıtlanabilir.
Teoriye ağırlık veren tarihin bu tehlikelere açık olduğuna kuşku
yoktur. Ancak teoriyi reddeden ve kendilerinin veri seçim ve
yorumlarını etkileyen kabul ve değerlerden tamamen habersiz olan pek
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çok tarihçinin de çalışmaları böyle tehlikelere açıktır. Bu tehlikeyi
aşmanın yolu teorinin sınanmasında yüksek standartlar uygulamaktır.
Yaptıkları araştırmayı açık ve belirlenmiş teorilerle ele alan tarihçilerin,
kaynaklar nereye götürürse oraya giden tarihçilere göre işine geldiği
gibi düşünmekten kaçınmaları daha kolaydır. Veriler arasında seçim
yapmak kaçınılmazsa, bütün bakış açılarını temsil eden yani hem karşıt
hem de destekleyici göstergeleri ortaya çıkartan bir seçim olması şarttır.
E.H. Carr ve Fontana’nın sözleriyle “…Tarihçi, bildiği ya da
bilebileceği çok sayıdaki veriler içinden, kendisine göre temel önem
taşıyan sorunlara ya da görüşlere bir yorum getirebilmek bakımından
anlamlı olanlarını seçmek zorundadır. Kuşkusuz bu seçme süreci
tehlikelidir, çünkü gerçekliğin bozulmasına götürebilir. Olgular içinden
belli doğrultuda bir seçim yaparak hoşuna gidecek bir yorum
oluşturabileceğine kuşku yoktu. Bilerek yan tutmayıp elinden
geldiğince nesnel davranmak istediğinde bile, geçmişin olgularını
anlayıp açıklama yeteneği, içinde yaşadığı topluma ilişkin
anlayışından, siyasal ve düşün yapısal (ideolojik) tutumlarından
etkilenir” (Carr, 1992: 63-64). Bu da tarihçilerin teorilerine belli bir
mesafeden bakabilmelerini ve verilerin ışığında araştırmalarına yeni bir
yön verebilmelerini gerekli kılar.
İkinci görüşe göre baştan tarih disiplininin özünü reddederek tarihte
teori kurmanın meşruiyeti sorgulanmalıdır. İnsan kültürü öyle zengin
bir çeşitlilik gösterir ki ancak belli yer ve dönemler içinde anlaşılabilir.
Tarihçinin işi olaylar ve durumları kendi benzersiz karakteri içinde ve
kendi kavramlarıyla yeniden kurmaktır. Bunları zaman ve mekân ile
birbiriyle karşılaştırmakla hiçbir şey kazanılmaz aksine pek çok şey
kaybedilebilir. Zira elde edilen sonuç her bir olayın ya da durumun
özünü bulandırmaktan başka bir şeye yaramayacaktır.
Tarih teorilerin reddedilmesine dayanak olan bu iddialar (savlar) sık
sık önemle üzerinde durulan bir başka iddiayla yakından ilgilidir.
Teori, yalnız olayların “benzersizliğini” değil, bireyin saygınlığını ve
insan faktörünün gücünü reddeder. Geleneksel anlatı kişiliklerin rolüne
azami ölçüde yer verir. Toplumsal yapı, toplumsal değişim ile tekrar
tekrar görülen tipik özelliklerin dikkate alınması, yaşayan gerçek
bireyleri yok sayma pahasına soyutlamayı öne çıkarmaktadır. Bunlar;
tarihsel sürece bir tür kaçınılmazlık atfederek, bireylerin bugün veya
gelecekte değişiklik yapacak güçten yoksunluğunu ima ederler. Bu teze
göre bütün tarih teorilerinin determinist bir yanı vardır. Determinizm
ise insanın özgürlüğünün inkârıdır (Tosh, 1997: 148).
Gelenekçiler, teoriye dayanan tarih yazıcılığının doğurduğu en
temel sonuçların birinden yani tarihi sosyal bilimler karşısında bağımlı
konuma düşürmekten uzak dururlar. Onlara göre teori yönelimli
tarihçiler, kendi modellerini geliştirmeyip sosyolojinin, sosyal
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antropolojinin ve iktisadın teorik bulgularını uygulamaktadırlar. Teorik
tarihçilerin yaptığı, onların yararına çalışmaktan ve kendi
disiplinlerinin özelliklerini zedelemekten başka bir şey değildir.
Tarihçiler kendi alanlarının bağımsızlığına yönelik her türlü tehdide
karşı uyanık durmalıdır. Elton, bu konuda daha da ileri giderek “En saf
haliyle tarih, insanın karmaşık sorunlarına basmakalıp çözümler
önermeye kalkan, sistem kurma meraklısı sosyal bilimcilere karşı en
etkili panzehirdir” ifadesini kullanmaktadır (Detay İçin Bakınız:
Geoffrey Rudolph Elton, The Pratice of History, London 1967).
Elton’un görüşü tarihçilerin teoriden uzak durmasına ve
muhafazakârlıklarına bir açıklama getirmektedir. Aslında tarihe karşı
dile getirilen itirazların önemli bir kısmının kaynağı önyargıdır.
Gelenekçilerin saptadığı negatif eğilimler mevcuttur ve kontrol
edilmezlerse yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Ancak teorik tarihin daha
başarılı örnekleri incelendiğinde görüleceği gibi bu eğilimler tek
başlarına belirleyici olmamakta ve sonuçta tarihe bakışımız
zenginleşmektedir (Tosh, 1997: 149). Bu aşamadan sonra tarihle ilgili
teorileri ortaya koyabiliriz.
İbni Haldun sosyolojinin kurucusudur. Batı dünyasında Auguste
Comte’dan çok daha önce sosyoloji ile ilgili temel kavramları ortaya
koymuştur. Ancak burada onun tarih eleştirisi ve tarihe bakış tarzı ele
alınacaktır: İbni Haldun’a göre bütün varlıklar bozulmaya ve yok
olmaya mahkûmdur. Bunu değişmenin ve bozulmanın kaçınılmazlığı
biçiminde vurgular. Bu kavramı (değişme ve bozulma) devletlerin
yaşamlarını incelerken ortaya koyar. Ona güre devletler kendisini kuran
soyların asabiyetleriyle orantılı olarak kurulur ve yıkılırlar. Asabiyet
(asabiye); toplumsal bilinç, ortak duyu, dayanışma, birliktelik duygusu
vb anlamları içerir. Devleti ancak asabiyesi güçlü bir sülale kurabilir.
Din böyle devletlerde çok önemli bir role sahiptir. Devletin çökmesini
de ailesel niteliklerin bozulmalarına bağlar. “Her ferdin hissedilir bir
ömrü olduğu gibi devletlerinde bir ömrü vardır” diyerek
organizmacılığını ortaya koyar. Her toplum tıpkı bir canlı gibi doğar,
büyür, gelişir ve ölür. Bu durum her toplumsal organizmanın kaderidir
(Özlem, 2006: 31).
İbni Haldun, bir devletin ömrünü onu kuran sülalenin nitelikleriyle
ve bu niteliklerin bozulmasıyla hesaplar. Bir kuşağın ömrü ortalama 40
yıldır. Devletlerin ortalama ömrü 120 yıl yani 3 kuşak olarak
söylenmiştir. Ona göre devlet beş aşamadan geçer. Birincisi, zafer ve
hedeflere ulaşma aşamasıdır. Bu aşamada devletin toprakları genişler,
vergiler konur, kuruluş için gerekli düzen sağlanır. İkinci aşamada
egemenliğin tesis edilmesi aşamasıdır. Burada bir kişinin asabiyeti
toplum üzerinde egemen kılınır. İktidara gelirken işbirliği yapılan
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ortaklar uzaklaştırılır. Üçüncü aşama, özveri ve rahatlık çağıdır. Bu
aşamada devlet senet biriktirir, bayındırlığı geliştirir, tebaalarına
makam dağıtır. Dördüncü aşama, kanaat ve barışla yaşama çağıdır. Bu
aşamada devlet kendinden öncekini aynen sürdürür. Bir anlamda
duraklama çağıdır. Gerileme ve çökme henüz başlamıştır. Beşinci
aşama ise israf çağıdır. Bu aşamada önceden biriktirilenler yenilir
böylece devlet artık iyice ihtiyarlamıştır.
İbni Haldun, bütün devlet yapılarının bu aşamalardan zorunlu olarak
geçtiğini savunmuştur. Öte yandan feragat ve rahatlık (üçüncü aşama)
çağı ile kanaat ve barışla yaşama (dördüncü aşama) çağında artık
göçebelik unutulur. Süreç böyle kendini yenileyerek devam eder.
Göçebelikten yerleşik hayata geçen insanoğlu, uygarlığı geliştirir ve
yozlaşır. Başka bir göçebe asabiyeti ona son verip yerine geçer ve
kendisi yerleşik olur. O da yozlaşıp asabiyetini yitirince bir başka
göçebe soyu ona son verir (İbni Haldun, 2004: 159-212). Yerleşiklikten
göçebeliğe geçiş süreci bir evrimdir ama organizmacı bir biçimde kendi
kendini yeniler.
Tarihe farklı bir bakış açısı getirenlerden birisi de politik tarihin
kurucusu Machiavelli (1469-1527) olmuştur. O, tarih yazıcılığında
ahlakçılıktan ve öğütçülükten sıyrılıp olayların gerçek nedenleriyle
anlatılması gerektiğini ilk kez ileri sürmüştür. Ona göre tarih yazıcılığı
devletlerarasındaki düşmanlık ve ikiliklerin nedenlerini politik açıdan
araştırmalıdır. Olayları gerçek nedenleriyle anlatan böyle politik tarih
yazıcılığı, öncelikle geçmişi doğru olarak bilme ihtiyacında olan devlet
adamlarına pragmatik bir hizmet sunar (Özlem, 2006: 36).
Johann Gottfried Herder (1744-1803) ise tarihsel çağları bugünün
ölçütleriyle kavramaya çalışmanın yanılgılar doğurduğunu savunarak;
tarih felsefecilerinin geçmişi, bugün sahip olduğumuz ölçütlerle
karşılaştırdıklarını ifade etmektedir. Herder, her türlü karşılaştırmanın
yanıltıcı olduğu görüşünü; tarihte bir genellik varsa onu bugünkü
ölçütlerimize göre kavrama olanağına sahip olduğumuz fikrine
dayandırmaktadır. Tarihin gerçek genelliği, bizim ölçütlerimize göre
başka bir renge bürünür. Bizden sonraki kuşaklarda aynı tasnifi
yapacaktır. Dolayısıyla tarih hiçbir zaman tek bir genellik içinde
kavranmayacaktır. Herder, tanrı evrene belli ilkeler koymuştur. Evren
Tanrı’nın koyduğu bu ilkelere göre bir evrim süreci içinde gelişir.
Bunun gibi tarihte de sürekli bir oluşma, canlı ve çeşitli organizmaların
birbirine karşı kesintisiz savaşı vardır. Doğa gibi tarihte durmadan
dönüşen yeni biçimlere bürünen alanlardır. Tarihsel olaylar doğanın bir
ürünüdür ve tarih de “mutlak varlığın uyumlu bir evrimidir” der. Ayrıca
tarihsel olayların doğal olaylar gibi kesin bir yasallık ve nedensellik
taşımadığını belirtir. Ona göre tarihe şekil veren en önemli şey onun
genelliği değil bireyselliğidir. Bu bireyselliğinde bir kavranılış tarzı
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bulunmaktadır. Tarih biliminin bu anlayış tarzı ise “anlama” dır
(Özlem, 2006: 52-56; Collingwood, 2007: 102).
5. XIX. Yüzyıldaki tarih yaklaşımları
XIX. Yüzyıl tarih ve tarih felsefesi açısından zengin bir dönem
olmuştur. Bu dönemde öne çıkan isimlerden en önemlisi İmmanuel
Kant’tır. Kant (1724-1804), Herder’in tarih felsefesinden oldukça
etkilenmiştir. Kant’a göre tarihe “ilerleme” açısından bakmak gerekir.
O, Herder’in bazı görüşlerine katılmakla beraber ilerlemenin teorik
açıdan değil, pratik açıdan ele alınmasını savunmaktadır. İlerleme,
insanlığın gelişimine topluca bakmak için başvurmamız gereken
önemli bir kavramdır. Bu kavram insanın çabalarını anlamlı bir hedefe
yöneltmesi için gerekli ve yararlı olduğu kadar konulan hedeflere
ulaşmak için yapılan eylemleri gözümüzde anlamlı kılar. İlerleme
kavramı beraberinde bir ereği (amacı) de getirir. Çünkü ilerleyen her
şey bir ereğe (amaca) ulaşır. Tarihe ilerleme kavramı altında bakmak
için insan hayatında bir erekliliği tasarlamak kaçınılmazdır.
Kant, tarihe bir ereklilik kavramı altında bakmamızı sağlayacak ve
gerekli kılacak şeyin “insan özgürlüğü” olduğunu vurgulamıştır. Ona
göre tarih, insan özgürlüğünün gelişmesi açısından görüldüğünde bir
anlam taşır (Özlem, 2006: 66-67). Tarihe insanın özgür eylemlerinin
gelişme ve ilerleme tarihi olarak bakamadığımız sürece insani olaylar
anlamsız bir gidiş olarak kalacaktır. Böyle bakılmazsa tarih tümüyle
“çılgınlık” süreci ve bir anlamsızlıklar yığını olarak görülecektir.
Estetik tarih anlayışının temsilcilerinden biri olarak kabul edilen
Friedrich Schiller (1759-1805), geçmişte kalan her şeyin sonsuz bir
sessizliğe büründüğünü savunmuştur. O, bilim olarak tarihi bu
sessizliğin tam olarak kavranamaz olaylar yığınının bölük pörçük
betimini yapmaya çalışan verimsiz bir çabası olarak görmektedir. Ona
göre tarihsel gerçekliğin çözümlenmesi tarih bilimi ile değil ancak sanat
yoluyla mümkündür. Çünkü insan doğayı da tarihi de kendi yaratıcı
tinine (ruhuna) göre kurduğu ölçüde özgürdür (Özlem, 2006: 72).
Tarihte özgürlük ve zorunluluğu savunan Friedrich Wilhelm
Shelling (1778-1854), tarihi doğadan farklı bir alan olarak görmektedir.
Tarihte zorunluluk ve yasallık bulabiliriz ama tarihte aynı zamanda
insanların eylemleri de vardır. İşte bu yüzden tarihe doğal bir
zorunluluk ve yasallığı tam olarak yükleyemeyiz. Ancak doğa gibi
tarihte gelişme ve ilerleme vardır. Bu ilerlemeyi Kant gibi “özgürlüğe
doğru ilerleyiş” diye de sayamayız. Çünkü doğada olduğu gibi tarihte
de yasalar vardır. Ayrıca bunu tam bir determinizm gibi görmez. O
halde tarihi “daha yüksek bir ilkenin yönettiği” sonucuna varılabilir.
Ona göre bu ilke “hem özgürlük hem de determinizm” olan bir şey
olmalıdır. Tarihteki ilerlemeyi ahlaksal bir ilerlemeye dönüştürecek
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olan şey tarihe “insanlığın genel hukuksal bir anayasaya doğru
ilerlemesi” olarak bakılmalıdır. Buna ulaşıldığında devletlerarasındaki
savaşlar ve çıkar çekişmeleri sona erecek, “gerçek insanlık tarihi
başlayacaktır.” Bu yönüyle Schelling’in Kant’ın etkisinde kaldığı
görülmektedir.
Schelling, tarihsel olayların ortaya konulması hedefine yaklaşmanın
sadece özgürlük ile mümkün olabileceğini vurgulamaktadır. Oysa tarihi
yönlendiren bir de “zorunluluk” vardır. Bu nedenle Schelling, tarihin
son çağının özgürlükle, zorunluluğun bireysel bilinç ile mutlak bilincin
özdeşleştiği “sentez çağı” olduğunu vurgulamaktadır. Böyle bir sentez
çağını ise insan değil ancak tanrı gerçekleştirebilir. Bu nedenle insan
özgür yanıyla kendi tarihinde tanrının varlığının işaretini izler. Bu
noktada bize ancak “sanat” yardım edebilir ya da bir fikir verebilir
(Özlem-Ateşoğlu, 2006: 131 ).
Akılcılığın temsilcilerinden Georg Wilhelm Friedrich Hegel (17701831) tarih felsefesini tarihin düşünsel yoldan incelenmesinden başka
bir şey olmadığını belirtmiştir. Ayrıca tarihi, ruhun kendi eylemi olarak
dünya tarihinde kendi öz bilgisine doğru ilerlemesi süreci olarak
tanımlamıştır. Bu ise özgürlüktür ve dünya tarihi özgürlük bilinci içinde
ilerleme sürecindedir. Hegel dünyada Doğulu, Grek, Roma ve
Hristiyan-Germen olmak üzere dört tarihsel devletin olduğunu
savunmuştur. Ona göre tarihe tanrının akıl ve iradesi egemendir.
Tarihin öznesi olarak dünya ruhunun tanrıdan başkasının olmadığını
belirtir. Bu dünya tini (ruhu) yani tanrı ona göre belli halkların (Grek,
Roma, Germen) ruhlarında tecessüm etmiştir.
Hegel, tarihi düz ve edebi olmak üzere iki şekilde ele almıştır: Düz
tarih; öngörüden yoksun, dağınık anımsamalara bağlı bilinçten yoksun
bir tarihtir. Yani tarihsel olayları ortak anıları konusal geçmişten
yoksun bir şekilde art arda sıralayıp kronikleştirir. Edebi tarih; ortak
anılara konusal geçmişe ve tarih bilincine sahip olarak ele alınan ve
ortaya konulan tarihtir (Soykan, 1999: 271; Özlem, 2006: 92).
Rus düşünür Nikolay Danilevsky (1822-1885) tarihin, tarihsel
kültürel varlıkların dinamiği ile belirlenebileceğini savunmuştur.
Ayrıca her biri bir uygarlık olan tarihsel-kültürel bütünler kendi
içlerinde eski, orta ve modern çağlara sahip olup bütün insanlık tarihini
bir arada bu çağlar çerçevesinde düşünmenin yanlışlığına işaret
etmiştir. Örneğin 476’da Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı Çin’i,
Hindistan’ı ve insanlığın başka kısımlarını etkilememiştir. Bu
bağlamda Danilevsky, insanlık tarihindeki insan gruplarını üç kısımda
ele almıştır: Birinci kısımda tarihin olumlu insanları bulunmaktadır.
Bunlar tarihsel-kültürel tipleri ya da uygarlıkları meydana getirirler.
Mısır, Asur, Babil, Fenike, Kalde, Çin, Hint, İran, Yahudi, Yunan,
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Roma, Arap ve Avrupa uygarlığı insanların meydana getirdiği
uygarlıklardır. İkinci kısımda tarihin olumsuz insanları yer almaktadır.
Bunlar yaşlanmış ve ölmekte olan uygarlıkları ortadan kaldırır ve yine
hiçliğe dönerler. Hunlar, Türkler ve Moğollar böyledir. Üçüncü
kısımda ise herhangi bir nedenle gelişmenin ilk aşamalarında
duraklamış ve ne yapıcı ne de yıkıcı olabilmiş insanlar vardır.
Uygarlıkların çoğunlukla insanlık tarihine bazı alanlarda katkıda
bulunduklarına değinen Danilevsky; Yunan uygarlığının güzellik ve
felsefe, Sami uygarlığının din, Roma’nın hukuk ve siyasi örgütlenme,
Avrupa’nın ise bilim ve teknolojiye katkı yaptığını belirtmiştir.
Bununla birlikte bir uygarlığın yaratıcı görevini bitirdiği zaman artık
yaratıcı bir bütün olarak ölmeye mahkûm olduğunu söylemiştir.
Oswald Spengler (1880-1936) kültürleri organizmalar olarak görür.
Tarih bu organizmaların ortak biyografisidir. Her kültürün çocukluğu,
gençliği, ergenliği ve yaşlılığı vardır. Her kültür kendi uygarlığını
yaratır. Spengler, dünyada tarih boyunca sekiz kültürün yer aldığından
bahseder. Bunlar; Mısır, Babil, Hint, Çin, Greko-Romen, Arap,
Meksika ve Batı kültürleridir. Bununla birlikte dünyayı doğa ve tarih
olmak üzere ikiye ayırır: Doğa olarak dünyayı yasa tarafından zorla
kabul ettirilen ihtiyaçlar bütünü olarak görür. Bilinen her şeyin
zamansız geçmiş ya da gelecek olmadığını sadece var olduğunu ve her
zaman geçerli olduğunu vurgular. Tarih olarak ise dünyayı insanın
içgüdüsel, sezgisel ve sonunda akılcı bir şekilde insanın kendi hayatı ile
ilgili yarattığı bir varlık olarak düşünür. Bu belli bir zaman süreci
içinde tek ve biricik nitelikleriyle ortaya çıkar ve gelişir. Nedensellik
ilişkisi yerine organik bir zorunluluk olarak belirir. İnsan nesneyi
çözümlemez, onunla beraber yaşar. Tarihi olaylar ile kültürlerin
oluşumu arasında bir bağ olduğunu vurgulayan Spengler, kültürlerin
neden ve nasıl doğduklarının cevabının bir sır olduğunu belirtir
(Aksakal, 2010: 37-42).
Arnold Toynbee (1889-1974) toplumları fiziksel organizmalar gibi
büyürler, güçlenirler ve verimlileşirler şeklinde yorumlamıştır.
Toplumlarda olgunlaşma “meydan okuma” ile karşılaşana kadar devam
eder. Toplum bu meydan okumaya boyun eğerse yok olur. Karşı
gelerek cevap verirse dinamizm kazanır ve gelişmeye devam eder. Bu
karşı koymayı başaramadığı zaman yok olur. Bu yok oluş üç aşamalıdır:
Yönetici azınlık yaratıcı yeteneğini kaybeder. Buna karşılık çoğunluk
azınlığı taklit etme ve izleme niteliğini bir yana bırakır. Son olarak da
toplumun toplumsal birliği yok olur.
Toynbee’ye göre uygarlıklar, gelişmelerini doğrusal değil devirsel
bir kalıba göre şekillendirirler. Türkiye’yi incelediği kitabında;
Osmanlıların ortaya çıkışından bahsederken, göçebe bir toplumun
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geliştirdiği büyük disiplin ve örgütçülük ile yerleşik bir toplumun
yerine geldiği zaman ortalığın karıştığını savunmaktadır (Toynbee,
2009: 27).
Sınıf çatışması ve materyalist tarih anlayışının temsilcilerinden Karl
Marx (1818-1883), Marksizm’in öngördüğü yapıya göre toplumun
temel birimleri olarak kurumları değil, sınıfların ele alınmasını
savunmuştur (Tosh, 1997: 154; Kongar, 1995: 128). Ona göre tarih
kayıtsız şartsız ekonomik kuvvetlerin kontrolündedir. İnsanların
davranışlarının arkasındaki nedenlere ilişkin iddiaları ne olursa olsun,
bütün çağlarda insan davranışlarının ana sebebi maddi çıkarlar
olmuştur. Sınıflar bu çıkarların kolektif ifadesini temsil ederler. Bu
nedenle bütün bir tarih, sınıf çatışmasının tarihi olmaktan öteye anlam
taşımaz. Tarihi yapan kitlelerdir ama onlar bile önceden çizilmiş bir
şema doğrultusunda bunu gerçekleştirir.
Marx tarihin konusu nedir? sorusuna, tarih insanın üretici gücünün
gelişimini konu alır diye cevap vermiştir. Marx, tarihsel sürece ilişkin
tek gerçek ve nesnel görüşün temelini hayatın maddi koşullarında
bulduğunu savunmaktadır. Ancak bu ifadesiyle XIX. yüzyıl tarih
yazıcılığında etkin olan hacim akımlardan ayrılmaktadır. Onlara göre
tarihi tanımlayan temalar milliyetçilik, özgürlük ve dindir. Marx'ın
görüşünü ömür boyu çalışma arkadaşı ve mirasçısı olan F.Engels’in
ortaya attığı terimle “tarihsel materyalizm” olarak adlandırması son
derece yerindedir. Marx bu temel perspektiften asla ayrılmamıştır.
Marx ve Engels “biz tek bir bilim tanırız oda tarihtir” derler. Yani tarih,
herhangi bir bilim değil tek bilimdir. Bu bilimin dayandığı temel ise
materyalist bir tabandır ve bu taban tüm toplum tarihinin anlaşılması
için anahtardır. Bu anahtar tüm tarihi, emeğin gelişim tarihi olarak
görmemizi sağlar (Özlem, 2006: 126).
Bir toplumdaki tarih o toplumda ne üretildiği, nasıl üretildiği ve
malların nasıl değiştirildiği ile belirlenen sınıflar ve servet dağılımının
tarihi olarak ele alınır. Böylece toplumsal değişmenin ve siyasal
devrimlerin nedeni üretim biçimindeki değişmelerdir. Materyalist tarih
anlayışına etkin toplumsal görüşler aynen doğal güçler gibi onları
anlayamadığımız sürece yıkıcı bir şekilde işler. Fakat onları anlarsak
kendi amaçlarımıza uygun kullanmak olanaklı olur (Kongar, 1995:
131). Marx’ın düşüncesinin en belirgin özelliklerinden birisi tarihi
dönemlere ayırmasıdır. Kendi yaşadığı çağa kadar üç tarihsel dönem
belirlemiş ve her birinin daha ileri üretim tarzlarıyla şekillendiğini öne
sürmüştür. Bu dönemler; Antik toplum (ilkel komünal toplum) Yunan
ve Roma’yı kapsar. Feodal toplum, Roma İmparatorluğu’nun
çöküşünden sonra Avrupa’da ortaya çıkan toplum düzenidir. Kapitalist
toplum ise sanayi devrimiyle birlikte gelişmiştir (Özlem, 2006: 166167).
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M. Bloch ve L. Febvre’nin öncülüğünde 1929 da kurulan Annales
Okulu, tarihin konu ve boyutlarını genişletmiştir. Ayrıca tarih biliminin
birbirinden kopuk alt disiplinlere bölünmesine son vermeyi
hedeflemiştir. Annales’in yeni bir tarih anlayışı ile ortaya çıkmasındaki
ana sebep tarihin bütün sosyal olgular ışığında incelenmesi gerektiğine
olan inançtır. Bundan dolayı yeni bir tarih anlayışı ve yazımı ortaya
atarak geleneksel tarih anlayışı yerine siyasi olay ve figürleri merkeze
alan bir anlayışı savunmuştur (Tosh, 1997: 102).
Sonuç
Tarih, gerek kavramsal gerekse felsefi yönüyle çok tartışılan ve de
tartışılmaya devam edilen bir bilim özelliğine sahiptir. Bu tartışmaların
genellikle insanoğlunun yeryüzündeki varlığıyla başlayan yaşam
sürecinin geçmişte kalan yani yaşanmış geçmişinin bilgisi anlamında
tarih ve geçmişte yaşanmış olan insanî-toplumsal olayları inceleyen bir
bilim olarak tarih çevresinde yoğunlaştığı görülmektedir. Nitekim tarih,
yaşanmış geçmişin felsefesi olarak tarih felsefesi ve onun biliminin
felsefesi (metodoloji) açısından değerlendirilmiş ve tarihin ne olduğu
hususunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür:
Tarihin bilgisi geçmişte yaşanmış ve olmuş bitmiş olayların
bilgisidir. Tarihsel olaylar tekrar etmez, matematik ve tabii bilimler gibi
denenemez ve gözlemlenemez. Tarih, gelecek için kabul edilebilir
sonuçlar ortaya koyamaz. Buna göre tarihin bilim değil edebi bir tür
olduğu belirtilmektedir. Buna karşılık tarihin bilim olduğu, hatta
bilimden de öte bir şey olduğu ifade edilmektedir.
Tarihi süreç içerisinde toplumsal, ekonomik, teknolojik ve bilimsel
değişmelere bağlı olarak tarihi tanımlama ve araştırma yöntemleri
değişiklik arz etmektedir. Braudel’in ifade ettiği gibi birden çok
tarihler, tarihe dair metodlar, merak edilen konular ve bunlarla ilgili
görüş açıları vardır. Yarın da başka merak konuları, başka görüş açıları
olacaktır. Dolayısıyla geçmişte olduğu gibi gelecekte de tarihin ne
olduğu sorusu sorulmaya devam edilecek ve bu hususta yine de farklı
görüşler ileri sürülecektir. Belki de tarihin ne olduğu sorusuna
günümüzde verilecek en uygun cevap Bury’in dediği gibi, “tarih bir
bilimdir, ne fazla ne eksik…”
Sonuç olarak tarih, “sentezci ve ampirik usuller arasındaki hassas
denge ve model ile gerçeklik arasındaki gerilim” sayesinde ilerler. Bu
disipline tabi kaldığı müddetçe, teorilerin değerlendirilmesi ve yetersiz
bulunması beklenmelidir. Ancak bu durum teorilerden yararlanmaktan
vazgeçilmesi için değildir.
Tarihçilerin işi daima en geniş anlamda ele alınan verilerin ışığında
teoriyi uygulamak, geliştirip incelemek ve yeni bir teori ortaya
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koymaktır. Bunu açıklamaya ilişkin şu ya da bu soruna çözüm getirecek
nihai teoriyi veya yasayı bulmak için değil, gerçekten tarihin önemli
sorunlarıyla asla baş edemeyecekleri için yaparlar. Ayrıca teori bireyin
değerini düşürmez. İnsanların özgürlüğünü kısıtlayıp amaçlarını
gerçekleştirmelerine engel olan sınırları açıklamaya uğraşır. Böylece
tarihteki örüntüleri ortaya çıkarır.
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1-Giriş
Rodos Adası, Akdeniz’deki en büyük adalardan biridir. Osmanlı
Devleti’nde sürgün veya kalebentlik1yeri olarak adı hafızalara yer
etmiştir. Cezayir-i Bahri Sefid Vilâyeti’nin ilk olarak Kanuni Sultan
Süleyman (1520-1566)
zamanında 1553 yılında Anadolu
Beylerbeyliği’nden Kocaeli, Sığla, Biga; Rumeli Beylerbeyliği’nden
Eğriboz,İnebahtı ,Mezistre,Karlıeli, ve Midilli Sancakları eklenerek
kurulduğunu biliyoruz. Bu vilâyetin sınırları zaman içinde değişiklik
göstermiştir (Ünal, 2002, s.251-261 ve Ünen,2013).
Cezayir-i Bahri Sefid Vilâyeti ‘nin merkezi olarak Gelibolu, XIX.
Yüzyıla kadar merkez olma özelliğini korudu. Rodos Adası bir ara
sancak haline getirilirken; Tanzimat’tan sonra ise sürekli yeni
düzenlemelere sahne oldu. Bu sırada Biga merkez olmak üzere Rodos,
Midilli, Sakız ve İstanköy adaları eyalete dahil bulunuyordu. Ayrıca bir
ara Kıbrıs Adası da eyalete bağlandı, Biga Sancağı ise Hüdâvendigâr’a
nakledildi. Eyalet, 1876’da Sakız ve Rodos en önemli merkez olmak
üzere Bozcaada, Limni, Midilli, İmroz, İstanköy ve Meis’ten meydana
geliyordu(Şakiroğlu,1993, C.7, s.500-501).1854’te Fransız bilim adamı
Guerin, Rodos Adası’nda 5500’ü şehirde, 500’ü köylerde yaşayan
Türkler’den söz eder( Kiel ,2008,c.35,s.155-158).Şehrin varoşlarında
5000, köylerinde 15.000 Ortodoks hıristiyan mevcuttu. Yahudiler ise
1000 kişi olarak tespit edilmişti. XIX. Yüzyıl içerisinde bütün ada
tekrar hızlı bir gelişme gösterdi. 1891’de Vital Cuinet, son Osmanlı
istatistiklerini kendisine temel alarak adada toplam 6825 Türk, 20.250
Osmanlı Devleti’nde adam öldürme, yaralama, hırsızlık gibi cürümlerin ceza
uygulamaları ehl-i örfe havale edildiğinden bunların karşılığında farklı
cezalandırma şekillerine başvurulabiliyordu. Kalebentlik cezası siyasî suçlar
dışında teşhir, para cezası, küreğe koyma, hapis, sürgün gibi ta‘zîr cezalarından
biriydi ( İşbilir ,2016,s.5-7).
1
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Rum, 1513 Yahudi ve 566 Romalı Katolik olduğunu, yeni gelen bazı
Ermeniler’le birlikte nüfusun tamamının 29.148’e ulaştığını belirtir
(Cuinet, 1892,s.352-370).
Kāmûsü’l-a‘lâm’da son dönem Osmanlı Rodos’u bir şehri ve kırk
beş köyü bulunan, içerisinde kırk dört cami (yirmi ikisi şehirde), dört
derviş tekkesi, üç medrese, üç hamam, doksan üç kilise ve iki sinagogu
olan, bunların yanında her dinî cemaatin ilk ve ortaokulunun bulunduğu
bir yer olarak tanımlanır (Şemsettin Sami, 1306,c.3,s.22722273).1890’dan sonra rakam ikiye katlanmıştır. Bütün dinî gruplar
büyüme gösterdi, bunların çoğunluğunu 49.500 ile Rumlar teşkil
ediyordu. Bu dönemde 8272 Türk, 4881 Yahudi, 5780 Romalı Katolik
(büyük oranda İtalyan sakinler) ve birkaç Ermeni bulunuyordu.
Osmanlı Devleti’nin topraklarında bulunan ancak Avrupalıların,
kendi tarihi mirası olduğunu iddia ettikleri eski eserler, imparatorlukta
eski eserler hakkında nizamların ve müze kurumunun var olmadığı bir
devirde ülkelerine taşıyıp götürmeleri, Batılılaşmanın bir göstergesi
olarak yansıtılmıştır. Anadolu’daki eski eserleri, siyasi güçlerini
kullanarak ülkelerine taşıyan Avrupa Devletleri, müze kurumunun
teşkil edilip eski eserler hukukunun yürürlüğe girmesiyle talan
düzenine son vermişlerdir. Sadece payitaht İstanbul’da değil, Osmanlı
taşrasında da müzecilik geliştirilmeye çalışılmış, büyük önem taşıyan
antik kalıntılar haricinde, diğer taşınabilir kültür varlıkları olan eski
eserler, belirli noktalarda toplanarak koruma altına alınmıştır.
Osmanlı Devleti hukuk sisteminde eski eserlerle ilgili ilk genel
hüküm, 9 Ağustos 1858 tarihli Ceza Kanunnamesinin 133. maddesidir
ve "Hayrat-ı Şerife ve tezyinat-ı beldeden olan ebniye ve âsâr-ı
mevzu'd-yıhedm ve tahrib ve yahud bazı mahallerini kırıp
rahnedâr..." edenlerle ilgili cezalar hakkındadır. Yoruma göre
değişebilecek olan bu genel hüküm çok yetersizdir. Fakat 1869'a kadar
Osmanlı kanunlarında eski eserlerle ilgili tek maddedir(Çal,
1997,s.391).
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Harita 1 Muğla Fiziki Haritası (Duran,2014,s.26)
Rodos’ta kazı yapılan dönemde 26 Nisan 1863(H 18 Zilkade 1280)
tarihli emirnamede geçen maddelerin hükmü olduğunu ve buna göre
kazı ruhsatı alındığını görüyoruz. Bu asarı atika kanununda kazı
ruhsatları ile ilgili maddede"... Bulunacak asar-ı atikada ikili
olanlardan birer adedi Devlet-i Aliyye Müzesi için alınacak, birli
olanları kendisine terk olunmak ve bir mahalle alâmet ve yahûd sâ'ir
suretle vaz' olunmuş âsâr-ı atîka merkez olduğu mahalden ihrâc
olunmamak..." şartıyla izin verileceği belirtilmiştir. İlk nizamnameye
göre kazıda elde edilen eserlerin -sikkeler hariç- yurt dışına çıkarılması
yasaklanmıştır. Ayrıca “kazı” faaliyeti sadece toprak altındaki eserlerin
toprak üstüne çıkarılması şeklinde sınırlanmıştır. Kazı ve yüzey
araştırması yapacak arkeologlar resmi izin alarak, yürürlükte olan
nizamnamenin kendilerine verdikleri haklar çerçevesinde kazılarını
gerçekleştirmeye başlamıştır. 1874’ten itibaren nizamname, sahadaki
hiyerarşiyi karmaşık hale getirmiş, arkeologların Osmanlı memurları
tarafından gözlenmesi öngörülmüştür. Bu nizamname, çok büyük
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yenilikler getirmemiş vilayetlerdeki yerel yetkilileri, izin almış yabancı
faaliyetlerini denetlemekle ve belirli koşullara uyup uymadıklarını
doğrulamakla görevlendirmiştir.
1869 tarihli bu Asâr-ı Atîka Nizamnamesi 7 maddeden ibarettir,
en önemli maddesi, kazıda ele geçirilen eserlerin sikkeler istisna yurt
dışına çıkarılamayacağı, yurt içinde satışının serbest olduğu, devlete
satın almada öncelik tanınması hakkındadır. İkinci önemli madde ise,
kazı işinin yalnızca toprak altındakiler için geçerli olduğunu, toprak
üstündeki eserlere dokunulamayacağını hükme bağlamaktadır.
Devletin ilk kazı ruhsatlarında çift olan eserlerin birini alma hakkından
vazgeçerek, çıkan eserleri tamamen şahıslara bıraktığı, buna karşılık
eserlerin yurt dışına çıkarılamayacağı gibi çok önemli bir sınırlama
getirdiği görülüyor (Çal, 1997,s.392).1874 Nizamnamesinde kazıda
çıkan eserlerin üçte birinin hafire bırakılarak; yurt dışına çıkarılışına
izin verildiği düşünülürse, bu sınırlamanın önemi daha iyi anlaşılır.
Yurt dışına eser çıkarılmasını yasaklayabilen bu zihniyetin, eserlerin
tamamını kazıyı yapana bırakmasının kabul edilebilir açıklaması, eski
eser ve müzecilik hareketinin henüz tam olarak anlaşılamamış olması
gerektir. Bu iki maddeden başka eski eser tanımının yapıldığı 1. ve 2.
maddelerin dışında kalan bütün maddeler kazıyla ilgilidir. Bunlardan,
özellikle ünlü 3. madde üzerinde durmak gerekir. Buna göre kazıdan
çıkarılan eserlerin üçte biri kazıyı yapana, üçte biri devlete, üçte biri ise
toprak sahibine kalıyordu. Kazıyı yapan, hakkına düşen kısmı yurt
dışına çıkarabiliyordu (Çal, 1997,s.392).
Osmanlı Devleti ‘nin eski eserlerle ilgili çıkardığı kanunlar göz
önüne alındığında kazı yapanın büyük avantaja sahip olduğu
görülmektedir. Özellikle 1874 yılındaki Nizamnamede kazı yapan
şahıslara eserleri yurt dışına götürmesi için izin verilmesiyle olay tarihi
eserleri yağmalamaya dönmüştür.
2-Rodos kalesi
Rodos Kalesi, Rodos Adası’ndaki Orta Çağda inşa edilmiş bir
kaledir. Yunanistan'daki pek az Gotik mimari örneklerinden biridir.
Önceden Hospitaller Şövalyelerine ait olan hisar, saray, karargâh ve
kale olarak da kullanılmıştır. Kanuni devrinde Osmanlılar tarafından
ele geçirilmiş, şövalyeler kovulmuştur. Şövalyeler, yeni karargâhları
olan Malta Adası’na yerleştikten sonra Malta Şövalyeleri olarak da
bilinmişlerdir.
Rodos Kalesi, antik dönemlere kadar uzanan eski tarihiyle tam bir
açık hava müzesidir. XX. yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nde
adalardaki kalelerin yıkılmasına yönelik olarak başlayan çalışmalar
nedeniyle 21 Haziran 1910 ( Hicri 12 Cemaziel Ahir 1328 ) tarihinde
gelen belgede Rodos Kalesi’nin de yıkılması gündeme gelmiştir. Bunun
253

ahali tarafından nasıl karşılanacağı ilk başlarda bilinmemekle beraber;
durum ile alakalı olarak halk arasında imza toplanmaya ve Rodos
merkez yöneticilerine telgrafnameler çekilmeye başlanmıştır. Rodos
Kalesi’nin başlı başına kendisinin bir tarih eser olduğu vurgulanırken;
yıkılmasının asla kabul edilemeyeceğine dair Cezayir Bahri Sefid
Vilayeti’nden Harbiye Nezareti’ne belge yollanır. Kalenin bu haliyle
muhafazasına
devam
edeceği
kabul
edilir
(BOA,
MF,MKT,1154,37).Kale, XX.yüzyılın başlarında müze yapılmaya
karar verilmiştir. Bu da aslında Osmanlı Devleti’nde geç gelişen bir
fikir yansımasıdır.1 Haziran 1911(H 3 Cemaziel Ahir 1329 ) ‘da Rodos
Şövalyelerinin şatosu olan bu kale, Osmanlı İmparatorluğu tarafından
fetih edildikten sonra kışla olarak kullanılmaya devam etmiştir. Aslında
seyrü temaşa yeri olarak sıkıntı yarattığı için eski eser olan bu binanın,
müze olarak kullanılmasına müze idaresince iyi korumasının
yapılmasına ve devamlı açık olmasına karar verilmiştir. Müze
Hümayun Umumisi ve Maliye Nezareti’ne durum hakkında bilgi
verilir(BOA, MF, MKT,1171,81).
Rodos’ta birçok Avrupa Devleti’nin konsoloslarının şubesi
bulunmaktadır. Bulunan eski eserleri ilk bu konsolosların haber aldığını
görüyoruz. 2 Mayıs 1866 ( H 16 Zilhicce 1282 ) ‘de Rodos Kalesi’nde
Saint Jean şövalyelerinden kalma yay ve ok, tüfek, zırh, şişeden, demir
ve kurşundan oluşan bir takım eserler İngiltere Konsolosluğu’nca
incelenmek istenmişse de Tophane Müzesi’ne incelemeleri yapılmak
için yollanması araştırılır. İngiltere bu eserlerin içlerinde birer adetten
fazla olanları da istemiş, bu da yerel idareciler tarafından kabul
görmemiştir(BOA, HR,MKT,542,100).
Rodos Kalesi’nde çıkan tarihi eserlerin çoğu İstanbul Müzeyi
Hümayun’a yollanmaktadır2. 5 Ocak 1879 ( H 11 Muharrem 1296) ‘da
Rodos Mutasarrıflığına yazılan belgede Rodos Kalesi’nde şövalyelere
ait bulunan zırh takımından dokuz gömlek, sekiz tozluk, yedi kolluk,
yirmi yedi şapka başlık, dört süvari külahı ve iki gömlek Tophaneyi
Amire
Müşirliği
aracılığıyla
Müzeyi
Hümayuna
gönderilmiştir(BOA,MF,MKT,59,71;BOA,MF,MKT,59,144;BOA,M
F,MKT,60,99).
1874 yılındaki Eski Eser Nizamnamesi’nde 12. maddede kazı izni
verilmesi belirli şartlara bağlanır ki günümüzdeki uygulama da aynı
esaslara dayanmaktadır: Hafir kazı yapmak istediği yerin haritasını
İlk müzecilik girişiminde Abdülmecit (1839-1861) döneminde Aya İrini’deki
savaş araç ve gereçlerinin yanında toplanan eserler Mecma-ı Esliha-i Atîka
(Askerî Müze) ve Mecma-ı Âsâr-ı Atîka adlarıyla iki bölüm halinde
düzenlenmiş, Sadrazam Âli Paşa zamanında Maarif Nâzırı Saffet Paşa’nın
emriyle ziyarete açılmıştır(Yücel, 2006,s. 241).
2
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çıkarıp müracaat eder. Nezaret eski eserler ve devletin menfaatleri
bakımından bir araştırma yaptıktan sonra, şayet yer şahıs mülkünde ise
şahsın rızası alındıktan sonra kazı izni verir ve bu izni iptal etme hakkını
elinde tutmaktadır(Çal,1997,s.393). Eski eser bulmak amacıyla yapılan
kazılar sadece yabancı arkeologlar tarafından değil, Osmanlı tebaası
olan yerli unsurlar tarafından da gerçekleştirilmiştir. İlk hazırlanan eski
eserler nizamnamesine göre hafriyat yapan kişi, bulduğu eserin
değerinin üçte ikisine sahiptir. Bu sebeple ahaliden hazine peşinde
koşan bazı kişilerin resmi izinle yahut kaçak olarak kazı yaptıkları
bilinmektedir. Resmi izinle kazı yapan kişi, bulduğu eseri üç gün içinde
yerel idareye bildirmek ve eseri sattıktan sonra bedelin üçte birini
devlete ödemek zorundaydı. Rodos’ta yerle halktan kazı yapanlara
ilişkin belgeler mevcuttur.24 Nisan 1894 ( H 18 Şevval 1311 ) ‘te
Rodos’un bazı mevkilerinde ve kale içinde eski eser olduğunu ihbar
eden Hacı Numan Ağa ‘nın bizzat kendisinin tarlasını kazarken bulduğu
bazı eserler nedeniyle kazı izni alarak; kazı masraflarını da bizzat
kendisi karşılamak istediğini, Cezayir Bahri Sefid Celilesi’ne
bildirilir.Belgede şahısların kazılarda çıkan eserleri hükümete teslim
etmesi veya çevrede bulunan kaçakları ihbar ettiği durumlarda
mükâfatlandırılacağı da belirtilmiştir. Hacı Numan Ağa tarafından
yapılan kazının da bulunduğu yerin mevkii olarak belirlenmesi istenir.
Belgede şahsın kendi tarlasında bulunan eski eserleri nasıl
çıkarılacağının belirlenmesi ve masrafların ne kadara mal olacağının
hesabının tutulması ayrıca belirtilir(BOA, MF, MKT,202,14).Bir diğer
şahsa ait arazide bulunan eski eser ise inşaat sırasında bulunan kız
heykeli ile alakalıdır.20 Ocak 1903 (H 20 Şevval 1320) yılında Rodos
Kalesi içinde Jandarma Çavuşu Giritli Yusuf Ağa’nın hanesinde inşaat
yapılırken, arsada bir adet defne dalına sarılı, vücudunun bazı yerleri
kıymetli taşlarla çevrili, altından yapılmış kız heykeli bulunur.
Bulunduğu bölgede ne olup bittiği anlaşılmadan bir kişi tarafından
alınıp kaçırılır. Durum hakkında Cezayir Bahri Sefid Valisi’ne bilgi
verilmesi ve sorumlunun bulunması durumunda hakkında cezai işlem
yapılması istenir(BOA, MF,MKT,679,67).
Kalenin ne tarafı kazılsa her yerinden eski eser çıkmaktadır. 26 Mart
1910 ( H 14 Rebiül Evvel 1328 ) tarihinde Rodos Kalesi’nin bir
burcunun yıkım işlemi sırasında Hıristiyan azizlerle süslü bir
manastırın duvar parçası olduğu tahmin edilen, sıva üzere kazılmış
freske denk gelinmiş; yapılan incelemelerde eserin çok kıymetli olduğu
anlaşılmıştır. Eser, Maarif Dairesine gönderilirken; Maarif
Nizamnamesinin hükümlerince yıkım işleri durdurulmuştur(BOA,
MF,MKT,1150,31).
Rodos Kalesi’nin kendisi tarihi eser olmakla birlikte burçlarında ve
içerisinde bulunan binalarda da birçok tarihi eser mevcuttur. Çıkan
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tarihi eserler, genelde İstanbul’a gönderilmiştir. Bulunan eserlerin çok
sayıda olduğu durularda ise bunların maalesef yabancılara satışının
yapıldığını görüyoruz.
3-Kazı ruhsatları
Arkeolojik kazıları ve yüzey araştırmalarını nizama sokan bir hukuk
olmadığından, ancak padişahın emri yahut izniyle eski eserlerin
korunması mümkündü. Aslında taşınır-taşınmaz eski eserlerin
korunması ve/veya tasarrufu ile ilgili olan bu husus, daha önceki
dönemlerde de benzer emir ve izinlere tabiydi. Taşrada, yabancıların
eski eserlerle ilgili faaliyetlerini gözetleme işi Maarif Müdürlükleri’nin
memurları tarafından yürütülmekteydi. Zira hem Müze-i Hümâyûn,
hem de eski eserlerle ilgili meseleler, Maarif Nezareti’nin yasal
sorumluğundaydı. Memurlar, yabancıların faaliyetlerini gözetlemek ve
merkeze bunu rapor etmekle yükümlüydüler. Ancak bu memurların
çoğu sancak veya kaza merkezlerinde çalıştıklarından, vazifelerini
başarılı bir şekilde yürütemiyorlardı. Bu yüzden bu gözetleme ağı, daha
sonra valileri ve kaymakamları, büyük yerleşim yerlerinde idadi
müdürlerini, küçük kentlerde rüştiye öğretmenlerini, polisi ve
jandarmaları da içerir hale getirerek genişletilmişti. Bu sebeple
merkezden araştırma izni verilen yabancılar hakkında enformasyon,
valilik ve kaymakamlıklara yazılı olarak bildiriliyordu. Kazı sahaları ve
yüzeyde eserler bulunan antik alanlar da hükümetin atadığı görevlilerce
muhafaza ediliyordu. Bekçiler, ziyaretçilere sahada geçirdikleri bütün
süre boyunca eşlik edecek ve onların en küçük bir taş dahi
almadığından,
kazı
alanındaki
eserlerin
fotoğraflarını
çekmediklerinden ve kalıplarını çıkarmadıklarından emin olacaklardı.
Rodos’ta yabancı devletlerin Rodos Adası’nda kazı yapmak için
sıraya girdiklerini görüyoruz. 8 Haziran 1858 (H 25 Şevval 1274 ) ‘te
Rodos Adası’nda eski eser arama izni resmi almak üzere bu taraflara
gelmiş olan Fransa Devleti tebaasından Mösyö Selezman ‘a Fransa
Konsolosluğu’nun araya girmesiyle yardımcı olunması istenmiştir.
Rodos Kalesinde görevli Binbaşı Azmi Efendi’nin şahsa yardımcı
olması sağlanmıştır (BOA, A.MKT. UM.315,33).Aynı kişi 26 Nisan
1863 ( H 18 Zilkade 1280 ) tarihli emirnamede kazı ruhsatının iki
eserden birini kendine alma hakkından yararlanmak istemiştir. 29 Mart
1867( H 23 Zilkade 1283) yılında tekrar başvuru yaparak çıkaracakları
antikalardan iki tane olandan birini Osmanlı Devleti’ne bırakılması
kaydıyla yeniden izin istemiştir. Bu kazı, mahalli alanda yapıldığından
bölgedeki yöneticilerden izin almak koşuluyla, her türlü yardımı
sağlamayı vadeden hükümet; kazı yapılmasına ruhsat
izni
vermiştir(BOA,HR,MKT,572,98).
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25 Temmuz 1859 (H24 Zilhicce 1275 ) ‘te Rodos Adası’nda ve bağlı
adalarda çıkan tarihi eserler tunç ve toprak, taştan mamul olan bazı
tasvirler, t(d)esti ve bardaklar için kazı yapma hakkını alan İngiltere
Devleti Londra Müzesi adına İngiltere Sefiri Mösyö Albert Bilyoti
çıkaracağı şeyler iki tane ise bir tanesini Müzeyi Hümayun’a vermek
şartıyla kazılarına devam etmiştir. Fakat ,Rodos’taki Kalavanoz
Karyesi’nde kazılarda bulduğu eski eserlerin birçoğunu, 300-400
parçadan oluşan desti ve bardakların çift olmasına rağmen, Müzeyi
Hümayuna teslim etmemiştir(BOA, HR,MKT,297,81). Aradan yirmi
yıla yakın bir dönem geçmiştir ve yine aynı şahıs, kazı için ruhsat ister.
24 Kasım 1880 ( H 21 Zilhicce 1297 )’de Rodos’ta ikamet eden Albert
Bilyoti’ye Asarı Atika Nizamnamesine göre iki yıl ruhsat verilmesi
istenmiştir. Bununla beraber şahsa yardımcı olması için mütevelli
Ahmet Paşa görevlendirilmiştir. Bu arada bu şahıs hakkında kaçakçılık
haberleri yayılması nedeniyle dikkat edilmesi istenir. Şahıs, İngiliz
Sefareti’ni araya sokarak ruhsatname almıştır. Yanında görevli olan
memurlardan Yorgi Efendi kaçakçılık yaptığı için şahsı
ihbar
etmiştir(BOA, TS,MA,E,1410,17).Bu durum için herhangi bir inceleme
yapılmadığını görüyoruz. 30 Aralık 1882 (H 19 Safer 1299 ) bu şahıs
ile ilgili gelen diğer bir belgede ise ,şahsın Rodos Adası’nda kazı
yapacak olan yerleri bildirilmesi istenmiştir (BOA,TS.MA,e,1426,71).
21 Şubat 1882 ( H 2 Rebiül Ahir 1299) ‘da Şane ve Monolitos
Karyelerinde ruhsat verilmesi için İngiltere Devleti Londra Müzesi
adına İngiltere Sefiri Mösyö Albert Bilyoti, 31 Aralık tarihinde izin
almak için başvurmuştur. Asarı Atika Nizamnamesi 8.maddesi gereği
kazı yapma yetkisi sadece Babı Aliye aittir. Asarı Atika
Nizamnamesinin 3. Maddesi gereğince kazı ve araştırmak için bir
engel bulunamaması nedeniyle izin verilir. Şahsa, bölgenin haritasını
müzeyi hümayuna vermek, 4.madde gereği resmi ruhsat verilmesi için
10 adet Osmanlı lirasını ödemek, bulunan eserlerin bölgede bırakmak
koşuluyla izin çıkar(MF,MKT,74,72). Gerekli izinler, eski eser tespit
raporu ve defteri müzeyi hümayuna verilmek koşuluyla ve kazıda
çalışacak olanların maaş masraflarını şahsın karşılanmasıyla verilir. Bu
şahsa ayrıca kendisine yardımcı olmak üzere bir memurun tayini de
sağlanmıştır. Merkezden Maarif Nezareti’ne yazılan belgede bir sene
sonra şahsa verilen izinin süresinin bitişinin beklenmesi; şahsa güçlük
çıkarılmaması için emir gelmiştir(BOA,MF,MKT,78,44). 26 Şubat
1883 (H 18 Rebiül Ahir 1300) ‘de İngiliz Konsolosluğu’nun da kazı
yapması için şahsın izin almasına aracı olduğu görülür. Şahıstan Asarı
Atika’nın 21. Maddesi gereği yanına müze görevlisi alarak ve mahalli
hükümet memurlarının parasını ödeyerek kazısını sonlandırması
istenmiştir. Bu taleb şahıs tarafından uygun görülmemiştir. Bilyoti’ye,
taşınması mümkün olan eserlerin yerinde kaydının yapılması,
yapılamayanların müzeye gönderilmesi veya mahalli hükümetin uygun
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göreceği yere gönderilmesi şartıyla tekrar iki yıl kazı yapma yetkisi
verilir(BOA,ŞD,209,20). 25 Mart 1884 (H 27 Cemaziel Evvel 1301)
tarihinde bu şahsın süresi bittiğinde iki yüz doksan beş parça antikayı
Müzeyi Hümayuna verilmek üzere yollar. Şahıs, gönderim masrafının
bir kısmını nakit olarak karşılar. Hükümet, eserlerin Kayıt Defterini ve
nakil
masrafı
mazbatasının
biran
evvel
gönderilmesi
istemiştir(BOA,MF,MKT,83,12).
Albert Bilyoti, yaptığı kazı çalışmaları yanında bölgede halkın
kazara bulduğu eski eserlere el koyarak da devletin büyük tepkisini
çekmiştir. 22 Ağustos 1883 (H 18 Şevval 1300) tarihinde Rodos
Sancağı ‘nda Kastelloz Karyesi’nde çocuklar tarafından bulunan iki eli
birbiri içine geçmiş kırık bir taş heykeli İngiltere’nin Rodos Konsolos
Muavinince sahiplenerek alınır ve bir manastıra koyulur. Albert Bilyoti,
Şane ve Monolitos karyelerinde iki yıllık kazı izni hakkına dayanarak
eseri aldığını belirtir. Devlet, Nikola adlı şahsın tarlasında çıkan bu
eseri hafriyat alanında olmadığını gerekçesiyle parayla satın almak
ister. İngiltere tercümanı, olay hakkında protokol verir ve eseri vermek
istemez. Devlet gerekli araştırmaların yapılmasını ister(BOA,
MF,MKT,81,61).
30 Ağustos 1866(H 18 Rebiül Ahir 1283)’te İngiltere Devleti’nin
vekilinin Midilli Adası’nda görev yapan Konsolos Vekili Mösyö Barci,
Rodos Adası’nda eski eser aramak için önce kendi sefaretinden kazı
izni almıştır. Kazı yapanların buldukları eserlerden iki tane olanlardan
birer adedini Osmanlı Devleti’ne vermek zorunda olduğu kanunname
gerekliğindendir. Bu bölgeye ait olmak üzere toplanan eserlerin
bulundukları yerden başka yerlere gönderilmesi bulundukları mahallin
yöneticilerinin iznine tabi olacağından, bu usulde arama yapılması
uygun bulunmamıştır. Fakat gelen ikinci belgede iznin verildiğini
görüyoruz(BOA,HR,MKT,555,78).
11 Mayıs 1878 ( H 9 Cemaziel Evvel 1295) tarihinde Fransa
tebaasından Mösyö Marta, Rodos ‘a eski eser incelemesi için kazı izni
almak istemiştir. Durum Hariciye Nezareti’nden sorulmuş, devlet kazı
izni için izin istenilen yerin, miri arazide mi yoksa özel mülkiyette mi
bunun araştırılmasını istemiştir. Arazinin özel arazide bulunması
durumunda
şahsa
gerekli
izinler
verilmeye
çalışılmıştır
(BOA,MF,MKT,56,48). Fakat biz arşivde şahsa gerekli iznin verilip
verilmediği hakkında başka bir belge bulamadık.
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Resim Newton, Rodos Kalesi(1865 )
Yine başka bir yabancı şahıs kazı için izin talebinde bulunur. 31
Mart 1903( H 22 Muharrem 1321 ) ‘de Rodos Adası’nda Lindoz
Karyesi’nde iki sene müddetle ruhsatname alarak kazı yapan
Danimarkalı Mösyö Kenfet’e çıkarmış olduğu eski eserler hakkında
İzmir Rüsumat Müdürlüğü’ne gerekli olan bilgileri verdiği
bildirilmiştir(BOA,DH,MKT,689,35). Şahsa izin verilip verilmediği ile
ilgili arşivde belge yoktur.
29 Haziran 1901 (H 12 Rebiül Evvel 1319) ‘da Danimarka
Darülfünunu azasından Doktor Kinc Rodos Adası’nın Lindoz
Karyesi’nde iki yıl için eski eser resmi almak üzere başvurmuştur.
Lindoz Kalesi’nde kazı yapılmak istendiğinden askeriyeden izin
alınmak zorunda kalınmıştır. İzmir Fırkayı Askeriye Kumandanlığına
da izin talebi iletilmiş ve olumlu cevap alınmıştır. Hisar ve Lindoz
Karyeleri’nde oluşacak olan hasar, şahıs tarafından karşılanmak üzere
eylül ayından itibaren başlaması koşuluyla izin verilmiştir. Şahsa iki
karyede de oluşacak olan sel baskınlarına karşı oldukça dikkat etmesi
de vurgulanmıştır(BOA, MF, MKT,567,16(21). 8 Şubat 1902 (H 29
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Şevval 1319) tarihinde bu şahsa kazı yapılması için iki yıl ruhsat
verilmiştir.(BEO,1790,134193). 16 Mayıs 1903 (H 18 Safer 1321)‘de
Lindoz Karyesindeki kalede iki sene müddetle ruhsatname alarak kazı
yapma izni alan Danimarkalı Mösyö Kinc, çıkarmış olduğu eserleri
evinde depolamak ve tahkikat komisyonuna gerekli bilgileri
vermemekle ve kazı işlerine müdahale etmekle de suçlanmıştır. Asarı
Atika Nizamnamesinde böyle bir durumun ihlal olduğu, kanunlarda
yeri olmadığı vurgulanırken; şubat ayında bulunan eski eserlerle ilgili
olarak deftere herhangi bir kayıt yapılmadığı tespit edilmiştir. Böyle bir
durumun olmadığı vurgulanırken; sadece şahsın kazı alanının
krokisiyle, bulduğu eserlerin alçılarını aldığı belirtilmiştir. Yapılan
incelemede şahsın çıkarılan eserleri en küçük parçasına kadar küçük
sandıklarda depo ederek koruma altına aldığı bildirilmiş; yapılan
suçlamaların iftiradan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Kurulan komisyon
ise görevini iyi yapamadığı gerekçesiyle incelemeden alınmıştır(BOA,
MF,MKT,704,29 ).27 Mart 1906 ( H 1 Safer 1324) ‘te bu şahıs
çıkardığı buluntulardan dokuz parçalık sandığın krokilerin de dahil
olduğu toplamda on dört eski eserlere ait olan kalıplarını Rüsumat
İdaresi’ne yazılan izinle Kopenhag’a götürmek için izin istemiştir.
Durum önce fikir alınmak istendiği gerekçesiyle İzmir Rüsumat İdaresi
‘ne yazılmış; bir üst yazıyı da Maarif Nezareti’ne yollamıştır(BOA,
MF,MKT,919,40). 26 Haziran 1908 ( H 26 Cemaziel Evvel 1326)
tarihinde Danimarka Darülfünunu azasından Doktor Kinc Rodos Adası
Lindoz mevki kazısı için 6 aylık daha uzatma istemiştir. Müzeyi
hümayun olağanüstü yararları görüldüğü için kendisine ruhsat
verilmesini
uygun
görürken,
ruhsatı
Maarif
Nezareti
onaylamıştır(BOA, DH,MKT,1264,24).Devamında 31 Aralık 1908 (H
7 Zilhicce 1326)’da bu şahsın iki yıllık izninin bitmesinin ardından
Müzeyi Hümayuna danışarak tekrar sondaj yapmak istediği
bildirilmiştir. Fakat çıkardığı birçok eseri hükümete teslim edeceği
yerde yurtdışına kaçırdığından; bu şahsın ahali üzerinde de kötü etkisi
olması dolayısıyla tekrar kazı yapma isteği kabul edilmemiştir. Ayrıca
Lindoz halkının da çıkan eserlerin bulundukları bölgede yani orada
kalmasını istediği vurgulanmıştır. Asarı Atika’nın 13. Maddesinde
eserlerin bölgede istimlak edilmesi maddesinin geçerli olması gerektiği
belirtilir (BOA,MF,MKT,1090,32). Şahsın kazı yapması için alınan
izin hükümetçe mahzurlu görülmüştür. Hakkında birçok suçlama
yapılan bu şahsa, Bilyoti örneğinde de olduğu gibi, tekrar kazı izni
verilmesi manidardır. 3 Şubat 1912 ( H 24 Şevval 1319) ‘da Doktor
Kinc tarafından Rodos’un Lindoz Karyesi’nde iki sene müddetle kazı
yapmasına miri arazi olması dolayısıyla devletçe tekrar izin verildiğini
görüyoruz. Çıkarılan eski eserler Müzeyi Hümayuna verilecek,
yalnızca kalıpları ve resimleri alınmak kaydıyla Osmanlı Devleti’ne 50
Osmanlı lirası kefaret akçesi ve ruhsatname harcı ödenecektir. Şahsın
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kazı için Müzeyi Hümayundan tayin edilecek olan komisyonun maaş
ve harcırahını karşılaması istenmiştir(BOA,İMF,7,62,-(4).
Devlet tarihi eser kazı alanlarını da tamamen başıboş bırakmamış bir
görevli
atamaya
gayret
etmiştir.
Lindoz
Harabelerinde
görevlendirilmek üzere 22 Kasım 1902 (H 20 Şaban 1320) tarihinde
Doktor Mösyö Ketl ve arkadaşlarına yardımcı olmak üzere bir
komisyon oluşturulmasını istemiş ve durumu Dâhiliye Nezareti’ne
bildirmiştir. Görevli olan memura ne kadar ücret verileceğinin telgrafla
bildirilmesi istenmiştir (BOA, MF,MKT,674,70).
Görüldüğü gibi kazı yapan yabancılar, bilim adamları ilim yapmakta
olduklarını iddia ederek kazı alanlarında çıkardıkları eserleri kendi
ülkelerine götürmüşlerdir. Kazı izni alan şahıslar hakkında
olumsuzluklar yaşanmasına rağmen; bunların konsoloslukların araya
girmesiyle tekrar kazı izni alabildiklerini görüyoruz. Devlet bunları
önlemeye çalışmışsa da maalesef pek de başarılı olamamıştır.

Harita 2 Lindoz Karyesi Kazı Alanı (BOA,MF,MKT,567,16)
4-Adaya yapılan tarihi geziler
Rodos Adası’nda kazı yapmak dışında buradaki tarihi yerleri gezip
görmek; araştırma yapmakta olunan inceleme eserlerini tamamlamak
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amacıyla geziler düzenlendiğini görüyoruz. Devlet mümkün olduğunca
gelen talepleri geri çevirmemiş; eserlere zarar vermemek şartıyla
başvurulara olumlu cevap vermiştir. Genellikle gelen şahıslar tarihi
eserlere ilgili ya da burayla ilgili araştırma yapan ressam, mimar,
misyoner ve yazar gibi entelektüel şahıslardır.
1874 Asarı AtikaNizamnamesi’nde Meclis-i Maarif-i Kebirin
teklif ettiği kanunla ,12. maddede kazı yapanların eserlerin sadece
fotoğraf
ve
kalıplarını
alabilmelerine
izin
vermektedir
(Çal,1997,s.393).Rodos Adası’na ilk gezi talebi 19 Aralık 1857 (H 2
Cemaziel Evvel 1274) yılında Rodos şövalyelerinin eser ve resimlerini
çekmek için Fransız Devleti vatandaşı Mösyö Salzeman’ındır. Devlet
bu
şahsa
gerekli
kolaylığın
gösterilmesini
istemiştir
(BOA,HR,MKT,220,63). Yine 11 Nisan 1859(H 8 Ramazan 1275) ‘te
Fransalı ressam Golzman, Bodrum ve Kos adalarında eski eserlerde
inceleme yapmak amacıyla ve bölgeyi görmek için gelmek istemiştir.
Rodos Kalesi’ni gezmek ve ölçümler yaparak kalenin resimlerini
almasına
devlet
tarafından
izin
verilmesini
istemiştir
(BOA,HR,MKT,284,36). Bu iki şahsa izin verilip verilmediğine dair
arşivde belge bulamadık.
24 Nisan 1893 ( H 7 Şevval 1310 )’da Asarı atika tarihi müellifi
Mimar Mösyö Dupon ve Mimar Mösyö Labara ile İzmir, Rodos,
Selanik, Edirne ve Bursa şehirlerinde dikkati çeken mimari eserlerin
resimlerini çizmek, fotoğraflarını almak için izin talebinde bulunurlar.
Bu arada Fransa Sefareti araya girmiştir. Hariciye Nezareti’ne yazı
yazılır. Bu izin talebinin onaylandıktan sonra Müze-i Hümâyûn’a
gönderildiği ve âsâr-ı atîka nizamnamesi hükümlerine uymaları
koşuluyla kendilerine izin verildiği, ayrıca eski binalara en ufak bir
hasar vermeden incelemelerini yapmaları gerektiği; seyahatleri
boyunca istedikleri yerin fotoğrafını çekip, resmini çizebilecekleri,
ancak seyahatin sonunda Müze-i Hümâyûn’a malumat vermeleri
gerektiği bildirilmiştir.(BOA,DH,MKT,2,116). Yapılan işin
bilim
adına olduğu belirtilerek; Dahiliye Nezareti tarafından gerekli izinler
verilmiştir (BOA,MF,MKT,165,36).
18 Ocak 1894 (H 11 Recep 1311) ‘de Fransız vapuruyla Küdüs-ü
Şerifi gezmek için yola çıkan yüz kadar misyoner, Rodos’a gelerek eski
eserleri görmek istemiştir. Buradan da Marsilya’ya gitmek üzere yola
çıkacaklardır. Fransız Sefareti de araya girerek durum için yardımcı
olunmasını istemiştir(BOA, YAHUS,288,61).Osmanlı Hükümeti yerel
yöneticilere gerekli kolaylığın gösterilmesi için yazı göndermiştir.
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15 Mayıs 1894 tarihinde Dersaadet İtalya Sefareti memurlarından
Marki Kalvatona’nın babası Şövalye de Malet 3unvanına sahip olan
Marki Mummi Sami Piçenardi eski eserleri incelemek ve Rodos
Adası’yla alakalı araştırmasını tamamlamak için ruhsat izni ister.
İstanbul’dan Rodos’a gelecek olan şahıs, bölgeyle alakalı olarak eser
kaleme almıştır. Özellikle askeriyeye bu işin mahzuru olup olmadığı
sorulmuş, her inceleme yapan kişiye böyle bir iznin verilmeyeceği
belirtilmiştir. Yine bu işte şahsın bilimsel bir amaç güttüğü
bilindiğinden
yardımcı
olunacağı
belirtilmiştir(BOA,
YAHUS,297,93).Bölgedeki eski eserlerle birlikte kale, zindan, kışla ve
eski duvar resimlerini incelemek için izin istenmiştir. Şahsa nizamname
hükümlerine uyarak kazı yapmaması, kitabelere zarar vermemesi;
yapacağı işler hakkında bilgi vermek Müzeyi Hümayuna bilgilendirme
yapılması şartıyla izin verilmiştir(BOA,HR,İD,2122,2). 27 Haziran
1894 yılında gelen belgede İtalya Sefirlerinden gelen incelemede
Sefaret Kıralya memurlarından Marki Sami Piçenardiye eski eser
incelemeleri için Rodos’a geleceğinden her türlü yardımın devletçe
yapılması istenmiş ve gerekli izin verilmiştir (BOA,HR,TO,281,95).
11Ağustos 1894’te Fransa Devleti vatandaşı âsâr-ı atîka ilim
erbabından Mösyö Vilamar, Rodos ve İstanköy adalarında eski eser
aramak ve Cezayir Bahri Sefiddeki kalelerdeki eski Rumca yazıların
çözümlemelerini yapmak istemiştir. Kalelere geldiği sırada fotoğraf
çekmek, kalemle resim veya resim taslağı yapmak istediğinden; Fransız
Sefareti’nden kendisine yardımcı olması için izin istemiştir. Bu iş için
Dahiliye, Maarif Nezareti ve Tophaneyi Amire Müşirliği’nden izin
istenmiştir(BOA,
HR,TH,144,102);
(BOA,YA.HUS,305,6).ve
(BOA,BEO, 453,33938).Arşivde bu şahsa gerekli iznin verilip
verilmediği hakkında başka bir belge bulamadık.
2 Mayıs 1895 (H 7 Zilkade 1312 )’de Almanya Devleti tebaasından
ve erbabı ilmiyeden Doktor Baron Hayler âsâr-ı atîka incelemesi
yapmak ve gerektiğinde eski eserlerin kopyalarını çıkarmak üzere
Rodos, Sömbeki, Embaki, İncirli ve Astropolya Adalarında
geleceğinden kendi sefaretinden gerekli izinleri almıştır. Osmanlı
Devleti’ne Cezayir Bahri Sefid Celilesi’ne yazarak gerekli izinleri
almak için izin ister(BOA, BEO,612,45872).Hükümet bu şahsa,
Cezayir Bahri Sefidden tavsiyename vermiş, gerekli izinleri
sağlamıştır.
24 Eylül 1904 ( H 14 Recep 1322) ‘de Alman Sefareti
tercümanlarından Veyir, Rodos’ta kale içinde bulunan eski eserler
Şövalye, Ortaçağ Avrupa'sında seçkin ve profesyonel bir atlı
asker(süvari)sınıfıdır. Şövalyelik günümüzde, bazı ülkelerde önemli bir hizmet
nedeniyle verilen bir unvana dönüşmüştür.
3
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hakkında araştırma yapan bir alman seyyahı için bir şeyin resmini
almak için izin almak istediğinden hükümete başvurur(BOA,Y.PRK.
ASK,221,74 ). İznin verilip verilmediği hakkında başka bir belge
bulamadık.
16 Mart 1906 yılında Londra Darülfünun âsâr-ı atîka Hocası Mr.
Ernest Gardner ve refakatinde bulunan Oxsford,Cambridge ve Londra
Darülfünunları hocaları ve öğrencileri elli kadar kişinin özel vapurlarla
İstanköy ve Sisam Rodos Adalarına geldikleri bildirilir. Rodos
Adası’nda bulunan Lindoz ve Ebrus Karyeleri’nde bulunan Knidos ve
Brakir adlı yerlerde bulunan eski harabeleri gezmek isterler. Bu durum
için İngiltere Sefareti’nce yerel yöneticilere hitaben yazılan belgede
gelenlere yardımcı olması istenir. Bu amaçla merkeze Mabeyn
Hümayuna ve Tophaneyi Amire Müşirliği ’ne yazı yazılır. Gerekli
izinler
alınır
ve
şahısların
tarihi
mekânları
gezmesi
sağlanır(BOA,HR,TH,331,66).
8 Eylül 1906 tarihinde âsâr-ı atîka hocalarından olan bazı kişiler ile
İngiltere ileri gelenlerinden olup beraberinde hanımlarıyla beraber yüz
elli iki kadar bir İngiliz gezgin grubu” Arganot” namındaki yatla
Merkez İstanbul’a uğramalarının ardından Aydın Vilayeti ‘ndeki
Behram, Bergama, Dikili ve Ayasuluk ile Bodrum İle İzmir merkezini;
Cezayir Bahri Sefid Vilayeti’ne bağlı Midilli, Rodos, Midilli adalarını
gezmek ve eski eserleri incelemek isterler. Topluluk, bunun için gerekli
olan izni alır ve hükümetçe yerel yöneticilere bu şahıslara her türlü
yardımın yapılması istenir(BOA,İHR,TH,338,96). Rodos Kalesi ve
İstanköy ‘e giriş için izin verilmemiştir. Gezi sonunda mahalli
kaymakamlıktan gelen haberde şahısların herhangi bir olumsuz
davranışta bulunamadıkları bildirilmiştir(BOA, DH, MKT,939,24).
Devlet gerek araştırma yapmak ve gerekse seyahat amacıyla bölgeyi
gelmek isteyen yabancılara yardımcı olmaya gayret etmiştir.
Sefaretlerin araya girmesiyle yapılan başvurulara, Maarif Nezareti
karşılık vermiştir. Bazı seyahat başvurularının ise sonuçlanmadığını,
cevapsız kaldığını görüyoruz.
5-Müzeye konulan eserler
Müzeler, sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan
türlü
eserin
saklandığı
halka
gösterilmek
için
sergilendiği yer veya yapılardır. Toplumun ve gelişimin hizmetinde
olan, halka açık, insana ve yaşadığı çevresine tanıklık etmiş
malzemelerin üzerinde araştırmalar yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi
paylaşan ve sonunda inceleme, eğitim ve zevk alma doğrultusunda
sergileyen, kâr düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan bir kurumudur.
Müze teşebbüsü aynı zamanda imparatorluğun dört bir tarafındaki eski
eserlerin tespiti ve toplanması sürecinin de başlamasını sağlamıştır.
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Vilayetlerden bulunan eşya ve eserler, talimat gereği derhal merkeze
bildiriliyor ve kayda değer parçalar İstanbul’a gönderiliyordu.15
Temmuz 1902 ( H 8 Rebiül Ahir 1320 ) tarihli belgede Rodos
Adası’nda altından mamul birçok eski eserin yurt dışına çıkarılmakta
olduğu ve bu memleketin hemen hemen çok eski bir tarihi ve kültür
mirasının olduğu ve bunların korunması gerektiği bildirilir. Yerel idare,
eski eserleri korumak için büyük uğraş vermesine rağmen; yine yurt
dışına kaçırılmakta olan eserler olduğu da muhakkaktır. Âsâr-ı atîka
Nizamnamesi bu eserlerin korunmasına yönelik kanunlardan
oluşmasına rağmen; bölgede ruhsatsız eski eser aranmasına izin
verilmemiştir. Rodos’un çeşitli alanlarında çıkacak olan eserlerin de
koruma altına alındığı belirtilmiştir. Bunların Müzeyi Hümayun
tarafından korunma altına alınması sağlanarak nezarete gerekli olan
bilgiler verilmesi vurgulanmıştır (BOA, MF,MKT,643,48).
24 Eylül 1852 ( H 9 Zilhicce 1268)‘de kişilerin kendi mülklerinde
olan tarlalarda çıkan eserleri devletin alarak müzeye koyduğunu
görürüz. Eski eser çıkan tarlanın artık sürülmemesi ve çıkan eserlerin
müzeye teslim edilmesinin sağlanması istenmiştir(BOA,MB,İ,9,19).
Bu tür buluntuların nizamname hükümleri uyarınca Müze-i Hümâyûn’a
gönderilmesi icap ettiğinden, dikkatlice paketlenip İstanbul’a sevk
edilmesi gerekiyordu. İç gümrükten muaf tutularak taşınan bu eserlerin
nakliye ücretleri, devlet hazinesine bir yük olduğundan, özellikle
taşınması zor olan büyük eserlerin bulundukları mahalde bırakılması
yahut vilayetlerde teşkil edilen geçici depolarda biriktirilmesi kararı
alınmıştı. Taşınamayacak kadar büyük eserlerin ve kalıntıların ise
çevresi ile olan ilişkisi zedelenmeden muhafazası hususunda gayret
gösterilmesi istenmişti. 24 Mayıs 1892 (H 26 Şevval 1309) tarihinde
Cezayir Bahri Sefid Vilayeti’ne yazılan belgede Farmakov Adası’nda4
çıkarılan büyük ve resimli birtakım altınlardan 34 tanesi çobanlarda ve
79 tanesi iki şahısta bulunmuştur. Bu eserlerin Asarı Tezhit Vapuru
(Sevaris) tarafından toplanacağı Bahri Sefid Kumandanlığına
bildirilmiştir. Altınların üç yüzden fazla parçayı bulması nedeniyle
Ahem(?) Körfezi’nden yurt dışına satılması da gündeme gelmiştir.
Satışın yapılıp yapılmadığını bilemiyoruz fakat; altınlar Rodos
Adası’nda muhafaza altına alınmıştır (BOA,MF,MKT,140,94).
9 Mart 1879 ( H 15 Rebiül Evvel 1296 ) tarihinde müzeye konulmak
üzere Rodos Adası’ndan gönderilen iki sandık antikanın Âsâr-ı atîka
Müzesi’nin emriyle vergi alınmadan Maarif Kapı Çuharadarlarına5

Farmako Adası, Didim'in karsısındaki ufak Yunan adasıdır.
Kapı Çuharadarı, Osmanlı devlet teşkilâtında ayak işlerinde, özellikle
postacılık görevinde kullanılan görevlilerdir.
4
5
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teslim edilmesi istenmiştir(BOA,MF,MKT,60,98).Eserler, Müzeyi
Hümayuna yollanmıştır.
29 Mayıs 1879 ( H 7 Cemaziel Ahir 1296 ) tarihinde Rodos
Şövalyelerinin döneminden kalma 20 tane eski top İstanbul’a Asarı
Cedid Vapuru vasıtasıyla Müzeyi Hümayun’a konulmak üzere
gönderilmiştir. Kalanlarının da Tophaneyi Amire’ye teslim edilerek
yurt dışına satılmasına karar verilmiştir(BOA,MKT,62,149).
20 Aralık 1880 ( H 27 Muharrem 1298 ) tarihinde Rodos’ta erkek
ve kadın resimleri işli taştan yapılmış tarihi bir eser bulunduğu, bunun
Müzeyi Hümayun’a yollandığı bildirilir(BOA, TS.MA,e,1410,57).
27 Ekim 1894 ( H 26 Rebiül Ahir 1312) tarihinde Rodos’ta “Suru
Safa “mevkiinde bulunan
tarihi eserlerin ne türde oldukları
belirtilmeden,
İstanbul’a
Müzeyi
Hümayun’a
gönderildiği
belirtilir(BOA,Y.MTV,107,67).
4 Ağustos 1894 ( H 1 Safer 1312 ) tarihinde, Rodos ve Herkit’te6ele
geçen 4 büyük ve 1 küçük testi ile yığıntı şeklinde bulunmuş bir hayvan
kemiği, birkaç ağaç kökü, Rodos Emanetçisi Yusuf Ağa tarafından
bezeleriyle ve astarlarıyla hiç bozulmamış şekilde, çoğu kırık olmasına
rağmen, 100 adet kadarının devlete teslim edildiği bildirilir. Bu
eserlerin
Müzeyi
Hümayuna
yollanması
posta
yoluyla
olamayacağından; 100 kuruş tutan masrafın karşılanması, eserlerin
Müzeyi Hümayuna yollanması sağlanmıştır (BOA,MF,MKT,217,50).
21 Ocak 1895 ( H 24 Recep 1312 )’de Rodos’ta“Sürsata“adı verilen
mevkinde bulunan eski eserlerin, sandıklara yüklenerek İstanbul’a nakli
istenir. Nakil masrafı olarak 493,5 kuruş tutmaktadır. Bu paranın
İstanbul Mahalli Maarif hâsılatından ödenmesi istenmiştir. Bu arada
müze idaresi define içinde çıkan altından yapılmış olan defne dalının,
kaydının bulunmasına rağmen,ellerine geçmediğini belirtir. Bu eserin
nereye koyulmuşsa bulunmasına ve akıbetinin ne olduğu hakkında bilgi
verilmesi istemiştir (BOA,MKT,240,60).
Eski eserlere devletin sahip çıkmadığı durumlar da olmuştur.
Tophane ve Tersaneyi Amire Müşirliği’ne 6 Temmuz 1896 ( H 25
Muharrem 1314) tarihinde yazılan belgede bir kaptan tarafından
Rodos’a bağlı Tersane Adası’nda7 bir buçuk kulaç8uzunluğu olan üç top
Herke(Halki), Yunanistan'ın Güney Ege bölgesinde bulunan bir ada, köy ve
belediyedir. Ada, Ege Denizi'nde yer almakta olup On İki Ada'nın bir
parçasıdır.
7
Tersane Adası ,Göcek Körfezi'ndeki en büyük ada olma özelliği taşıyan
Göcek Tersane Adası, Osmanlı döneminde kullanılan eski bir tersaneye ve
birçok tarihi esere ev sahipliği yapar .
8
Kulaç, gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklıktır.
6
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bulunduğunu bildirilir. Eserleri bulan kaptan bu topları yollamak için
gelmeyince; Rodos Maarif Müdürü tarafından yazılan belgede bunların
Müzeyi Hümayuna nakline gerek olmadığı bildirilmiştir
(BOA,MF,MKT,323,57).
Vilayetlerde ortaya çıkan eserlerin tamamının Müze-i Hümâyûn’a
gönderilmesi mümkün değildi ve taşrada hakkında detaylı bilgi sahibi
olmadığımız geçici depolarda muhafaza ediliyorlardı. 1897 yılında
alınan bir kararla idadi binaları eski eserleri depolamak üzere
kullanılmaya başlanmıştı. Buna göre, yüzey araştırması ya da kazı
sonucu ele geçirilen eski eserler en yakın idadiye gönderilerek orada
fotoğraflanacak, daha sonra içlerinden en mühimleri İstanbul’a
gönderilecek, kalanlar ise bu okulların avlularında ve bahçelerinde
sergilenecekti. 4 Haziran 1902 ( H 26 Safer 1320) Rodos Mektebi
İdadisi’nde bahçede sergilenen tarihi eserler için daha fazla konulacak
yer olmadığından, bunların İstanbul Müzeyi Hümayuna nakli
istenmiştir. Merkezden gelen yazıda ayrıca İzmir, Konya, Sivas,
Malatya ‘ya müze açılması için çalışmaların sürdüğü, daha rahat bir
depolama ortamına kavuşulacağı belirtilmiştir. Okuldaki sergide
bulunan eserlerin deftere kayıt ettirilmesi istenmiştir. Eserlerin en kısa
zamanda toplanacağı bildirilmiştir (BOA,MF,MKT,631,25).
Rodos’ta Lindoz Harabelerinin olduğu yerde müzenin kurulmasıyla
eski eserler muhafaza altına alınmıştır.1911 yılında Rodos Kalesi müze
haline dönüştürülmüştür. Ele geçen eski eserlerden önemli olanları,
vapurlar vasıtasıyla İstanbul’a Müzeyi Hümayun’a yollanmaya
çalışılmıştır.
6-Yurt dışına verilen (satılan) ve kaçırılan eserler
Yerel idarecilerle Avrupalı arkeologlar arasında yapılan
anlaşmaların yanı sıra, dönemin siyasi konjonktürü de dikkate alınarak
bazı noktalarda devletin kaçakçılığa göz yummasıyla maalesef eski
eserler yurt dışına kaçırılabilmiştir. 1913 yılındaki Nizamname ile 26.
Maddede eski eser ticareti yapanların yalnızca ruhsat almak suretiyle
bu faaliyetlerine devam edebilecekleri hükmü konularak bu sahadaki
boşluk nizamname ile kapatılmıştır(Çal,1997,s.394).
21 Temmuz 1869 (H 11 Rebiül Ahir 1286)’da eski eser olup Rodos
Adası’nda bulunmuş olan bir takım eski top ve silahlardan oluşan eser
grubundan üç adet topun Avusturya Devletine teslim edilmesine karar
verilmiştir. Deniz yoluyla gelen gemi Rodos’a uğramış, bu konu ile
alakalı
Tophaneyi
Amire
Müşirliği’ne
bilgi
verilmiştir
(BOA,HR.MKT,659,3).
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23 Ocak 1870 ( H 28 Şevval 1286) ‘da Sisam Adası baltacıları9
tarafından Afrika sahillerinde bulunup Rodos’a getirilmiş olan eski
tunç toplardan beş adedinin Rodos’ta bulunan İngiltere Konsolos Vekili
izniyle adadan serbestçe dışarıya gönderilmesi için ruhsat istenmiştir
(BOA,HR,MKT,675,54).Çıkış
izninin
verilip
verilmediğini
bilemiyoruz zira;bu konuyla alakalı arşivde herhangi bir belge yoktur.
1869 tarihli bu Âsâr- Atîka Nizamnamesi 7 maddeden ibarettir, en
önemli maddesi, kazıda ele geçirilen eserlerin sikkeler istisna yurt
dışına çıkarılamayacağı, yurt içinde satışının serbest olduğu, devlete
satın almada öncelik tanınması hakkındadır(Çal, 1997,s.392).20 Mayıs
1872 İzmir Sancağına bağlı Kuşadası Kazası’nda Ayasuluk’ta bulunup
buradan yurt dışına kaçırılan Sicilya, Rodos, Roma ve Selçuklu
dönemine ait paralar İngiltere’den geri istenir. Bu paralar Londra
Müzesi memuru Mr. Wood’un yaptığı hafriyat çalışmaları sonucu
bulunmuştur. Bu kaçırılan eserler Müzeyi Hümayun’a geri
gönderilmiştir. Paraları geri verme talebi Hariciye Nezareti vasıtasıyla
Maarif Nezareti’ne gelir.2428 adet altın paranın 183 tanesi Londra
Müzesi için verilirken; 241 tanesi ise Hariciye Nezareti’ne yollanmıştır.
1983 tane para ile, altın tasvirlerden 2004 adedi Müzeyi Hümayun’a
geri gönderilmiştir (BOA,HR,TH,10,46).
8 Nisan 1896 ( H 24 şevval 1313) tarihinde Sisamlı Nikola Papaz
oğlunun himayesinde ortaya çıkan ve akrabasına ait olduğunu iddia
ettiği Romalılar zamanından kalma bir tunçtan yapılı insan heykeli
Rodos İskelesi’ne taşındığı sırada Rodos Gümrüğü’nde gümrük
kapıcılarınca fark edilmiştir. Asarı Atika Nizamnamesine göre el
koyulmuştur. Eser postahaneye teslim edilerek Müzeyi Hümayun’a
gönderilmiştir (BOA,MF,MKT,310,9).
3 Ekim 1899( H 27 Cemaziel Evvel 1317) tarihinde Rodos’un
Yahudi Mahallesi’nde Solomon adlı şahsın bulduğu heykelin Müzeyi
Hümayun'a yollanması istenir. Ne türde bir heykel olduğu ve ne zaman
yollandığı hakkında arşivde herhangi bir belge bulamadık
(BOA,MF,MKT,470,6).
13 Temmuz 1901( H 26 Rebiül Evvel 1319) ‘da Gelibolulu Yako
adlı kişinin Rodos’ta tesadüfen bulduğu bir metreden fazla, elli atmış
santim uzunluğunda iki parça ahşap eser yurt dışına çıkarılırken,
rüsumat idaresince yakalanmıştır. Adı geçen eserde bazı hayvan
tasvirleri mevcut olup heyeti umumiyenin yaptığı araştırmaya göre
Baltacı,II. Murad zamanında Acemi Ocağı’na alınmışlar ve sefere giderken
yol açmak, bataklıkları kurutmak, çadır kurmak, yük kaldırıp indirmek gibi
işler ve ayrıca bazı saray hizmetleri için kullanılmışlardır( Özcan,
1992,c.5,s.34-35).
9
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sandık kayığı olarak kullanılmaktaydı. İlk başka antika eser olarak
görülmediği için pek önemsenmemiştir. Fakat yurt dışına eser
çıkarılması yasak olduğu için İstanbul’a gönderilme masrafı ele geçiren
şahıs tarafından karşılanmıştır. Eser, Hacıdaver Acentesi’nden alınarak
İstanbul’a yollanmış; Rüsumat İdaresi’nden tezkire alınarak Müzeyi
Hümayun’a koyulmak üzere gönderilmiştir (BOA,MF,569,16).
10 Kasım 1920(H 27 Safer 1339) tarihinde Rodos Adası Lindoz
Harabelerinde çıkan ve Müzeyi Hümayuna yollanan eserler dışında;
eserlerden çok da ehemmiyetli olmayanlarının Danimarka’nın
Kopenhag Müzesi’ne verilmesi istenmiştir. Kurtuluş Savaşının bitişiyle
barış anlaşmasının yapılmasının ardından Dâhiliye Nezareti eserlerin
akademiye yollanmasını sağlayacağına dair söz verir( BOA,
MV,220,193).Eserlerin yollanıp yollanmadığı hakkında herhangi bir
belge bulamadık.
Osmanlı Devleti elinden geldiği kadar tarihi eserlere sahip çıkmaya
çalışmış ise de gereği kadar özen gösterilmediği de ortadadır. Birçok
eserin yurt dışına çıkarılmasına izin verilmesi, satılması da bu durumun
açık kanıtıdır.
7-İtalyanların tahribatı
İtalyanlar 1912 yılından itibaren bölgeye yerleşmeye başlarlar. 4
Mayıs 1912 tarihinde bölgeye ayak basmalarının ardından bölgeyi
yağmaya başladıkları görülür. Adeta bir açık hava müzesi görünümdeki
Rodos’taki eski eserleri, özellikle gece sandıklara yüklemek suretiyle
götürürler.
Rodos Maarif Vekili tarafından, İtalyanların buraya gelişinde ilk
yaptıkları iş Kanuni Sultan Süleyman’ın şehre girdiği kapı olarak
bilinen ve o dönemden kapalı olmasının bir alameti olduğu düşünülen;
kalenin güneyinde bulunan kapıyı yıkmaları olmuştur. Özellikle
kapının Osmanlılar tarafından taş ile tutturulmuş kısmı hemen hemen
yıkılmıştır ve bunun yerine demir bir kapı yapılmıştır. İtalyanlar
burada, şehrin ortalıkta ve uzak köşelerinde kazı yapmaya
başlamışlardır. Kale diplerinde ve ufak tefek bazı yerlerde de kazı
çalışmaları hızlanır. Osmanlı Hükümeti, bölgedeki yerel idarecileri eski
eser çıkarılmasına izin verilmemesi için uyarmıştır. Rodos Maarif
Müdürü’nün bildirimine göre İtalyanlar, adanın güneyinde “porsenjan
“ adıyla bilinen Kızılkapı civarındaki kale burcu içinde kazıya devam
ederek eski bir kilise yapısı bulurlar. Bu kazı alanını paravanlar ve
tahtalar ile çevreleyerek kazılara devam etmişler; çıkardıkları eski
eserleri de götürmüşlerdir. Kilise yapısına bir ilave edilerek dışarıdan
görülmemek üzere üzerini kapatmışlar; bunun etrafını tahta perdelerle
ortalayarak
kazı
çalışmalarına
devam
etmişlerdir.
(BOA,HR,İD,1446,55(4)).Hükümet, bölgedeki idarecilere İtalyanların
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yaptığı bu nakilleri önlemesini vurgulamıştır. İtalyanlar kazı
faaliyetlerine devam etmiştir. Adanın kuzey tarafında adı “Persent
Encaz“ adıyla bilinen Eğrikapı civarında Kapıçuvaz mevkiinde “Saint
George –SEN JORJ” burcunda kazı çalışmaları yapılmıştır.Burada
bulunan mezar bekçileri tarafından verilen bilgide bunların gece
kimseler görmesin diye sandıklara koyularak şehrin dışına kaçırıldığı
bildirilmiştir.
İtalyanlar, 4 Mayıs 1912 tarihinde Cem Sultan’ın ikamet yeri olarak
da bilinen “Eski Rodos” adıyla anılan bölgede kazı çalışması yaparlar
(BOA,HR,İD,1446,54). Rodos Şövalyelerinin şato ve hastahane olarak
kullandığı, Osmanlı Devleti’nin de aynı amaçla hizmet vermesine
devam ettirdiği askeri kışla ve hastane İtalya’nın yönetimine geçmiş
olmakla beraber, buranın tamir ve tadil edilmesiyle beraber ek binalar
da yapılmak suretiyle müze binası haline getirildiği bildirilir. Bu bina
yirmi gün içinde açılacak ve bu şekilde Osmanlı Devleti hükümetinden
de izin alınmadan bu iş oldu bittiye getirilecektir(BOA,HR,İD,1446,54(5))Hükümet, bu durumun engellenmesini, İtalyanlara engel
olunmasını bildirir.
İtalya’nın bölgede yaptığı tahribatın etkisi büyük olmuştur. Mösyö
Kinc’in Lindoz Adası’nda yaptığı çalışmalarda beş altı yılda bölgede
meydana getirdiği müze binasının içi karmakarışık hale getirilmiş,
müze eserleri yağmalanmıştır. Bu yapılan yağmanın aynısının diğer
adalara da yapılacağının ilan edildiğini görüyoruz. Rodos’a gelmiş olan
Mösyö Kinc tarafından bu karmaşıklığın ancak beş altı ayda
toplanacağını
bildirilmiş;
durumdan
şikayetçi
olunmuştur
(BOA,HR,İD,1446,56). Lindoz Harabelerinde de birçok tarih eser
kırıldığı gibi İtalya’ya götürülmüş; adaların birçoğundaki antikaların da
aynı şekilde Roma’ya kaçırıldığı bildirilmiştir. Hariciye
Nezareti,Müzeyi Hümayun Müdüriyeti Umumiyesi’ne yazdığı belgede
kaçakların önlenmesini ve bu duruma müsaade edilmemesini ister.
6 Mayıs 1912’de Rodos Adası’nda Osmanlıdan kışla ve hastahane
olarak kullandığı binayı müzeye çeviren İtalyanlar, bu şekilde eski
eserleri de kendi ellerinde toplamak istemişlerdir. Burayı bir İtalyan
müzesi şekline çevirerek; önemli olan eserleri Roma’ya taşımışlardır.
Adaların tahliyesi durumunda dahi İtalya Hükümeti adalarda mevcut
bütün eski eserlerin idaresinin kendilerine verilmesini istemiştir. Aynı
durumu Antalya Sancağı içinde uygulamaya çalışacaklarını müze
müdüriyetine bildirmişlerdir. İtalyanlar adalarda “Kral Müzesi“
namıyla tesisler oluşturulması ve bu müzelerin başına yazılı levha
olarak:
“Rodos Şövalyelerinin asara zimmeti olan bu meşhur büyük ve
masnu bina uzun müddet bir ihmal ve tasib neticesi olarak tebzil ve
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tağyir eylemiş olduğundan, İtalya Hükümeti İstihkam Bölüğü
mesayisiyle hali asliyesine irca eyleyerek âsâr-ı atîka müzesinin tahsis
edilmesi “şeklinde bir ibare koyulmasını istemişlerse de hükümet bu
durumun yasal olmadığını bildirir (BOA,MF,MKT,1197,45). Bu ibare
mermer kitabe yazısı olarak müzenin levhasına yazılacaktır. Maarif
Umumi Nazırınca merkeze yazılan bu belgede İtalya’ya nakledilen
antikalara sahip çıkılması ve bölgedeki tarihi eser tahliyelerinin
önlenmesi istenir(BOA, HR,İD,1446,57).
17 Mayıs 1912 tarihinde “Balyos” olarak bilinen eski Rodos
namıyla anılan ve yüksek bir tepelikten oluşan mevkide İtalyanlar
tarafından eski eser aramak için kazılara başlanmıştır. Hafriyatta doğru
dürüst bir şey çıkmamış fakat, tepede İngiltere Konsolosu Balyos’un
mezarına denk gelinmiş, kabirin derin kısmında altın bir taç ile
bükülmüş yılan şeklinde altından mamul bilezik ve birçok şeye denk
gelinmiştir. Maarif Umumi Nazırınca bölgeden bir şey ihracına izin
verilmemesi istenmiştir.
Rodos Kalesi’nde meydana gelen İtalyan tahribatı maalesef
karyelerde de olmuştur. 27 Temmuz 1912 yılındaki belgede Lindoz
Karyesi’nde kazı yapan ve müze oluşturan Danimarka Darülfünun
azasından Mösyö Kinc, İtalyanlardan gördüğü şikâyetler nedeniyle
büyük ölçüde huzursuz olmuştur. İtalyanlar, adada bulunan Lindoz
Müzesi’ne yaptıkları müdahaleleri “bizim Osmanlı Hükümeti ile
aramızda mukavele vardır “diyerek savunmaya çalışmışlardır.
Dâhiliye Nezareti, Rodos Maarif Nezareti kitabetine yazarak oluşan
huzursuzlukları, müzedeki sıkıntıların bildirilmesini istemiştir (BOA,
HR,İD,1446,59).
İtalyanlar, adayı talan ederlerken Osmanlı Devleti sadece
Rodos’taki Maarif Vekili’ne gönderdiği belgelerde talanın önlenmesi
için yazılar yazmıştır.Zira; toprak kayıpları ve iktisadi çöküş, eski eser
meselesi yanında birinci önceliktedir. Avrupalıların XIX. yüzyılın
başında artan eski eser merakı Osmanlı Devleti tarafından takip ediliyor
olsa da süreçlerin yakından incelendiğini söylemek mümkün değildir.
Henüz müzecilikle ilgili bir düşüncenin olmadığı dönemde, arkeolojik
kazı meselesi de devlet tarafından yürütülemeyecek bir faaliyet olarak
görülmüştür. Ayrıca eski eser hafriyatını bilimsel bir şekilde
gerçekleştirecek uzman bir heyet de mevcut değildir. İşte bu zafiyet
Batılı arkeologların, Osmanlı topraklarını bir ganimet sahası olarak
görmelerine ve eser avcılığına başlamalarına sebep olmuştur.
8-Sonuç
Tarihi çok eskilere dayanan Rodos Adası, tam bir eski eser
deposudur. Osmanlı Devletinin yönetimine girmeden evvel bölgede
bulunan Rodos Şövalyelerinden de kalma birçok eseri barındırır. Rodos
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Kalesi’nin kendisi başlı başına tarihi şaheserdir. Osmanlı Devleti’nde
de arkeoloji çalışmalarının başlaması, XIX. yüzyılın başlarındadır.
Maalesef kazı için araştırma izni alanların hepsi yabancıdır. Kazı
izinleri iki yıllık periyodlar halinde verilmiş; devlet daha sonra memnun
kaldığı takdirde bu izinleri uzatma yoluna gitmiştir. Kazı çalışmalarına
yardımcı olması, eserlerin korunması için devlet, bu bölgelere bir
memur görevlendirmesi de yapmıştır. Maalesef en büyük sorun tarihi
eserlerin yurt dışına kaçırılmasıdır. Dikkatimizi çeken en önemli
noktalardan biri de kazı izinlerinde ve eski eser incelemelerinde
konsoloslukların çok faal rol oynamasıdır. Rodos Adası’ndaki kazı
bölgesi Şane ve Monelitos Karyeleridir. Etraf bölgelerden gelen tarihi
eserler de Rodos Adası’nda muhafaza edilmiştir. Birçok tarihi eser
İstanbul ‘a Müzeyi Hümayun’a yollanmıştır. Bölgeye has nitelikte olan
ve taşımaz eserler Lindoz Karyesi’nde oluşturulan müzede
saklanmıştır. Bu müzenin kurulması da Osmanlıda eski eserlerin
muhafazası için çok önemli bir adımdır. 1911 yılında ise Rodos Kalesi
müzeye çevrilmiştir.
Adaya yapılan araştırma ve inceleme gezileri de oldukça fazladır.
Özellikle bilim adamlarından oluşan uzmanlar, gruplar veya bu
bölgenin tarihine meraklı olan kişiler devletten izin alarak bölgeye
gelmek istemiştir. Devlet genelde bu çalışmalara ve gezilere olumlu
bakmış yerel yöneticilere yazığı belgelerde gelenlere kolaylık
gösterilmesini vurgulamış, başvuranların birçoğuna da gerekli izinleri
vermiştir.1912 ‘den itibaren İtalyanların Rodos Adası’na çıkmasıyla
beraber, bölgede yağma ve talan yapmaya başlaması bir olmuştur.
Adanın hemen hemen her tarafını kazmaktan geri durmayan İtalyanlar,
hem müzedeki eserleri hem de kazdıkları yerlerde bulduğu tarihi
eserleri kendi memleketlerine götürmekten de geri durmamışlardır.
KAYNAKÇA
1-BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ (BOA)
Amedi Kalemi A.MKT. UM.315,33
Bab-ı Ali Evrâk Odası Evrâkı BEO,453,33938,BEO,612,45872
BEO,1790,134193
Dahiliye
Nezareti
DH,MKT,1264,24
DH,MKT,939,24, DH,MKT,689,35

,DH,MKT,2,116,

Hariciye
Nezareti
Mektubi
Kalemi
HR,MKT,542,100,
HR,MKT,555,78
HR,MKT,297,81
,HR,MKT,572,98,
HR,İD,1446,59
,
HR,MKT,220,63
,HR,MKT,284,36,
HR.MKT,659,3 ,HR,MKT,675,54, HR,TH,10,46 , HR,İD,2122,2
,HR,TO,281,95 , HR,TH,144,102) , HR, TH,331,66

272

HR,İD,1446,55,4;
HR,İD,1446,57

HR,İD,1446,54-(5),

HR,İD,1446,56,

İrade, Maarif İMF,7,62,-(4), İ.HR,TH,338,96
Maarif Mektubi Kalemi MF,MKT, 59,71; MF,MKT, 59,144, MF,
MKT, 202, 14, MF,MKT, 60, 99, MF,MKT, 679, 67, MF, MKT,
1171, 81, MF,MKT, 1150, 31, MF,MKT, 1154, 37, MF,MKT, 56,
48, MF,MKT, 74, 72, MF,MKT, 78, 44, MF,MKT, 81, 61, ŞD,2 09,
20; MF,MKT, 83, 12, MF,MKT, 567, 16 (21), MF,MKT, 704, 29,
MF,MKT, 919, 40, MF,MKT, 1090, 32, MF,MKT, 323, 57,
MF,MKT, 631, 25, MF,MKT, 643, 48 MF,MKT, 674, 70,
MF,MKT, 310, 9, MF,MKT, 470, 6, MF, 569,16, MF,MKT, 140,
94, MF,MKT, 60, 98, MKT ,62, 149, MF,MKT, 217, 50, MF,MKT,
1197, 45, MF,MKT, 1197, 45 BMF,MKT, 165,3 6
Mabeyn Hümayun Evrakı MB,İ,9,19
Mektubi Kalemi MKT,240,60
Maliyeden Varidat MV,220,193
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi TS,MA,E,1410,17, TS.MA,E,1426,71
,TS.MA,E,1410,57

Yıldız Sarayı Hususi YA.HUS,305,6 ,YAHUS,288,61,YAHUS,297,93
Yıldız Mütenevvia Maruzat Y.MTV,107,67

Yıldız Parekende Evrak Y.PRK. ASK,221,74
2 Basılı Eserler
Cuinet,Vital, La Turque D’Asie ,(1892) Paris.
Çal, Halit., "Osmanlı Devletinde Âsâr-ı Atîka Nizamnâmeleri."
Vakıflar Dergisi, s.26,(1997) ,391-400.
Duran, Faik Sabri,Büyük Atlas ,(2014),İstanbul.
Ergin, Osman Nuri,Mecelleyi Umuru Belediye, 9 cilt, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, (1995 ) ,İstanbul.
İşbilir, Ömer,”Kalebend”, TDVİA,cild EK-2 , 5-7,(2016),”İstanbul.
Kiel ,Machiel, “Rodos “ ,TDVİA, ,c -35. ,(2008), 155-158 İstanbul.
Newton,C,T,Travels and Discoveries in the
,(1865),London.

Levant,Volume I,

Özcan, Abdülkadir,”Baltacı” TDVİA, , C.5, ,(1992),”34-35 İstanbul.
Şakiroğlu, Mahmut Cezâyir-I Bahr-I Sefîd” ,TDVİA, C.7. , (1993),“
İstanbul 500-501.
273

Şemsettin Sami, Kamus’ul Alam ,Cilt 3 ,(1306),İstanbul.
Ünal, Ayhan, Afsin, “XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Cezayir Bahri Sefid
(Akdeniz –Ege Adaları)ya da Kaptan Paşa Eyaleti”, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 12, (2002),252-261.
Ünen, Uğur, XVIII. Yüzyılda Osmanlı idaresinde Rodos, Adnan
Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ,(2013),Aydın.
Yücel, Erdem,”Müze “ , TDVİA ,C.32.İstanbul , (2006) ,240-243.

274

BÖLÜM XVIII

KASTAMONU’DA TATLI ÇEŞİTLERİ VE FİYAT
DEĞİŞİM ANALİZİ
(XVII. VE XIX. YÜZYILLAR ARASINDA)
Sweet Varieties and Price Change Analysis in Kastamonu
(Between XVII and XIX Centuries)
Dr. Murat FİDAN
Kastamonu Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü
mfidan@kastamonu.edu.tr
Orcid: 0000-0003-1545-9749
Dr. Mehmet Yunus ÇELİK
Kastamonu Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü
mycelik@kastamonu.edu.tr
Orcid: 0000-0003-4793-8306

1.

Giriş

Osmanlı toplumu geleneklerine bağlı bir toplumdur. Orta Asya’dan
itibaren kültürel birikimlerini Batı’ya olan hareketiyle beraber yanında
götürmüştür. Mezopotamya kültürlerinden de izler taşıyan Türk
kültürü, bu kültürler ile harmanlanmış kültürel birikimleriyle
Anadolu’yu yurt edinmiştir. Osmanlı toplumu, bu zengin harmanlanmış
kültürel birikimlerini Anadolu’nun yerli kültürleriyle daha da
zenginleştirmiştir. Zengin kültürel birikimi Osmanlı mutfak kültürünün
en değerli hazinesi konumundadır. Çalışmanın içeriği Osmanlı
toplumunun sosyal ve iktisadî yaşamına dair açıklayıcı bir içeriğe
sahiptir. Kastamonu sancağı, Osmanlı toplumunun hem sosyal yapısına
hem de iktisadi yapısına önemli katkısı olmuştur. Ancak Kastamonu
sancağının zengin verileri üzerine özellikle de iktisadî zenginliğine
yönelik çalışmalar oldukça azdır. Bu çalışmada Kastamonu’ya ait
H.1084-1272 / M.1673-1856 yıllarına ait şer‘î mahkeme kayıtlarında
yer alan tatlı ürünleri ortaya konulmaktadır. Bu ürünlere ait fiyatların
yıllara göre analizi yapılmıştır.
Kastamonu’nun fiyat tarihi üzerine yapılan bu çalışmada, 17. yüzyıl
sonlarında başlayan ve 19. yüzyıl ortalarına kadar devam eden, sicil
defterlerinde seri halinde yer alan fiyatlar kullanılmıştır. Bazı yıllara ait
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veriler ise kayıtlarda yer almamıştır. Bu durum ise verilerin analiz
haline dönüştürülmesi esnasında karşılaşılan en önemli sıkıntı
olmuştur. Ancak narh (Kallek, 2006:387-389) kaydı bulunmayan
yılların bir önceki yıl/yıllar’da narh komisyonunca belirlenen fiyatların
geçerli olduğu düşünülmektedir. Kastamonu özelinde ürünlere ait
ortaya konulan bu fiyatlar, Osmanlı Devletinin 1699 tarihli Karlofça
Antlaşması sonrası içine girdiği savaşlar döneminin ortaya çıkardığı
iktisadî olumsuzlukların sancaklar üzerindeki etkilerini ortaya koyması
bakımından önemli katkısı olacaktır. Ayrıca Osmanlı Devletinin 1699
yılı sonrası ortaya çıkan iktisadî istikrarsızlıklar karşısındaki çaba ve
gayretlerinin etkilerinin görülmesine, re‘âya’nın yaşam standardı ve
kalitesinde ortaya çıkan değişimlerin izlenmesini sağlayacak katkı
sunacaktır.
2.

İlgili Literatür

Osmanlı devleti ile üzerine yapılan çalışmalara incelendiğinde,
yapılan çalışmaların genel olarak iktisadî ve siyasî çalışmalar üzerine
olduğu anlaşılmaktadır. Bu literatürler arasında bulunan Ömer Lütfi
Barkan Osmanlı Devleti’nin iktisadi kavramları üzerine ilk çalışmaları
yapmıştır. Salih Özbaran’ın çalışmaları ise Osmanlı Devletinin siyasî
mücadelesinde ortaya çıkan gelişmelerin iktisadî yapısına etkileri
üzerinde yoğunlaşmıştır. Mübahat Kütükoğlu, Mehmet Genç, Şevket
Pamuk, Mustafa Öztürk, Ahmet Tabakoğlu ve Mesud Küçükkalay ise
Osmanlı Devletinin iktisadî konuları üzerine araştırmalar yapan ve
dönemin fiyatlarıyla ilgili tarihi bilgiler ortaya koyan
araştırmacılarımızdır. Halil İnalcık, İlber Ortaylı, Feridun Emecen gibi
kıymetli tarihçilerimiz genelde devletin siyasi yönü ve etkilerine daha
fazla vurgu yapan eserler ortaya koymuştur.
Osmanlı tarihi üzerine hazırlanmış olan literatür incelendiğinde
iktisadî tarih ile siyasî tarihin birbirini tamamlayıcı yönleri ortaya
çıkmaktadır. Ancak araştırmacıların birçoğu tarafından ortaya konulan
çalışmalarda daha ziyade siyasî konular veya iktisadî konuları ön plana
çıkardıkları görülmektedir. Narh kayıtları üzerine yapılan çalışmalarda
ise çalışma konusuna ait tek defterin kayıtları esas alınarak
değerlendirmeler yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durum dönemin
yapısının anlaşılmasını sağlayacak zenginliği ortaya koyamamaktadır.
3.

Osmanlı Devletinde Narh Uygulaması

Devletlerin iktisadî durumu o devletin parasının reel değer karşılığı
olan kıymeti, ticaret hacmini, ihracat-ithalat dengesi ve fiyatlar gibi
ölçütler ile belirlenebilmektedir (Öztürk, 1988:184). Devletin içinde
bulunduğu olumlu ve olumsuz bütün gelişmelerin bir göstergesi olan
fiyat hareketleri, halkın alım gücünü, piyasada ortaya çıkan arz-talep
dengesini ve üretim-tüketim yeterliliğinin ortaya konulmasında önemli
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bir rol üstlenir (Öztürk, 2012:165). Dolayısıyla devlet, müşteri
pozisyonunda ve kontrolör vasfı ile enflasyonist baskıları azaltarak
sosyal gerginliği hafifletme görevinden dolayı fiyatlar ve fiyat
hareketleri ile ilgilenmiştir.
Osmanlı Devleti hâkim olduğu geniş coğrafî alanda arz ve talep
şartları karşısında tekelci eğilimi önlemek, ürün kalitesinin
devamlılığını ve fiyat istikrarının sağlanması kontrolünü yerel
idarecileri olan kadılar aracılığı ile yapmıştır (Tabakoğlu, 1987:125).
Kadılar yönetici olarak bulundukları illerde narh tespiti yaparken şer‘i
ve örfi hukuk kapsamında (Öztürk, 1991:92). halkın menfaati ön planda
tutulmak kaydıyla, muhtesib, ilgili esnafın bugünkü oda başkanları
konumunda olan kethüdâ ve yiğitbaşıları, ehl-i hibre (ehl-i vukuf) ile
yörenin âyan ve eşraflarından oluşan bir komisyon görev almıştır
(Sahillioğlu, 1967: 38). Bu komisyon aracılığı ile ürünün arz ve talebi
esnasında rekabet ortamının tam anlamıyla oluşmadığı piyasada
tüketicinin lehine fiyat tespiti ve hareketleri kontrol edilmiştir
(Erdoğdu, 2000:136). Ürünün arzı esnasında rekabet ortamı oluşan
piyasaya ve ithal mal piyasasına ise müdahalede bulunulmamıştır
(Öztürk, 1998:13).
Narh komisyonunda yılda iki defa temel gıda maddeleri, zaruri
ihtiyaç maddeleri ve gündelikçi fiyatlarının belirlenmesi yapılmıştır.
Ancak kuzu kesim zamanları, turfanda sebze ve meyve zamanları ile
Ramazan ayı öncesi Şaban ayında verilen narhlar gibi özel zamanlarda
da komisyon tarafından narh belirlenmesi yapılmıştır (Saydam,
1999:385-386). Bunun yanı sıra çekirge salgını, kuraklık, sel, aşırı
soğuklar gibi tabi afetler, savaşlar ve iç karışıklıklar da fiyatları
belirlenmesine etki eden diğer faktörler arasında yer almıştır (Öztürk,
2012:168). Esnafın narha itirazı durumunda narh verilecek üründe
kullanılacak ham madde miktarları alanında uzmanlaşmış kişiler olan
çeşniciler tarafından tespit edilmiş ve fiyat buna göre oluşturulmuştur.
Sikke ayarlamalarından sonra yapılan düzenlemelerde komisyon
piyasada satılan mal çeşidinin azlık veya çokluğuna bağlı olarak belli
başlı malların fiyatlarını da belirlemiştir. Diğer ürünlerin fiyat tespitleri
ilgili esnafın oda başkanlarına bırakılmıştır (Kütükoğlu, 2006:390391). Narh belirlenmesinde esnafın kanunî kârı da dikkate alınmıştır.
Bu kâr ihtisab kanunnâmelerinde “ona onbir” şeklinde ifade edilen %
10 oranında olmuştur (Akgündüz, 1990:378-380). Ancak mahsulün
veya mamulün cinsine ve elde edilmesi için gerekli hammadde ve
emeğin cins ve miktarına göre bu oranda değişiklikler görülmektedir
(Ergenç, 2006:44; Kuzucu, 2006:44). Komisyon tarafından belirlenen
fiyatlar mahkeme defteri de olarak bilinen Şer‘iyye Sicil defterlerine
Narh kayıtları olarak kaydedildikten sonra halka ilan edilmiştir.
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4. Paranın Durumu Ve Osmanlı Devleti’nde İktisadî Düzende
Enflasyon
Osmanlı Devleti’nin kuruluş öncesi uygarlıklarda çok çeşitli madeni
paralar kullanılmıştır. Bu paralar çoğunlukla altın, gümüş, bakır ve
bronz sikkeler olarak dolaşımda bulunmuştur. 1453 Fetih dönemine
kadar halkın alım gücünün oldukça yüksek olduğu, özellikle tüketimi
öncelikli olarak yapılan perakende yiyeceklerin halkın alım gücüne
uygun olarak fiyatlandırıldığı tarihçilerin ortak görüşü olarak
benimsenmiştir. 16. yüzyıla kadar coğrafi keşifler ile birlikte değişik
kıtalardan getirilen ürünlerin ülke içindeki fiyatlara devrim niteliğinde
yansıdığını ve ithalatın teşvik edilmesi ile birlikte ihracatın zorlaştığını,
öte yandan fiyatların düştüğünü görmekteyiz (Demirci, 2017:24).
14 yüzyılın sonu 15. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devleti,
ilk dönemlerden itibaren Selçuklu dirhemine dayanan akçe ve sikke
kullanmıştır (Uzunçarşılı, 2000:24). Devletin güvenliğine yönelik
yoğun askerî hareketlilik, Osmanlı Devletinin malî yapısında
zorlanmaların oluşumuna neden olmuştur. Bu kapsamda 1444-1481
yılları arasında darphanelere gönderilen ve sikke standardına göre halis
ayar gümüşten darp edilen akçe, ağırlığında ve gümüş içeriğinde
“tecdid-i sikke” ile altı kez düşürülmeler yaşanmıştır. Tecdid-i sikke ve
tağşiş uygulamaları sonucu eski paralar devlete ek gelir sağlayarak
devletin “senyoraj gelirini” artırmak için % 20 düşük fiyattan alınmıştır
(Akyıldız, 1996: 23). 1326 yılında Orhan Bey tarafından darp ettirilen
ilk gümüş akçe yaklaşık 0.37 dirhem (1.136 gr.) ağırlığında ve %95
gümüş ihtiva etmekteydi (Akdağ, 1975:36). Bu dönemde 100 dirhem
gümüşten 269 akçe kesilmiştir. Ülke içinde yaşanan enflasyonist yapı
akçe üzerindeki etkisini giderek arttırmıştır.
Tablo 1: Akçenin Yıllara Göre Değişimi
Yıl
1520
1584
1600
1618
1624
1641
1685
1688
1692
1705

Gümüş/Dirhem
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Akçe Adedi
457
800 (384 gr.)
950 (323 gr.)
1000 (307 gr.)
1000 (307 gr.)
1000 (307 gr.)
1250 (256 gr.)
1700 (188 gr.)
2300 (139 gr.)
1900 (169 gr.)

Kaynak: (M. Öztürk, 2002:804-805)
Sikke üretiminde kullanılan ağırlık ölçüsü birimi olan dirhem, 3.07
grama eşitti. Bir başka ifadeyle 1431 yılında bir altın 35 akçeye karşılık
gelirken, 1431 yılında bir altın 35 akçeye karşılık gelirken, 1462’de
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40, 1548’de 60, 1585’de 110, 1725 yılında ise 400 akçeye karşılık
gelmeye başlamıştır. Para kullanımı özellikle 16. yüzyılda, hem değerli
madenlerin bollaşması hem de kırlarla kentler arasındaki iktisadi
bağlantıların güçlenmesi nedeniyle çok yaygınlaşmıştı (Pamuk,
2013:26). 16. yüzyıla kadar Osmanlı ülkesinde hem Osmanlıya ait
sultaniye (altın para), akçe (gümüş para) ve küçük işlerde bozuk para
ve ufaklık paralar için kullanılan mangır ve pul paralar (bakır para) hem
de “frengi fılori” (duka), “tutuli fılori” (Cenova altını), “Macar altunu”
gibi Avrupa ve “eşrefiye” (Mısır altını) gibi Kuzey Afrika kökenli
sikkeler ve akçeler kullanılmıştır (Uygur, 1998:72).
Değerli maden oranındaki artış hammaddeye olan talebi de
arttırmıştır. Ayrıca Avrupalı devletlerin Osmanlı Devletinden yaptıkları
ithalat, iç piyasada ki ürünlerin azalmasına ve fiyatların yükselmesine
neden olmuştur (Baykal, 1969:49; Barkan, 1970:557-607). Kullanılan
Osmanlı parası, İstanbul’un güvenliğine yönelik askerî faaliyetler,
devletin savaş masraflarını arttırmıştır. Bu masrafların iç piyasadan
karşılanması kamu harcamalarının artışını beraberinde getirmiştir. Bu
süreçte devlet, sabit olan vergi oranlarını yükseltmek yerine ortaya
çıkan kamu açığının “tağşiş” (akçenin içindeki saf gümüş miktarının
devletçe azaltılması) ile bir başka ifadeyle paranın devalüe edilmesi ile
karşılamaya çalışmıştır. Ayrıca Amerika’dan Avrupa’ya akan altın ve
gümüş maden miktarlarının çokluğu da para ayarının bozulmasına etki
eden bir diğer faktör olmuştur (Öztürk, 2002:804-805).
17. ve 18. yüzyılda Osmanlı Devleti ekonomik istikrarsızlık
dönemine girmiştir. Ülke sınırları dışındaki tehditlere ekonomik
tehditler de ilave olmuştur (Aysan, 2018:110). 17. yüzyılın sonlarına
doğru Viyana kuşatması hazırlıkları ve cülus bahşişleri, Osmanlı
Devletinde malî bunalımları daha da artmıştır. Bu döneme kadar
dillendirilmeyen yeni faiz oranı olan enflasyon, halkın pek de alışık
olmadığı bir biçim olarak Osmanlı iktisadî tarihinde görülmeye
başlamıştır. Ekonomiyi düzeltmeye yönelik ilk etkili gelişme, “tağşiş”
olarak da bilinen ek mali tedbirler (Sahillioğlu, 1978:1-38) enflasyonu
dizginlemeye yönelik uygulamaya konulmuştur. Kısa vadeli olarak
fiyatların yükselişini durduran “tağşiş” öte yandan uzun vadede ülke
ekonomisini daha da fazla olumsuz etkiyle karşı karşıya bırakmıştır
(Çizakça, 1978:22).
Artan malî darlık, devletin atıl kalmış olan darphânelerini 1685
yılında aktifleştirmesine ve “sikke tecdidi” yoluyla yeni finansman
kaynakları oluşturmasını beraberinde getirmiştir (Tabakoğlu,
1985:278). Devletin bu teşebbüslerinin başarısızlığa uğraması (Pamuk,
2000:174) üzerine 1688 yılında akçenin sürekli tağşişler ile küçülerek
kullanılamaz bir hale gelmesi üzerine önce yüksek miktarda bakırdan
mangır (ya da mankur) ardından da Avrupa guruşları örnek alınarak, ilk
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yerli Osmanlı guruşları tedavüle çıkarılmıştır. Akçe ise sadece
muhasebe sikkesi, gerçekte bulunmayan ama hesapları düzenlemede
değer ve ayar birimi olarak kullanılan bir sikke haline gelmiştir (Öztürk,
2002:808). Yeni Osmanlı parası (gümüş sikkeler), zamanla değerinde
aşınmalar olsa da, 18. yüzyıl boyunca para sisteminin merkezinde yer
almıştır (Erdem, 2006:17). Bu arada kamu finansmanı için aşırı mangır
emisyonu, ülkeye yasak bakır para girişini ve kalpazanlık faaliyetlerini
arttırmış dolayısıyla da enflasyon hızla yükselmiştir. Mangır II. Ahmet
tarafından 1691’de tedavülden kaldırılmış yerine yoğun bir altın ve
gümüş para basımına gidilmiş. Bu çerçevede Zolta ve Sülüs denilen
gümüş paralarla Tuğralı (1703), Zincirli (1713), Fındık (1716) ve Zer-i
Mahbub (1729) denilen altın paralar basılmıştır (Tabakoğlu, 1985:280283).
1704, 1719 ve 1732 yıllarında hazineye gelir getirmeye yönelik
yapılan sikke ayarlamaları, III. Selim’in ilk yıllarında Rusya ve
Avusturya ile yapılan savaşlar, Rusya ile 1783 yılında imzalanan
“Ticaret Antlaşması” ile oluşan göreceli istikrarın bozulmasına (Fidan,
2006:75) ve 1789 yılında büyük bir tağşiş kararı alınmasına neden
olmuştur (Berkes, 1970:116). Bu tağşiş kararı ile 9,4 gram olan guruşun
gümüş içeriği 6,9 grama, ağırlığı ise 17,4 gramdan üçte bir oranında
düşürülerek 12,8 grama indirilmiştir (Pamuk, 2000:178). Artık çift
mikyaslı para sistemi çerçevesinde 3 pul (mangır) = 1 akçe, 3 akçe = 1
para; 40 para = 1 gümüş guruş; 1 gümüş guruş = 120 akçe; 100 kuruş =
1 Osmanlı altını olarak kabul edilmiştir. Ancak ülke içi ve dışı
problemlerin ağırlığı devletin II. Mahmut döneminde enflasyonu yoğun
bir şekilde kullanmasını beraberinde getirmiştir. Osmanlı guruşunun
gümüş içeriği, 1831 tarihinde 0,5 grama gerilemişti (Erdem, 2006:18).
Abdülmecid zamanında kaime adı ile kağıt para kullanılmasına
geçilmiş (Kazgan, 2000:15-24) olsa da 1844 başında alınan bir kararla,
devlet yeniden madeni paraya dönmüştür. Buna göre, para sistemi esas
olarak guruş sistemine dayalı bir çift metal sistemi olacak ve 100 guruş
1 altına eşit olacaktır (Ateşli, 2001:195-203).
17. ve 18. yüzyıl arası fiyatların yaklaşık beş kat sonrasında ise on
kata kadar yükseldiğini söylemek mümkündür (Pamuk, 2013:46-52).
Fiyatlardaki istikrarsızlıklar nedeniyle devlet, narh uygulaması yaparak
fiyatları kontrol altında tutmaya çalışmıştır. Bu süreç içerisinde
Narhların sık sık değiştirilmesi ve uygulamada farklılıklar göstermesi,
esnaf ve tüketiciyi sıkıntıya düşürmüştür.
19. yüzyıl madeni para rejiminde, paranın kıymeti izafî-itibarînominal değil, hakikî-reeldir. Bir başka ifade ile paranın bizzat kendisi
altın, gümüş ve bakır olduğu için değerlidir. Bu dönemde devlet
kullanımda olan guruş-paranın ayar ve veznini korumaya yönelik
hassas bir yaklaşım içinde olmuştur. Ancak ortaya çıkan iç ve dış
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gelişmeler sonrası 1789 yılında 12,828 gr. olan guruş, 1864 yılında %
90,45 oranında değer kaybına uğrayarak 1,224 grama; 1789 yılında
0,510 gr. olan para 1840 tarihinde % 70 oranında değer kaybına
uğrayarak 0,153 grama düşmüştür (Öztürk, 2012:169-170). İç ticarette
önemli bir konuma sahip olan Kastamonu, narh kayıtlarında zengin bir
çeşitliliğe sahip olması bakımından bu değişim sürecinin etkilerini
gözler önüne sermektedir.
5.

Tatlı Ürünleri Fiyatları

İnsanlar yaşadıkları coğrafya ile uyumlu yemek ve beslenme
alışkanlıkları geliştirmişlerdir. Bu alışkanlıklar zaman içinde bir kültür
haline gelmiştir. Türk toplumunun yeme ve içme kültürünün
şekillenmesi de bulundukları coğrafyaya göre olmuştur (Baykara,
2001:346-358). Günümüz Türk mutfağının şekillenmesinde; 11.
yüzyıla kadar Çin ile komşuluk yaptıkları Orta Asya birikimleri,
İslam’ın kabulüyle tanışılan Arap medeniyetiyle olan etkileşim,
Mezopotamya medeniyetleri ile Anadolu’da hüküm sürmüş olan Hitit
ve Yunan medeniyetleri etkin rol oynamıştır (Roden, 2006:140-141).
Orta Asya’dan Anadolu’ya geliş süreçlerinde gelenekleşmiş
beslenme alışkanlıklarını korumuş olan Türkler, yemek kültürlerini
etkileşimlere bağlı olarak zenginleştirmişlerdir Anadolu mutfağının
günümüzdeki yapısına kavuşmasında Selçuklu ve Osmanlı devletleri
döneminde bünyelerinde barındırdıkları farklı etnik ve dini unsurların
katkılarıyla şekillenen Türk yemek kültürü önemli bir yere sahiptir
(Baysal, 1993: 12-20). Bu yönüyle Türk mutfağı, zengin içeriği,
lezzetleri, yemek pişirme teknikleri, saklama yöntemleri, mutfak
eşyaları gibi kendine özgü özellikleriyle yemek otoritelerine göre Çin
ve Fransız mutfaklarıyla birlikte dünyanın en iyi mutfaklarından biri
olarak kabul görmektedir (Tez, 2012:74).
Geleneklerine bağlı olan Türkler Anadolu’da mutfak geleneklerini
devam ettirmişlerdir. Düğün gibi mutlu günlerinde, cenaze gibi
üzüntülü günlerinde, mutluluklarında, bayram ve kandil gibi dini
günlerinde Türkler arasında çeşitli ikramlarda bulunulmak gelenekten
kabul edilmiştir. Bayramlarda ziyarete gelen misafire, kandillerde
komşulara, cenaze sonrası taziye yerinde cenaze törenine katılan eş,
dost ve komşulara, evlilik ve sünnet düğünlerinde mutluluğunu
paylaşmaya gelenlere çeşitli yemek, tatlı ve şerbet ikram edilmektedir
(Tezcan, 1997:139-146).
Tatlı ve şerbetler Osmanlı yemek kültüründe önemli gıdalar arasında
yer almıştır. İslam’ın kabulü sonrasında Araplarla artan etkileşim,
onların yemek kültürleri arsında bulunan tatlı ve şerbetleri Selçuklu ve
Osmanlı yemek kültürüne taşımıştır. Müslüman kimliğe sahip Osmanlı
toplumunda Ramazan ayında iftarın hurma ile açılması, yemek
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sonrasında güllaç, kadayıf ve baklavanın yenilmesi, Muharrem ayında
aşure çorbası yapılması, vakıf kayıtlarında vakıf kurucusunun ölümü
sonrasında ruhu için aşure çorbasına yönelik talebi, ölenlerin ardından
helva pişirilmesi ve lokma dökülmesi gibi gelenek haline gelen
ritüeller, tatlının Osmanlı yemek kültürüne girmesini kolaylaştırmıştır
(Birer, 1985:133-135).
Arapça “tatlı yiyecek” anlamına gelen ve tatlı çeşitlerinin tümünü
ifade etmek için kullanılan “hulv” kelimesinin karşılığı olan helva,
sadece sarayın değil aynı zamanda Osmanlı toplumunun da ortak tatlı
yiyeceğini ifade etmiştir (Yerasimos, 2014:52). Osmanlı Devletinde
matbah-ı âmire’de yani saray mutfağında tatlıların yapıldığı yer olan
“helvahâne-i hassa” mutfağında saray için muhallebi, helva, tahin,
reçel, marmelat, pelte, baklava, lokma, şerbet ve macun gibi tatlı türleri
yapılmıştır (Bilgin, 2003a:116). Sarayda “nefs-i nefis-i hümayun” yani
Padişah için yapılan tatlı ve şekerlemeler, Silahdar Ağa gözetiminde
Kilâr-ı Enderun-ı Hassa’dan alınan erzakların Desthâne’de hazırlanmış
ve Fırın-ı Hassa’da pişirildikten sonra servis edilmiştir (BOA, C.SM.,
150 / 7510) .
İnsanlar tarih boyunca tatlı olarak tanımladıkları çeşitli meyve, bal
ve şuruplarla tatlı ihtiyacını karşılamıştır. Tatlandırıcı özelliğe sahip
olan ve şeker kamışı olarak da bilinen bitkiden M.Ö. 4. yüzyılda
Hindistan’da ilkel usullerle üretilen şekerli su kullanılırken (Mintz,
1985:19), 11. yüzyıldan itibaren Araplar tarafından üretilen kristal
şeker kullanımına dönüşmüştür (Şahingiray, 1953:112). Zor şartlar
altında Avrupa’ya getirilen şeker, pahalı bir ürün olduğu için gıda
tüketiminden daha ziyade çeşitli bitkisel ilaç sanayinde kullanılmıştır
(Erekdiren, 1954:9-10; Zaim, 1952:13). Fransız kimyager ve nebatat
uzmanı Oliver de Serres’in 1608 yılında Avrupa’da sebze olarak
tüketimi yapılan, siyah ve beyaz türleri de olan pancardan şeker üretme
girişimleri 1747 yılında Alman kimyager Andreas Margraf tarafından
başarıya ulaştırılarak pancar suyunun kristalleştirilmesiyle şeker elde
edilmesi sağlanmıştır (Suvla, 1940:13).
Şeker, Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarından itibaren tüketime konu
olan ürünler arasında yer almıştır (Karademir, 2015:181-218). Saray
mutfağında tatlı yapımında tatlandırıcı olarak daha ziyade bal, pekmez
ve kuru üzüm tercih edilmiştir. Şeker kamışı suyu ile pancardan elde
edilen ve tatlandırıcı özelliği olan şeker, Osmanlı mutfağında yapılan
tatlılar için pek tercih edilmemiştir. Bununla birlikte saray mutfağında
şeker kullanımının da olduğu anlaşılmaktadır. 15. yüzyılda saray
mutfağında 5 ton civarında şeker kullanılırken bu miktar 16. yüzyılda
35 tona, 17. yüzyılda 65 tona kadar ulaşmıştır (Bilgin, 2003b:99). 19.
yüzyıldan itibaren pancardan elde edilen şekerin piyasaya girişi,
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Osmanlı mutfaklarında tatlı yapımında tatlandırıcı olarak kullanılan bal
yerine şeker tercihini arttırmıştır (Tekinşen ve Tekinşen, 2008:3).
Osmanlı Devleti şeker ihtiyacını Mısır üzerinden ve Levant ticareti
kapsamında Avrupalı tüccarlar aracılığı ile Avrupa’dan temin etmiştir
(Bulut, 2002: 214). Şekerin Türk mutfak kültürüne girişi ve kullanım
alanının hızla artması üzerine 18. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin artan
şeker talebi, Amerika ve Avrupalı tüccarlar üzerinden gerçekleşen
ithalatla karşılanmaya çalışılmıştır (Küçükkalay ve Elibol, 2006:730).
Şeker tüketiminin yanı sıra Osmanlı Devleti’nde Suriye bölgesinde
şeker kamışı üretimi de yapılmıştır (BOA. Mühimme Defteri, 3/1354).
Toplumun tatlı ihtiyacı akideci-şekerciler, şerbetçiler ve attarlar
tarafından karşılanmıştır (BOA, H.H., 1335/52080; BOA, C.BLD.,
113/5641, 1-4). İstanbul’da şerbetçi esnafının ürettiği bademli, kahveli,
kişnişli, ağır miskî, bahar, turuncu adında şekerler; akideci esnafının
ürettiği akide ve peynir şekerleri 24 adet dükkânda satışı yapılan ürünler
arasında bulunmaktadır (BOA, C.İKTS.,119/943; BOA, C.BLD.,
100/4987; BOA, C.BLD., 142/7095). Şeker ve şekerlemelerin
İstanbul’da
çeşitliğinin
artmasında
ve
yaygınlaşmasında
Kastamonu’nun Araç ilçesinden 1777 yılında İstanbul’a gelerek
Bahçekapı’da ilk şekerci dükkanını açan, sonrasında yaptığı üstün
kalitede, farklı tat ve lezzetteki tatlılarından dolayı sarayda
“şekercibaşı” unvanıyla görevlendirilen Hacı Bekir Efendi önemli bir
rol üstlenmiştir (Tan, 2003:992-994).
Osmanlı mutfağında ve Türk toplumunda misafir ağırlamalarında
veya kendi tüketimleri için evlerde şerbet, hoşaf ve reçel yapımı için
Ramazan ayı öncesinde Osmanlı toplumunun malzeme tedariki yaptığı
bilinmektedir (Bey, 1995:276-277). Reçel ve çevirmeler de Osmanlı
toplumunun mutfak kültüründe önemli bir yere sahiptir. Toplumun her
kesimi tarafından çok zengin çeşitliliğe sahip olan reçellere ilgi fazla
olmuştur (Kaya, 2011:303-309). Kastamonu’da “Güllü aş” olarak da
bilinen güllaç (Gün vd, 2008:785-788; Işın, 2009:5) ve 18. yüzyıldan
itibaren Osmanlı mutfağında itibar gören “Baklava” tatlı çeşitleri
arasında yer almıştır (Yerasimos, 2014:220). Osmanlı toplumunda
genel anlamda kullanılan tatlı çeşitlerine Kastamonu’da da
kullanılmasının yanı sıra farklı tatlı türleri de kullanılmıştır.
a.

Bal ve Pekmez

Kastamonu’da bal (asel) ve pekmez çeşitlerinin oldukça fazla olarak
fiyatlandırılması söz konusudur. Bu ürünlerin yerli olanları olduğu gibi
dışarıdan getirilen ürünler de bir hayli fazladır. Dışarıdan getirilen
ürünler getirildikleri yerin adı ile isimlendirilmiştir. Kastamonu’da
asel-i musaffa-i Anadolu, asel-i Rumili (Kırım ve Tuna balı), asel-i
Rumili edna, sızdırılmış asel (kömçeli sızmış), Anapa balı, Sohom balı
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(ezgemiden gelen), Boyabad aseli, asel-i Çorum, Osmancık aseli, Zile
aseli, tulum balı edna, tulum balı alâ, yerli üzüm balı, şem-i asel, 13
adet bal çeşidi ve 1 adet bal mumu için fiyat belirlenmesi yapılmıştır.
Türk mutfak kültürü içinde tatlandırıcı olarak da kullanılan
geleneksel gıdalarımızdan bir tanesini pekmez oluşturmaktadır.
Pekmez, Türk toplumunun yetiştiği mevsimde tüketemediği ürünü
sonradan tüketmek için geliştirdiği saklama yöntemleri içinde ortaya
çıkan bir üründür (Batu, 2006:9). Üzüm, dut, kuru üzüm, incir gibi
farklı meyvelerden elde edilen pekmez, elde edildiği meyveye göre
üzüm pekmezi, dut pekmezi şeklinde adlandırılmıştır (Karababa,
2005:357).
Kastamonu’da üzüm pekmezinin yanı sıra armut pekmezinin de
satışının yapıldığı anlaşılmaktadır. Kastamonu’da pekmez, Boyabat
pekmezi, Sinop pekmezi, yerli pekmez, Tosya pekmezi, Osmancık
pekmezi, Zile pekmezi, hurma pekmezi, kara pekmez, sofuk tabir
olunur armut pekmezi olmak üzere 10 adet pekmez çeşidi için fiyatı
belirlenmiştir. Ürünler için belirlenen fiyatlar 1 kıyye ağırlık ölçüsüne
göre belirlenmiştir.
Grafik 1: Asel-i Musaffa-i Anadolu Fiyatları
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Grafik 2: Asel-i Rumili Fiyatları

Asel-i Musaffa-i Anadolu (sızdırılmış Anadolu balı) 1673 yılından
itibaren 1856 yılına kadar fiyatlandırılan bir üründür. 1673 yılında 50
akçe olan ürün fiyatı 1698 yılı Nisan ayında %60 artarak 80 akçeye
çıkmıştır. Aynı yılın Ekim ayında %10 azalan fiyat, bu tarihten itibaren
düşüş eğilimi içinde oluşmuştur. Ürün fiyatı, 1856 Nisan ayında
%1441,6 fiyat yükselişi ile zirve noktasına ulaşmıştır. 1673 yılı ile 1856
yılı arasındaki fiyat değişim oranı %1820 olmuştur.
Rumeli balının Kırım ve Tuna bölgesinden getirilen bal çeşidi
olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. 1698 yılı ile 1824 yılları arasında
ürün fiyatında %450 yükseliş gerçekleşmiştir.
Aseli Rumili (edna), Rumeli’den Kastamonu’ya getirilerek satışı
yapılan bir üründür. Kalitesi diğer Rumeli balına göre düşük olduğu
kayıtlarda belirtilmiştir. 1788 yılında fiyat belirlenmesi yapılmaya
başlanan ürün fiyatı artış eğilimlidir. Ürün fiyatı 1788 yılına göre 1800
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yılında %55,5 artış yaşamıştır. 1803 yılında bu oran %66,6 oranına
çıkmıştır. 1823 yılı ürün fiyatı 1788 yılı ürün fiyatına göre %400
yükselmiştir.
Grafik 3: Aseli Rumili (edna) Fiyatları

Grafik 4: Yerli Pekmez Fiyatları
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Yerli pekmez kayıtlarda 19. yüzyıl başından itibaren
fiyatlandırılmıştır. Kastamonu’da üretimi yapıldığı isminden
anlaşılmaktadır. Grafikten de anlaşılacağı üzere ürün fiyatında yükseliş
dikkat çekmektedir. 1800 yılı Ocak ayında 20 akçe olan ürün fiyatı, aynı
yılın Kasım ayında %20 yükseliş ile 24 akçeye çıkmıştır. 1801 yılında
ürün fiyatındaki artış oranı ilk yıl fiyatına göre %65 olmuştur. 1838
yılında ürün fiyatında bir önceki fiyata göre %220 ani bir yükseliş
dikkat çekmektedir. Bu yıldan itibaren ürün fiyatında azalış eğilimli
fiyat oluşumu görülmektedir.
Grafik 5: Tosya Pekmezi Fiyatları
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Tosya pekmezi fiyatı ile Yerli pekmez fiyatı arasında paralellik
olduğu anlaşılmaktadır. Tosya pekmezi 1801 yılından itibaren
Kastamonu’da satılmaya başlanmıştır. Her iki ürün de 1838 yılında aynı
oranda ani bir fiyat artışı yaşamıştır. Tosya pekmezinin 1801 yılı ile son
fiyat belirlenmesinin yapıldığı 1838 yılı arasındaki fiyat değişim oranı
%627,2 dir.
a.

Kurutulmuş Meyveler
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Türk yemek kültüründe kurutulmuş gıdalar önemli bir yere sahiptir.
Meyvelerin kurutularak kış için saklanması ve kış aylarında tüketilmesi
Türk mutfak kültürünün vazgeçilmezleri arasındadır (Köymen,
1982:35-46). 11. yüzyılda Türk yemek kültüründe üzüm, elma, armut,
şeftali, kayısı, erik, ayva, dut gibi meyvelerin kurutularak kış aylarında
su ile pişirilerek veya pekmezle tatlandırılarak tüketilmiştir (Arat,
1947:11). Bu meyvelerden elde edilen pestil, köfter ve ağdanın da
önemli bir yeri vardır.
Kastamonu’da kurtulmuş meyve ürünleri oldukça zengin bir
çeşitliliğe sahiptir. Kurutulmuş meyveler arasında hem Kastamonu’da
üretimi yapılan hem de dışarıdan getirilen ürünler bulunmaktadır. Bu
ürünler torba üzümü, kuru üzüm, kuru üzüm İslambol, kuru üzüm
Osmancık, kuru üzüm Tosya; erik kurusu, erik kurusu mürdüm, açma
erik, erik kurusu Osmancık; kuru incir ve sarıcanın kuru inciri; armud
kurusu Tosya olmak üzere 12 çeşittir. Bu ürünlerin dışında köfter, ağda
ve pestil olarak köfter yerli (ceviz sucuğu), köfter Amasya, köfter a‘la,
köfter edna, tarhana köfteri, üzüm ağdası (yerli ağdası), Taşköprü
ağdası, Zile ağdası, Tosya ağdası, Osmancık ağdası, sonradan zuhur
iden ağda, Aydın ağdası, Bursa ağdası, bazar köyü bulaması, sarma
pestil, mürdüme pestili, erik pestili, al erik pestili fiyatlandırılması
yapılan 18 adet ürün bulunmaktadır. Ürünler için belirlenen fiyatlar 1
kıyye ağırlık ölçüsüne göre belirlenmiştir.
Grafik 6: Kuru Üzüm Fiyatları
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Grafik 7: Erik Kurusu Fiyatları
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Kuru üzüm, 1691 yılında ilk defa fiyatlandırılması yapılan bir
üründür. Bu tarihte 14 akçe olan ürün fiyatı 1704 yılına kadar hafif bir
yükseliş göstererek %25 artış ile 22 akçeye çıkmıştır. Ürün fiyatındaki
yükseliş 1828 yılına kadar devam etmiştir. 1828 yılında bir önceki yılın
fiyatına göre %300 seviyesin dikkat çekici bir artış yaşanmıştır. Ürünün
ilk fiyatı ile son fiyatı arasında %500 artış yaşanmıştır.
Erik kurusu 1673 ile 1774 yılları arasında 16 akçe üzerinden
fiyatlandırılmıştır. Bu tarihten itibaren fiyatlanmada yükseliş olduğu
görülmektedir. Haziran 1786 yılında 10 akçeye düşen ürün fiyatı aynı
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yılın Ağustos ayında %100 artış yaşamıştır. Artış oranı 1824 yılında %
114,2’ye, 1846 yılında %328,5’e çıkmıştır. 1846 yılı sonrası fiyatta
düşme eğilimi gözlenmektedir. 1691 yılı ile 1853 yılı arası ürün
fiyatındaki artış %650 olmuştur.
Grafik 8: Köfter Yerli Fiyatları
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Grafik 9: Üzüm Ağdası Fiyatları

Ceviz sucuğu olarak da isimlendirilen köfter ile üzüm ağdası
fiyatları grafikten de anlaşılacağı üzere yükseliş yönlü fiyat
oluşumlarını içermektedir. Her iki üründe 19. yüzyıl başına kadar yatay
diyebileceğimiz bir düzeyde fiyat belirlemesine sahiptir. Köfter fiyatı
ilk defa 1694 yılında 24 akçe olarak fiyatlandırılmıştır. 1772 yılında
ürün fiyatı 40 akçeye yükselmiştir. İki fiyat arsındaki yükseliş oranı
%66,6 olmuştur. 1773 yılı Nisan ayında 40 akçe olan ürün fiyatı aynı
yılın Ağustos ayında %25 azalış ile 30 akçeye düşmüştür. Ürün fiyatı,
1823 yılında %132 seviyesinde ani bir yükseliş görülmektedir. 1824
yılında ise ürün fiyatı önceki fiyatına göre %36,3 azalmıştır. 1850 yılı
Ocak ayında 84 akçe olan ürün fiyatı %400 seviyesinde artış ile 420
akçe olmuştur.
Üzüm ağdasındaki yükselişler daha ziyade 1800’lü yıllarda
olmuştur. 1798 yılından 1810 yılına kadar ürün fiyatı %200 yükseliş
yaşamıştır. Ürün fiyatı 1846 yılında %275 artışla zirve noktasına
ulaşmıştır. Ürün fiyatında ilk fiyat ile son fiyat arasındaki değişim
%1050 olmuştur.
Grafik 10: Taşköprü Ağdası Fiyatları
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Grafik 11: Zile Ağdası Fiyatları
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Taşköprü Ağdası

Taşköprü ağdası fiyatlarında artış yönlü dalgalanmalar bir hayli
fazladır. Özellikle bu dalgalanmalar 1800’lü yıllar sonrasında
yoğunlaşmaktadır. 1776 yılında başlayan ürün için ilk fiyat
belirlenmesi 1838 yılına kadar devam etmiştir. İlk ve son fiyat
arasındaki ürün fiyat değişimi %740 olmuştur.
Zile ağdası Kastamonu dışından gelen ürünler arasındadır. 1823 yılı
ile 1856 yılları arası ürünün fiyatlandırıldığı görülmektedir. 1823
yılında 132 akçe olan ürün fiyatında 1846 yılında %263,6, 1847 yılında
%286,3 yükseliş görülmektedir. 1847 yılından itibaren ürün fiyatında
düşüş olduğu görülmektedir.
b.

Şeker

Şeker ürünü Kastamonu’da fiyat belirlemesi yapılan ürünler
arasındadır. Bu ürün için fiyat belirlenmesi 19. yüzyıl başlarından
itibaren yapılmıştır. Kastamonu’da “kelle şeker” olarak ifade edilen
büyük, konik şeklindeki şekerler için 1816 yılından itibaren; “çay ve
şerbetlik şeker ve nevale” olarak ifade edilen ve içinde birden fazla ürün
adı zikredilen ürün için 1820 yılından itibaren; “torba (toz) şeker”
ürünü için 1847 yılından itibaren fiyatlandırma yapılmıştır. Çay
kullanımının Kastamonu’da olduğu “çay ve şerbetlik şeker ve nevale”
ürün fiyatlandırmasından anlaşılmaktadır. Ancak çay için ayrı bir
fiyatlandırma yapılmadığı görülmüştür.
Torba (toz) şeker ürünü için ilk defa 1847 yılında fiyat belirlenmişti.
Ürün fiyatının diğer ürün fiyatlarına göre yüksek olduğu
anlaşılmaktadır. Mesela 1874 yılı zeytin fiyatı ile şeker fiyatı arasında
%128,5 oranında bir fark olduğu görülmektedir. Bir başka ifade ile
zeytin ile şeker arasında yaklaşık 1,5 kat fiyat farkı oluşmuştur. Bunun
sebebinin ise şeker üretiminin Osmanlı ülkesinde az oluşu ve ürünün
daha ziyade ithalat ile ülkeye gelişinden kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Grafik 12: Torba (Toz) Şeker Fiyatları Değişimi
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1847 Şubat ayında ürün fiyatı 960 akçe iken aynı yılın Aralık ayında
ürün fiyatında %6,25 artış olduğu görülmektedir. Ürün fiyatının 1849
yılından itibaren 1852 yılına kadar düşüş içinde olduğu görülmektedir.
1852 yılında ürün fiyatı 1847 yılına göre %25 azalmıştır. 1856 yılı
Nisan ayında ürün fiyatı 1847 yılına göre %25, Temmuz ayında ise %10
yükseliş göstermiştir. Bu fiyatlama ürün için yapılan en yüksek
fiyatlama olmuştur. 1856 yılı Temmuz ayı ürün fiyatı 1847 yılına göre
%12,5 artışı ifade etmektedir.
Grafik 14: Kelle Şeker Fiyatları
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Grafik 13: Çay ve Şerbetlik Şeker Fiyatları

Çay ve Şerbet için kullanılan şeker, 1821 yılından itibaren
Kastamonu’da fiyatlandırılmıştır. Bu üründe torba toz şeker gibi diğer
ürünlerden fiyatı yüksektir. Ürün 1846 yılına kadar aynı fiyattan
satılmıştır. 1846 yılında ürün fiyatının %84,6 artış görülmektedir. 1847
yılında ürün fiyatında %16,6 düşüş yaşanmış, düşüş Aralık 1851 yılına
kadar devam etmiştir. Bu yılda ürün fiyatındaki azalış 1849 yılına göre
%37,5 olmuştur. 1851 yılından itibaren 1856 yılına kadar ürün fiyatında
yükseliş olduğu görülmektedir. 1856 yılı Nisan ayında ürün fiyatının
1821 yılına göre %84,6 yükselmiş ancak aynı yılın Temmuz ayında
Nisan ayına göre %8,3 düşüş yaşanmıştır.
Akide yapımında kullanılan kelle şeker, 1816 yılından itibaren
Kastamonu’da satışı yapılmıştır. Bu yıldan itibaren ürün fiyatında %9,4
düşüş 1846 Nisan ayına kadar devam etmiştir. 1846 yılında ürün fiyatı
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1821 yılına göre %58,3 artmıştır. Bir yıl sonra ürün fiyatında görülen
%10,5 azalış 1850 yılında %15,7’ye çıkmıştır.
c.

Helva

Helva, lezzetinin yanı sıra besleyici özelliği ile asırlar boyu Osmanlı
Türk toplumu mutfağının vazgeçilmezi olarak sofrasından eksik
olmayan bir tatlıdır. Helva sadece sarayın değil aynı zamanda Türk
toplumunun bütün kesimlerinin ortak tatlısı olmuştur (Yerasimos,
2014:200). Osmanlı sarayı için helva; haremde şehzadenin doğum
sevincinde, tahta çıkışının mutluluğunda, savaşta kazandığı zaferin
kutlanmasında, ölümü sonrasında ruhu için dağıtılan vazgeçilmez bir
lezzet olmuştur.
Selçuklu mutfağında karşımıza çıkan un helvası, badem helvası,
zerde ve paluze tercih edilen helva çeşitlerinden bazılarıdır (Akın vd,
2015: 33-52). Osmanlı toplumu, mutfağında hazırladığı irmik helvası,
gaziler helvası, cem sultan helvası, memnûniye, helva-yı hâkanî, helvayı âsûde, helva-yı leb-i dilber, helva-yı sabunî, tepsi helvası, ayva
helvası, kabak helvası keten helvası, hersûde ve acı helva gibi helvaları
çok sık sofrasında bulundurmuştur. Ticarî amaçlı olarak dükkânlarda
veya imalâthanelerde hazırlanarak satılanlar ise tahin helva, koz helva,
kâğıt helva, yaz helvası idi (Kut, 1986:51). Osmanlı saray mutfağında
bayramlarda özel olarak üretimi yapılan “zülbiye helvası” helvaların en
ünlüsüdür (Bilgin, 2008:71-80).
Helva, lezzetinin yanı sıra besleyici özelliği ile asırlar boyu Osmanlı
Türk toplumu mutfağının vazgeçilmezi olarak sofrasından eksik
olmayan bir tatlıdır. Helva sadece sarayın değil aynı zamanda Türk
toplumunun bütün kesimlerinin ortak tatlısı olmuştur (Yerasimos,
2014:200). Osmanlı sarayı için helva; haremde şehzadenin doğum
sevincinde, tahta çıkışının mutluluğunda, savaşta kazandığı zaferin
kutlanmasında, ölümü sonrasında ruhu için dağıtılan vazgeçilmez bir
lezzet olmuştur.
Selçuklu mutfağında karşımıza çıkan un helvası, badem helvası,
zerde ve paluze tercih edilen helva çeşitlerinden bazılarıdır (Akın vd,
2015: 33-52). Osmanlı toplumu, mutfağında hazırladığı irmik helvası,
gaziler helvası, cem sultan helvası, memnûniye, helva-yı hâkanî, helvayı âsûde, helva-yı leb-i dilber, helva-yı sabunî, tepsi helvası, ayva
helvası, kabak helvası keten helvası, hersûde ve acı helva gibi helvaları
çok sık sofrasında bulundurmuştur. Ticarî amaçlı olarak dükkânlarda
veya imalâthanelerde hazırlanarak satılanlar ise tahin helva, koz helva,
kâğıt helva, yaz helvası idi (Kut, 1986:51). Osmanlı saray mutfağında
bayramlarda özel olarak üretimi yapılan “zülbiye helvası” helvaların en
ünlüsüdür (Bilgin, 2008:71-80).
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Uzun kış gecelerinde aileler arası ev ziyaretlerinde “helva sohbeti”
olarak da ifade edilen sohbet esnasında “keten helvası” ikramı yapılırdı.
Yapımı ev için oldukça zahmetli olması nedeniyle misafiri olan kişiler,
helvacı esnafı tarafından dükkân veya imalathanede yapılan “keten
helvası”nı tercih etmişlerdir. Sade veya fıstıklı çeşitleri olan “koz
helvası” ile “tahin helvası” şekerinin fazla oluşundan dolayı bıçak
kesmeyecek kadar sert helva çeşididir (Sertoğlu, 1994:19-20).
Kastamonu’da fiyat belirlemesi yapılarak satılan helva çeşitleri,
Türk mutfağındaki zengin tatlı çeşitliliğini gösterir bir içeriğe sahiptir.
Yukarıda hakkında bilgi vermeye çalıştığımız helva ürünlerinin
birçoğunun Kastamonu’da da üretimlerinin yapıldığı anlaşılmaktadır.
Ancak Kastamonu’da İstanbul ve saray mutfağında bahsedilmeyen
çeşitler ile de karşılamıştır. Kastamonu’ya ait narh kayıtlarında fiyat
belirlenmesi yapılan 17 adet helva çeşidi bulunmaktadır.
Tablo 2: Helva Çeşitleri
Kozlu (cevizli) helva
Leblebi helvası
Şişe helva cevizli
Tar kozlu helva
Çekme (ketan) helva
Bayağı helva

Tahin helva
Şişe helva
Yapraklı helva
Bütün cevizli helva
Şişe helva leblebili
Nohudlu helva
Bademli helva
Asel-i musaffa helvası
Çubuk helva
Köpük helva
Nerlebiye (Zülbiye) helva (yerli asel olmak üzere)

Zülbiye helva yapımında Kastamonu üretiminde bal kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Dikkat çekici helva çeşitleri arasında leblebiden,
bademden ve nohuttan yapılan helvalar bulunmaktadır. Şişe helva
çeşidi ise hayli ilginç bir helva çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Helvacı esnafına ait ürün kayıtları arasında mukassem (maksama) boza
(balsız) ürünü de yer almaktadır. Helva çeşitlerine ait ürünler, helvacı
esnafının sattığı ürünler arasında yer almaktadır. Ürünler için belirlenen
fiyatlar 1 kıyye ağırlık ölçüsüne göre belirlenmiştir.
Kozlu helva, 1673 yılından itibaren 1856 yılına kadar fiyat
belirlemesi yapılan bir üründür. Bu yönüyle diğer helva çeşitlerinden
ayrılmaktadır. 1673 yılı ile 1703 yılları arasında ürün fiyatında ortalama
%30 artış ve azalış içerikli dalgalanma yaşanmıştır. 1704 yılından
itibaren ürün fiyatında düşüş gözlenmektedir. Bu tarihten itibaren ürün
fiyatındaki düşüş 1751 yılına kadar devam etmiştir. 1751 yılı Nisan,
Ekim ve Aralık aylarında ürün için üç kere fiyat belirlemesi yapılmıştır.

Grafik 15: Kozlu (Cevizli) Helva Fiyatları
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Grafik 16: Tahin Helvası Fiyatları
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Kozlu helva fiyatı Nisan ayında 24 akçedir. Ekim ayında ürün fiyatı
%33,3 düşüş göstermiş, Aralık ayında ise bir önceki ayın ürün fiyatına
göre %75 artış yaşanmıştır. Ürünün Nisan ayı fiyatı ile Aralık ayı fiyatı
arasında %16,6 yükseliş yaşandığı görülmektedir. 1751 yılından
itibaren ürün fiyatında belirgin bir yükseliş görülmeye başlanmaktadır.
1803 yılı Şubat ayında ürün fiyatı 72 akçedir. Bu fiyat 1802 Haziran
ayına göre %20 artışa karşılık gelirken, 1803 yılı Nisan ayı ürün fiyatına
göre ise %25 azalışa karşılık gelmektedir. 1821 yılında 120 akçeye
çıkan ürün fiyatı Aralık 1847 yılında %325 artışla 510 akçeye, 1856
yılında %400 artışla 600 akçeye çıkmıştır. Ürünün 1856 yılı fiyatı 1673
yılı ürün fiyatına göre %1566,6 artmıştır.
Grafik 17: Leblebi Helvası Fiyatları

Grafik 18: Nerlebiye (Zülbiye) Helvası
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19. yüzyıl başından itibaren leblebi helvası Kastamonu’da
fiyatlandırılmıştır. Ürün için yapılan fiyatlandırmanın 1856 yılına kadar
yükseliş içinde olduğu grafikten anlaşılmaktadır. 1802 yılı fiyatıyla
1809 yılı fiyatı aynı olan ürün, 1811 yılı Mayıs ayında %150 artış
göstermiştir. Aynı yılın Kasım ayında ürün fiyatında %40 azalış
yaşanmıştır. 1812 yılında hafif bir yükseliş gösteren ürün fiyatı 1802
yılı ürün fiyatına göre 1815 yılında %183,3 artmıştır. 1816 yılında ise
ürün için üç kere fiyat belirlenmesi yapılmıştır. Bu tarihten itibaren ürün
fiyatında artış dikkat çekici yükselişler göstermektedir. Ürünün 1856
yılı fiyatı 1802 yılı ürün fiyatına göre %1400 artmıştır.
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Grafik 19: Yapraklı Helva Fiyatları

Grafik 20: Çekme (Ketan) Helva Fiyatları
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Yapraklı helva 1838 yılı ile 1853 yılları arasında Kastamonu’da
fiyatlandırması yapılan bir helva çeşididir. Ürün fiyatında yükseliş
eğilimli fiyat oluşumu görülmektedir. 1847 yılında ürün fiyatı 1838
yılına göre %48,1 artış yaşayarak fiyatlandırmada en yüksek seviyeye
ulaşmıştır. Bu tarihten itibaren ürün fiyatında kısmî düşüşler yaşansa da
1853 yılında ürün fiyatının 1838 yılı fiyatına göre %20,3 yükseliş
gösterdiği görülmektedir.
Çekme (keten) helva ürünü için ilk fiyatlandırma 1772 yılında 48
akçe olarak yapılmıştır. Ürün için 1838 yılına kadar fiyat belirlenmesi
yapılmadığı görülmektedir. 1838 yılında ürün fiyatında 1772 yılına
göre %1400 artış yaşanmıştır. Bu artış seviyesi oldukça dikkat
çekicidir. Ürün fiyatı 1847 yılında 1838 yılı fiyatına göre %10,8 artarak
yükselişine devam etmiştir. Bu tarihten itibaren 1852 yılına kadar
fiyatlar düşüş göstermektedir. Fiyatlardaki düşüş oranı 1852 yılında
%28,5’e kadar ulaşmıştır. 1852 yılı ürün fiyatı ile 1856 yılı fiyatı
arasında %47,3 artış yaşandığı görülmektedir.
Grafik 21: Boza Fiyatları
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Boza, Farsça ’da “darı” anlamına gelen “buze” kelimesinin
Türkçe’deki karşılığıdır. Tahıl bazlı fermente bir içecek türü olan boza;
öğütülen darı, mısır, yulaf, çavdar, pirinç, buğday gibi tahıllara su
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ilavesiyle pişirilmesi, şeker ve maya ilavesiyle laktik asit
fermantasyonuna tabi tutulması ile elde edilmektedir. (Birer, 1985:341344). Orta Asya’dan beri Türk toplumunun mutfağında yer alan boza,
Kastamonu’da helvacı esnafı tarafından satılmıştır. Ürünün
fiyatlandırması ağırlık ölçüsü olan dirheme (1 dirhem=3,2073 gr) göre
yapılmıştır. Ürün için belirlenen fiyat 1 akçe olarak sabittir.
Boza için 1673 yılından itibaren fiyatlandırma yapılmıştır. Ürün
fiyatı 1673 yılında 16,035 gr için 1 akçedir. 1690 yılında 384,84 gr
bozanın 1 akçeye satıldığı görülmektedir. 1691 yılında ürün gramında
%16,6 azalış yaşanmasına karşın fiyatında değişiklik olmamıştır.
Ancak ürün gramında yaşanan bu azalış daha az ağırlıktaki ürünü aynı
fiyata satın almayı, bir başka ifadeyle örtülü bir fiyat artışını ifade
etmektedir. 1706 yılından itibaren 962,1gr olan ürün gramı son
fiyatlamanın yapıldığı 1781 yılına kadar değişmemiştir. Ancak 1728
yılında bir önceki yıla göre ürün gramında %33,3 artış yaşamıştır. Ertesi
yıl ise ürün %25 azalarak yeniden 962,1 gramdan satılmıştır. Aynı
durum 1772-1773 yılları için de geçerlidir. 1772 yılında bir önceki yıla
göre ürün gramı %66,6 azalmıştır. 1776 yılına kadar geçerli olan bu
azalış, 1776 yılında %200 artarak yeniden 962,1 grama gelmiştir.

20 Aralık…

9 Temmuz…

29 Aralık…

16 Mart 1824

16 Kasım…

2 Haziran…

30 Nisan…

0

13 Nisan 1776
30 Nisan 1788
6 Eylül 1795
27 Ocak 1800
12 Nisan 1803
14 Haziran…
24 Mayıs…
20 Aralık 1812
19 Haziran…
6 Mayıs 1818
18 Ocak 1821
18 Ocak 1823
3 Haziran…

20

Kadayıf

19 Ekim 1813

Katmer

40

7 Haziran…

60

Grafik 23: Kadayıf Fiyatları
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Grafik 22: Katmer Fiyatları

Katmer, yağ ile yoğrulan hamur dinlendirildikten sonra arasına
kaymak konulup kızartılarak üstüne şerbet verilen bir çeşit tatlıdır. 1776
yılında 25 dirhem üzerinden fiyatlandırılan katmer, 1782 yılında 61,44
grama düşürülerek %20 fiyat artışına uğramıştır. 1792 yılında bu oran
%40, 1795 yılında ise %50 olmuştur. Fiyatlar yükselişi 1808 yılına
kadar devam etmiştir. 1808-1812 yılları arasında fiyatlarda %68’e
varan düşüş gözlenmektedir. Ancak 1812 tarihinden ürün için fiyat
belirlenmesinin son tarihi olan 19 Temmuz 1827 yılına kadar fiyatlarda
%44’e varan artış izlenmektedir. Ürün grafiğinde gözlenen düşüş
eğilimi dirhem miktarındaki düşüşü yansıtmaktadır. Dolayısıyla daha
az dirhemdeki ürün aynı paraya alınmakta bu ise fiyatlardaki yükselişi
yansıtmaktadır.
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Tatlı türü olan kadayıf için ilk narh kaydı 1754 yılında 1 kıyyesi yani
1228,8 gramı 54 akçe olarak verilmiştir. 1756 yılında %4 fiyat artışı ile
56 akçe olan kadayıf fiyatı, 4 Nisan 1759 yılında %11 artışla 60 akçe,
25 Ağustos 1759 yılında ise %104 artışına 110 akçe olmuştur. 1766
tarihinden itibaren çarpıcı derecede fiyat düşüşü yaşanmıştır. Bu tarihte
kadayıf fiyatı %79 düşüş yaşamıştır. Bu seviyedeki düşüş 1838 yılına
kadar devam etmiştir. 1838 yılında 1 kıyye için 120 akçe ödenmiştir.
1850 yılında 144 akçe olan kadayıf fiyatı 1846 yılı fiyatına göre %20,
Nisan 1856 yılı fiyatına göre ise %50 artmıştır. 1754 yılı fiyatına göre
Temmuz 1856 fiyatında %140,7 yükseliş olduğu görülmektedir.
6.

Sonuç

Dünya’da madeni sikkelerin para olarak kullanıldığı zaman
dilimlerinde para ile fiyat ilişkisi veya ürün ile fiyat ilişkisi günümüzde
var olan ilişkiye benzemektedir. Özellikleri kısıtlanmış insanların yine
özellikleri kısıtlanmış dünya’da yaşaması bu ilişki benzerliğinin temel
nedeni olmaktadır. Kısıtlanmaya bağlı pek çok neden fiyatları
etkilemektedir. Aşırı soğuk veya sıcaklar, ürün hasadının bol veya az
olmasına dolayısıyla da fiyatların düşmesine veya yükselmesine neden
olmakta. Dünyadaki siyasî ve iktisadî gelişmeler, savaşlar, salgın
hastalıklar, ürün turfanda zamanları, hayvanların yavrulama zamanları
gibi pek çok sebep dahi fiyat düşüş veya yükselişlerinde önemli bir
etken konumundadır.
Osmanlı Devletinin zaferler döneminde vergi gelirleri, masrafların
karşılanmasında yeterli gelirken mağlubiyetler dönemi ile birlikte
ortaya çıkan toprak kayıpları ihtiyaçların karşılanmasında sıkıntıları
beraberinde getirdiği gibi vergi kayıplarına da neden olmuştur. Kadîm
iktisadî politikalar bağlamında alışageldiği ekonomik şartların
sürdürülebilmesi noktasında mevcut vergi gelirleri ise düşük
kalmaktaydı. Ayrıca Osmanlı ülkesinde karşılaşılan ayaklanmalar,
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılarak yenisinin kurulma girişimleri,
Balkanlar’da ve Mısır’da görülen isyanlar, özellikle Rusya ile yaşanan
savaşlar Osmanlı Devletinde malî krizleri de beraberinde getirmiştir.
Çözüm için vergi gelirleri düşük olan Avrupalı devletlerin de
uyguladığı tedavüldeki madeni paranın toplatılarak içeriğindeki
gümüşten itibari değeri daha fazla gümüş sikkenin piyasaya sürülerek
devlete ek gelir sağlama yöntemi olan tağşiş uygulamaları
kullanılmıştır. Büyük tağşişler padişah II. Mahmud döneminde
yapılmıştır. 1808-1831 yılları arasında tedavülde olan gümüş guruş,
içeriğindeki gümüşün %79’unu kaybetmiştir. Şevket Pamuk’a göre
Osmanlı akçesinin gümüş içeriği 15. yüzyılın ortalarından 19. yüzyılın
ortalarına kadar yaklaşık 100 kattan fazla azalmıştır (Pamuk, 2001).
Osmanlı Devletinde görülen parasal genişleme uzun vadede fiyat
artışlarının en önemli nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Sıkıntılı dönemlerde gelir kaynağı elde etmek için uygulanmış olan
tağşişlerin sonucu olarak fiyatlardaki yükseliş veya eflasyon
Kastamonu şehrinde de kendini hissettirmiştir. Kastamonu narh
kayıtlarındaki tatlı ürünlerinde bu etkiyi görmemiz mümkün
olmaktadır. Çalışmada tatlı ürünleri dört başlık halinde verilmişitir. Bal
ve Pekmez başlığı altında toplam 23 adet ürün çeşidi yeralmaktadır.
Bunlardan 13 adedi bal, 10 adedi pekmez çeşitlerine aittir. Kurutulmuş
meyveler başlığı altında toplam 30 adet ürün bulunmaktadır. Bunlardan
12 adedi meyve kurularına, 18 adedi pestil ve ağda çeşitlerine aittir.
Şeker başlığı altında 3 adet ürün çeşidi yer almıştır. Helva başlığı
altında ise 17 adet ürün çeşidi bulunmaktadır. Bu ürünlere ait grafiklerin
tamamının aynı çalışmada verilmesi mümkün olmadığından örnek ürün
grafikleri çalışmada verilmiştir. 17. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın
ortalarına kadar tatlı ürünleri için fiyat belirlenmesi yapımıştır. Bu
zaman dilimi içerisinde yer alan ürünlere bazen aynı yıl içerisinde
birden fazla fiyat belirlemesi yapıldığı görülmüştür. Tatlı ürünleri
içerisinde yer alan ürün çeşitliliği 19. yüzyılla birlikte artmaktadır.
Fiyat artışları bundan dolayı her ürün için farklılık gösterir bir hal
almaktadır. Ancak her ürünün fiyatı, kendi zaman dilimi içinde diğer
ürünlerle paralellik göstermektedir.
Kastamonu’da fiyat belirlenmesi yapılan tatlı çeşitleri içerisinde yer
alan ürünlerdeki fiyatlar incelendiğinde, Osmanlı Devletinin tağişiş
uygulamarı ile yakından ilişkili olduğu görülmektedir. 18. yüzyılın
sonları ile 19. yüzyılın ilk yarısındaki Osmanlı Devletinin tağşiş
uygulamaları dikkate alındığında tatlı ürünleri fiyatlarının 17. yüzyılın
sonlarından 19. yüzyılın ortalarına kadar yaklaşık olarak 15 kat arttığını
ortaya koymaktadır.
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Giriş
Türkiye-Suriye sınırında ve tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan;
Hatay, Gaziantep ve Suriye ile çevrili olan Kilis, Gaziantep’in bir
kazası iken 1995 yılında il statüsüne getirilmiştir. Polateli, Musabeyli
ve Elbeyli bucakları da ilçe statüsüne getirilmiş ve Kilis iline
bağlanmıştır (Karademir, 2020:1-2).
20 Ekim 1937 tarihinde yayın hayatında 15 yılı geride bırakmış olan
Kilis Günlük Halk Gazetesi’nin (Kilis 16 Yaşında, Kilis Günlük Halk
Gazetesi, 11.10.1937, s.2), 1937 yılından itibaren Latin harfleri ile
basımına başlanmıştır. Yaptığımız bu çalışma ile gazetenin Latin
harfleri ile basımından itibaren 1940 yılına kadar olan zaman diliminde
Kilis ile ilgili yer alan haberler incelenerek, Kilis’in yakın tarihine ışık
tutulmaya çalışılmıştır. Çalışmamıza benzer daha önceden yapılan
çalışmalar varsa da belirlediğimiz zaman dilimine özgü yapılan detaylı
çalışmanın olmaması, literatürde konu ile ilgili önemli bir boşluğun
doldurulmasına katkı sağlayacaktır.
1.

Tarım Ve Hayvancılık

Kilis, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunmasına rağmen
Akdeniz ikliminin tesiri altındadır. Bölgede yetiştirilen ürünler ile iklim
arasında sıkı bir bağlantı olmakla birlikte Kilis’te tarıma elverişli
olmayan yerler çayır ve meralar, fundalıklar ve ormanlık alanlardır.
Bununla birlikte tarih boyunca üzüm bağları ve zeytinlikleri ile olduğu
kadar tahıl ambarı ovalarıyla da zengin ve bereketli bir yerleşim
merkezi olan Kilis’te (Gökşen, Burkay, 2019:206) yetiştirilen ürünler
arasında buğday, arpa ve mısır ilk sırada yer almıştır. İklimin elverişli
olması, çeşitli ürünlerin yetiştirilmesine imkân vermiştir (Öğüt ve
Karataş, 2012: 56). Maraş usulü çeltik ekimi yapılmış, satın alınan un
değirmeni çeltik değirmenine dönüştürülmüş (Maraş Usulü, Kilis
Günlük Halk Gazetesi, 6.5.1937, s.1), tarlalara kırmızı mercimek ve
nohut gibi bakliyat ürünleri ekilmiş, üzüm, zeytin ve Antep fıstığı
yetiştirilmiştir (Öğüt ve Karataş, 2012, 44). Zeytincilikte asırlardır
süregelen köklü bir geleneğe sahip olan Kilis’te (Gökşen, Burkay,
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2019:206), Akdeniz ikliminin etkisi ile yoğun bir şekilde zeytin üretimi
gerçekleştirilmiş (Karademir, 2020: 28) ve yetiştirilen zeytin daha
ziyade zeytinyağı yapımında kullanılmıştır. Kilis’te üretilen diğer bir
tarım ürünü ise pamuk olmuştur (T. Direktörü, Kilis Günlük Halk
Gazetesi, 14.6.1937, s.1). Kilis’te cleveland pamuğunun yanı sıra
(Pamuk, Zeytin, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 6.1.1938, s.1), kavun
üretimi de yapılmıştır (Kavun, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 1.7.1937,
s.1). Üretimin çok ve verimli olması halkın, kışlık gıda ihtiyaçlarını yaz
mevsiminde ürünler bol iken hazırlamasına neden olmuştur. Yaz
mevsiminde kışa hazırlanan gıdalar arasında kayısı, erik, tut, nane,
sarımsak, koruk ekşisi, acur, firik, domates, patlıcan, biber, kabak ilk
sıralarda yer almıştır. Bununla birlikte pirinç, pilavlık ve köftelik
bulgur, unluk buğday, sumak, mercimek, nohut, fasulye, turşu ve
salamura, bal, fıstık, badem, ceviz, zeytin tanesi, zeytinyağı, yoğurt,
sadeyağ ve peynir de kışa hazırlanan ürünler arasında yerini almıştır
(Kiler ananesi, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 14.3.1938, s.1).
Kilis’te tarım ürünleri bu kadar çeşitli olmasına rağmen ürünlere
zarar veren unsurlar da bulunmaktadır. Bunların başında tarla fareleri
gelmiştir (Fare Mücadelesi, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 28.3.1938,
s.2). 1937 yılında ekilen burçak gibi kara tanelerin filizleri ile tane
çiçekleri, daha önceden Kilis’te görülmemiş bir böcek tarafından
yenmiştir (Yeni Bir Haşere, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 6.5.1937, s.1).
Ekinlere ise yaprak kurdu denen bir haşere, zarar vermeye başlamıştır.
Bunun üzerine Ziraat Dairesi yetkililerinden bir an önce uzman ve ilaç
getirtmesi istenmiş (Ekinlerde Kurd, Kilis Günlük Halk Gazetesi,
18.4.1938, s.3), İlçe Ziraat Mücadele memuru, zirai mücadeleye
aralıksız devam etmiştir (Zirai Mücadele, Kilis Günlük Halk Gazetesi,
7.11.1938, s.1). Ekilen pamukların bir kısmında, kozaların ağzı
açılarak, pamukların dışarı çıkmış halde bırakılmasından dolayı
bozulmalar meydana gelmiş, pamuk mevsiminde mahsul en fazla üç
defa toplanmıştır (Pamuğumuz Bozuluyor, Kilis Günlük Halk Gazetesi,
28.9.1939, s.3). Mevsimin soğuk geçmesinin bağ ve meyve ağaçlarına
zarar vereceği endişesi yaşanmışsa da korkulan olmamıştır (Soğuk
Zararsızmış, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 2.5.1938, s.2). Fakat buna
rağmen üzüm bağlarına musallat olan tırtıl, tahribat yapmıştır.
Tırtıllarla, bağlardaki küllerle ve hastalıklarla mücadele edilmiş, Kilis
halkevinde bağcılara, bağcılık ve bağ hastalıkları hakkında eğitim
verilmiştir (Gaziantep’te Fıstık Enstitüsü Kurulacak, Akşam,
10.06.1937, s.6). Üzümlerin tahribattan korunması için bağlarda işçi
çalıştırılmış, şiddetli kış aylarında tırtıl ağlarının bozulması önerilmiştir
(Tırtıl Zararı, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 2.5.1938, s.2). Tarım
ürünleri konusunda yaşanan diğer bir sıkıntı ise üzümlerin satışı konusu
olmuştur. Kuru üzümlerin halk tarafından toplanıp piyasaya arz edildiği
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sırada, Tekel İdaresinin üzümleri almaması, ürünlerin çok ucuza
tüccarlara satılmasına neden olmuştur. Bu nedenle Tekel İdaresinin ve
üreticinin kar etmesi için, üzümlerin piyasaya sürüldüğü andan itibaren,
Tekel İdaresi tarafından satın alınması istenmiştir (Üzüm ve İnhisarlar,
Kilis Günlük Halk Gazetesi, 29.9.1938, s.1). Tarım işleri konusunda
görülen diğer bir eksiklik ise sebzeciler ve bahçeciler ile ilgilidir. Hafta
başı pazara alındığı halde, Kilis sebzecileri ile bahçecilerinin, Cuma
gününü hafta başı olarak görmeye devam etmeleri ve hafta hesaplarını
bu şekilde yapmaları aksaklıkların yaşanmasına neden olmuştur (Cuma
Hafta Başı, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 3.8.1939, s.3). Bunun yanı sıra
sebzeci esnafının, bahçıvanlarla bahçe sahiplerinden fazla ücret talep
etmeleri (Sebzeciler, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 26.7.1937, s.2) ve
iklim değişikliği konusu da tarım alanında Kilis’te yaşanan önemli
sorunlar arasında yer almıştır. Aralık ayında Kilis’te bahar gülleri ve
ayva ağaçları çiçek açmıştır (Tabiati Arz Değişiyor, Kilis Günlük Halk
Gazetesi, 23.12. 1937, s.2).
Kilis’te hayvancılık konusunda da önemli sayılabilecek adımlar
atılmıştır. Büyükbaş olarak genellikle sığır yetiştiriciliği yapılmış
(Karademir, 2020: 363), küçükbaş olarak da koyun ve keçi gibi
hayvanlar beslenmiştir. Her ne kadar hayvancılık halkın geçim
kaynaklarından biri olsa da 1937 yılında et fiyatları yükselmiş, kuzu eti
çoğaldığı halde koyun etinin fiyatı yükselmeye devam etmiştir (Et
Pahalı, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 3.5.1937, s.4). Hem fiyat artışını
durdurmak, hem de hayvancılıkla uğraşan halka kolaylık sağlamak
amacıyla Kilis’te bir soğuk hava deposu açılmıştır (Soğuk Hava
Depoları, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 19.10.1939, s.3).
2.

Ticaret

Kilis’te ticari faaliyetler, elektriğin gelmesi ile hız kazanmış,
Cumhuriyet Caddesinde elektrik tesisatı ile ilgili bir dükkân açılmıştır
(Ucuz Işık Mağazası, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 10.6.1937, s.2). Alay
Karargâhı civarında orduevi yaptırılmış, orduevinin elektrik tesisatı ve
radyo gibi ihtiyaçları temin edilmiştir (Orduevi, Kilis Günlük Halk
Gazetesi, 11.10.1937, s.1). Bununla birlikte tesis masrafına gücü
yetmeyen birçok ailenin ve sokaklarda genel aydınlatma hattı
geçmeyen evlerin bulunması, petrol lambalarının kullanımını zaruri
hale getirmiş, bu nedenle gaz fiyatlarında artışlar olmuştur. İstanbul’da
büyük teneke gaz 270 kuruşa satılırken, Kilis’te büyük teneke gaz 325
kuruşa satılmıştır (Gaz İhtikarı, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 1.7.1937,
s.1). Alay Karargâhı civarında, bir tüccar tarafından, dönemin şartlarına
uygun bir fırın faaliyete geçirilmiş, çıkarılan francalalar Kilis halkının
hoşuna gitmiştir (Asri Furun, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 13.9.1937,
s.1). Yine Gemlik tüccarlarından Ali Atıf Özoğuz, İstanbul’daki
kardeşleri ile beraber Kilis’te bir prina yağı fabrikası kurmak istemiş,
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fabrikayı İtalya’daki yetkililere sipariş etmiştir (Prina Yağı Fabrikası,
Kilis Günlük Halk Gazetesi, 10.10.1938, s.1).
3.

Sağlık

Güney Doğu Anadolu Bölgesinde sıkça görülen trahom hastalığı
nedeni
ile
Kilis’te
trahom
hastanesi
açılmış
(BCA,
30.10.0.0/177.220.9,27.07.1929, s.1), fakat hastalığın görülme oranı
yüzde doksanlara çıkmıştır (Gaziantep’te trahomla Mücadele Kâfi
Değil, Kurun, 17.01.1937, s.4). Ülkenin diğer yerlerinde olduğu gibi
Kilis’te de kahve ve dükkânlarda kullanımı yaygın olan hasır
iskemleler, sağlığa zarar verdiği gerekçesi ile Sağlık Bakanlığı
tarafından yasaklanmış, karar bütün illere bildirilmiştir (Hasır İskemle
Yasak, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 11.10.1937, s.2).
Kilis’te salgın hastalıkların tedavisi ve önlenmesi konusunda önemli
adımlar atılmıştır. Kuşpalazına yakalanan bir çocuk tecrit edilerek,
Memleket Hastanesine yatırılmıştır (Kuşpalazı, Kilis Günlük Halk
Gazetesi, 19.8.1937, s.3). Tifo hastalığının salgın hale gelmesi ile
birlikte sağlık kurumlarına başvuran hastalar aşılanmıştır (Tifo, Kilis
Günlük Halk Gazetesi, 16.12. 1937, s.1). Acar köyünden bir öğrenciyi
köpek ısırmış, köpek tarafından ısırılan çocuk, İstanbul’a tedavi için
gönderilmiştir (Kuduz, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 27.1.1938, s.3).
Ramazan ayında yemek için mantar toplayan Karnebi köyündeki
kadınlardan bir kısmı zehirlenmiş, bir bayan vefat etmiştir. Güneyde
yer alan köylerden birinde, 24 kişi yedikleri mantardan zehirlenerek
ölmüştür (Zehirli Mantardan, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 31.1.1938,
s.3). Kısa bir süre sonra ilçede menenjit hastalığı görülmüş, hastalığa
yakalanan kişilerin Hükümet Hekimliğine başvurmaları istenmiştir
(Tifo, Menenjit, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 3.2.1938, s.3). Bu
hastalıkların dışında kızıl kızamık, zatürre, sıtma (Kötü hastalıklar,
Kilis Günlük Halk Gazetesi, 11.4.1938, s.3) ve frengi vakalarına
rastlanmıştır (Frengi Delisi, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 24.10.1938,
s.3). Kilis’in güneyinde yer alan tabak dükkânları ile çöplere gelen
sivrisineklerin, hastalık yaymaya başlaması üzerine (Tabak Dükkânları
ve Mezbeleler, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 26.6.1939, s.4), Belediye
yetkilileri, söz konusu dükkânların kaldırılması için çalışmalara
başlamıştır (Teşekkür, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 27.7.1939, s.3).
Her ne kadar sağlık konusunda problemler olsa da Kilis’te uzun süre
yaşamış insanlar da bulunmaktadır. Bunlardan biri de tüccar Eyyüb
Gökçe’nin 109 yaşındaki annesi Hatice Hanımdır. Hafızası çok
kuvvetli olan ve işittiği hiçbir şeyi unutmayan Hatice Hanım, hayatı
boyunca acı ve ekşi yememiştir (Büyükannelerin Büyükannesi, Kilis
Günlük Halk Gazetesi, 7.3.1938, s.3).
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4.

Belediye

Kilis’te belediye görevlilerinin yaptıkları önemli hizmetlerden birisi
de elektriğin kazaya getirilmesi olmuştur. Elektriğin gelmesi ile birlikte
binalarda tesisata başlanmıştır (Nura Kavuşuyoruz, Kilis Günlük Halk
Gazetesi, 13.5.1937, s.1). Elektrik tesisatının tamamlanmasından sonra
resmi açılış yapılmış, bunun için Gaziantep’ten birçok kişi davet
edilmiştir. Kilis halkının yanı sıra Vilayet ve ilçe erkânı santral binası
önünde toplanmış, Kaymakam Necmeddin Ergin, kurdeleyi keserek
açılışı yapmıştır. Kapıları süsleyen kırmızı beyaz kurdeleler, sürekli
alkışlar arasında kesildikten sonra içeriye girilmiş ve başta Kaymakam
olmak üzere belediye reisi ve mühendis, tebrik edilmiştir. Bu sırada
elektrikler açılmıştır. Törenin bitiminden sonra halk şehre dönmeye
başlamış, davetliler ise Halkevi bahçesine giderek, belediyenin
düzenlediği ziyafete katılmıştır. Ziyafet geç vakte kadar güzel ve
faydalı konuşmalarla, samimi bir hava içinde geçmiş, bir süre sonra
misafirler dağılmıştır (Elektriğimiz Muazzam Törenle Açıldı, Kilis
Günlük Halk Gazetesi, 10.6.1937, s.2). Başta hükümet konağı, parti ve
belediye binaları olmak üzere bütün Kilis elektrikle donatılmış, halk
gece geç vakitlere kadar sokaklarda ve parklarda vaktini geçirmiştir
(Kilis Elektriğe Kavuştu, Ulus, 24.06.1937, s.2). Elektrik geldikten
sonra Kilis’te sesli sinema, radyo gibi araçlara halkın rağbeti artmış,
sinema ve radyoların geceli gündüzlü faaliyetini durdurmamak için
santralin öğleden sonra çalıştırılmasına karar verilmiştir (Gündüz de
Nur, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 27.12. 1937, s.2).
Belediye, sadece ilçeye elektriğin gelmesi için çalışmamış, aynı
zamanda su havuzları, şadırvanlar, çeşitli çiçek ve ağaçlarla süslenmiş
bahçeler yapmış (Kilis Nihayet Elektriğe Kavuştu, Akşam, 13.06.1937,
s.6), yapılan parklara halkın rağbeti oldukça fazla olmuştur (Kilis
Günlük Halk Gazetesi, 28.6.1937, s.4). Bu parklardan birisi de
Cumhuriyet Caddesinde Aile Parkının karşısına olup, parka Belediye
Meclisi tarafından, Kilis’in düşman işgalinden kurtulduğu güne atfen 7
Kanun Parkı adı verilmiştir (7 Kanun Parkı, Kilis Günlük Halk
Gazetesi, 25.11. 1937, s.2). Temizlik işlerinin gece yapılmasına
başlanmış (Tanzifat, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 23.12. 1937, s.3),
Cumhuriyet Caddesi parke ile döşenmiştir (Cumhuriyet Caddesi, Kilis
Günlük Halk Gazetesi, 22.9.1938, s.2; Kilis Elektriğe Kavuşuyor,
Kurun, 12.4.1937, s.9). Kilis-İslahiye yolunun 20 km’lik bölümü
düzeltilmiş (Gaziantep’te Bir Yılda Neler Yapıldı, Akşam, 3.2.1937,
s.6), aynı yol üzerinde Afrin nehrinden geçişi sağlamak için, Nafia
Vekâleti tarafından beton köprü yapılmıştır (İslahiye Yolu, Kilis
Günlük Halk Gazetesi, 13.1.1938, s.1). Meşhetlik Mahallesinde
Kudamacı Ökkeş’in evinde çıkan yangına, belediye itfaiyesinin etkili
müdahalesi, mahalledeki birçok evin yanmasını önlemiştir (Yangın,
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Kilis Günlük Halk Gazetesi, 13.9.1937, s.1). Fakat yapılan hizmetlere
rağmen bazı olumsuzluklar da yaşanmıştır. İlçe dışındaki yollar, halkın
mülklerine hendek açmaları yüzünden günden güne daralarak
bozulmuştur. Elize ile Akpınar yolu, kil çıkarma yüzünden,
kullanılamaz hale gelmiştir (Yollar Bozuluyor, Kilis Günlük Halk
Gazetesi, 26.7.1937, s.2). Kilis Gaziantep şosesinin Kilis’ten başlayan
kısmı da Doğuya doğru bozulmuş, bunun tamirine başlanmıştır. Fakat
yapılan tamir, istenen seviyede olmamıştır. Dağılan çakıllar hendeklere
atılmış, yerine kum değil, tarla toprağı koyulmuştur. Bu nedenle tamir
yapılsa bile kısa bir süre sonra şose eski şekline dönmüştür (Göz
Boyacılığı mı, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 19.9.1938, s.1). Şehirde
bulunan telefon tellerinin bazılarının alçaktan uzatılması nedeni ile
altından büyük araçların geçmesine imkân kalmamış, bu nedenle
tellerin yukarıya alınması istenmiştir (Telefon Telleri, Kilis Günlük
Halk Gazetesi, 22.9.1938, s.2). Diğer bir sorun ise Belediye tarafından
İstanbul’da, bir Avusturyalıya yaptırılan Kilis şehrinin haritası ile
ilgilidir. Söz konusu haritada bazı eksikler olduğu için, haritanın Nafia
Vekâletince incelettirilmesi istenmiştir (Kilis Haritası, Kilis Günlük
Halk Gazetesi, 2.1.1939, s.3).
Kilis’e elektrik geldiği günden itibaren halkın radyoya olan ilgisi
artmış; evlere, kahvelere radyo alanlar olmuştur. Kilis’te radyoya olan
ilgiden habersiz olan radyo şirketleri ise buraya yetkili kişiler
göndererek inceleme yaptırmadıkları için, Kilis’te radyo ile ilgili olarak
herkes aklına geleni yapmaya başlamış, Gaziantep’ten ve İstanbul’dan
radyo getirilmiş, bunların ufak bir arızası olunca da radyolar çalışamaz
hale gelmiştir. Birçok şirketin Kilis’te bürosu ve konusunda uzman
elemanı olmaması, radyoya verilen paralar ve ödenen vergiler nedeni
ile radyo alıcıları tarafından radyoyu satan kurumlar aleyhine
propagandalar yapılmıştır (Radyoya Rağbet, Kilis Günlük Halk
Gazetesi, 3.1.1938, s.3). Elektrik direklerinin ilçeye plansız
yerleştirilmesi ise yaşanan sıkıntıların artmasına neden olmuştur.
Örneğin Tırıklı Mahallesinde Şeyh Camii civarında, karşı karşıya
konan iki elektrik lambası arasında 10 metrelik mesafe varken, biraz
ilerideki meydan karanlıkta bırakılmıştır. Yine Tabakhane Camii
yanında, aralarında 10 metre mesafe olmayan yerde yan yana iki lamba
bulunduğu halde, postane civarı gibi şehrin en işlek yerine hiç lamba
konmamıştır (Tenviratta Hatalar, Kilis Günlük Halk Gazetesi,
28.4.1938, s.1). Elektriğin geceleri erken kesilmesi ve ilçenin karanlıkta
kalması, Kilis halkını rahatsız etmiş (Işık İstiyoruz, Kilis Günlük Halk
Gazetesi, 19.9.1938, s.2), bunun üzerine Belediye Başkanı, elektriğin
sabaha kadar yanmasını sağlayarak, halkın isteğini yerine getirmiştir
(Şarbaya Teşekkür, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 26.9.1938, s.1).
Elektrik santraline ilave edilen motor sayesinde şehrin aydınlatılması
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vb. işler yoluna girmiştir (Motor Çalışıyor, Kilis Günlük Halk Gazetesi,
7.9.1939, s.3). Elektrik santrali yakınında harmanlıkta kazara çıkan
yangın korkuya neden olmuş, fakat yangın santrale sıçramamıştır
(Harman Yandı, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 19.6.1939, s.3).
Kilis’te bu dönemde gerek kamusal, gerekse yönetsel alanda bazı
sıkıntılar da yaşanmıştır. Kızılkentli köylüler, Musabeyli nahiyesinin
resmi merkezi olan Murathöyüğü köyünde, halkın ve hükümetin
elbirliği ile meydana getirdikleri hükümet binasının terk edildiğini,
seslerini duyurmak amacı ile gazete yetkililerine anlatmışlardır.
Köylülerin anlattığına göre görevli müdür, hiçbir taraftan emir almadan
görev yerini terk etmiş, Hüseyinoğlu köyünü merkez tayin etmiştir. Bu
nedenle nahiye müdürünün resmi merkezde oturmasının temin edilmesi
istenmiştir. Diğer bir şikâyet ise Kızılkent köyüne daha önceden
mahkûmiyeti olan ve muhtar olarak verilen kişinin değiştirilmesi
konusudur. Köylüler, tarafsız bir memurun nezareti altında serbest bir
seçim yapılmasını ve bu seçimde çoğunluğu kazanan kişinin muhtar
olarak seçilmesini istemişlerdir (Kızılkentin Derdi, Kilis Günlük Halk
Gazetesi, 22.6.1939, s.3). Gazetede yer alan haber üzerine, Vilayet ve
Kaymakamlık olaya el koymuş, yapılan inceleme sonunda muhtar
seçiminin yolsuz yapıldığına dair şikâyetlerin ve Musabeyli nahiyesi
müdürünün nahiye merkezi olan Murat Höyüğü köyünü bırakarak,
Hüseyinoğlu köyünde oturduğuna dair iddiaların asılsız çıktığı
bildirilmiştir. Buna rağmen Kızılkent köyü halkından bazıları yine
gazeteye gelerek, bu soruşturmanın nerede ve kimin tarafından
yapıldığını bilmediklerini, kendilerinin ifadelerine başvurulmadığını ve
yeni muhtarın mahkûmiyetini gösteren vesikanın da Kaymakamlığa
sunulmuş olduğunu tekrar dile getirmişlerdir (Kızılkentin Derdi, Kilis
Günlük Halk Gazetesi, 29.6.1939, s.3).
Kilis’te görev yapan insanların çalışkanlığı, ilçeye büyük katkı
sağlamış, kadirşinas Kilis halkı ise memleketlerine katkısı olan
insanları saygıyla anmışlardır. Kilis’e geldiği günden itibaren
çalışkanlığı ile göz dolduran ve belediye işlerinde birçok hizmetleri
yerine getiren, parklar, elektrik tesisatı ve buz fabrikası gibi eserlerin
meydana getirilmesinde büyük katkıları olan ve Çorlu kazasına tayin
olan Necmeddin Ergin’in hizmetlerinin hatırlanması için, elektrik
santralı parkına Necmettin Parkı isminin verilmesi (Örnek Kaymakam,
Kilis Günlük Halk Gazetesi, 15.5.1939, s.1), fotoğrafının ise elektrik
santral binasına asılması, Kilis Belediyesi tarafından uygun
görülmüştür (Şarkurulunun Çok Yerinde Bir Kararı, Kilis Günlük Halk
Gazetesi, 19.5.1937, s.3). Necmettin Ergin, Kilis’te elektrik tesisatı, buz
fabrikası ve soğuk hava deposu, hızar makinesi, Cumhuriyet Meydanı
ile Cumhuriyet Caddesinin parke kaldırımları, belediye radyosu ve
hoparlör tevziatının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuştur. Ergin
309

ayrıca Şehitler Anıtı ve Parkı, Mevlevihane, Aile ve Kurtuluş Parkları,
Santral Parkı, hayvan pazarı, şehir haritası, alt yapı ve kaldırım tesis ve
tamiri, spor alanı gibi maddi eserlerin yapımında da öncü olmuştur
(Örnek Kaymakam, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 15.5.1939, s.1).
5.

Törenler

Kilis’te yapılan törenler, genel olarak halkın katılımı ile
gerçekleşmiş, Milli ve Dini Bayramların yanı sıra açılış vb. önemli
günlerin coşku ile kutlanmasına önem verilmiştir. Cumhuriyetin ilan
edilmesinden sonra yeni rejimin kökleşmesi için Milli Bayramların
birleştirici özelliğinden yararlanılmak istenmiştir (Bolat, 2012: 54).
Milli Bayramlar arasında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı, önceden hazırlanan programa göre törenlerle kutlanmıştır.
Gece fener alayları düzenlenmiş, konuşmalar yapılmış, konferanslar
verilmiş, devlet büyüklerine şükran telgrafları sunulmuştur (Bayram
Nasıl Geçti, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 25.4.1938, s.1). 19 Mayıs
Gençlik ve Spor Bayramı, Kilis’te coşkulu tezahüratlarla kutlanmış,
voleybol gösterilerinin yanı sıra, ortaokul kız ve erkek öğrencileri, spor
gösterileri yapmışlardır (19 Mayıs Nasıl Kutlandı, Kilis Günlük Halk
Gazetesi, 24.5.1937, s.1).
30 Ağustos Zafer Bayramı, önceden hazırlanan programa göre
kutlanmış, devleti kurtaran büyüklere teşekkür telgrafları
gönderilmiştir. Halkevi Gösteri kolu tarafından akşam temsil verilmiş,
ordu tarafından gündüz geçit resmi ve gece fener alayı düzenlenmiştir
(30 Ağustos Zafer Bayramı, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 30.8.1937,
s.1). 1938 yılında yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı, zengin bir
programla kutlanmış, askeri gazinoda bir balo verilmiştir. Kilis ve
Gaziantep sporcuları arasında futbol maç yapılmış, gece ise bir fener
alayı düzenlenmiştir (Bayram Nasıl Kutlandı, Kilis Günlük Halk
Gazetesi, 1.9.1938, s.2). Cumhuriyet Bayramı da diğer bayramlar gibi
büyük bir coşku ile kutlanmıştır. Kilis’teki fakir ve yetim öğrenciler için
Antep’te tesis edilen pansiyon veya talebe yurdu yararına halkevi
tarafından bir müsamere düzenlenmiştir. Akşam ise bir balo yapılmıştır
(Cumhuriyet Bayramı Münasebeti İle Verilen Balo ve Dün Akşamki
Müsamere, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 1.11. 1937, s.1). Kutlama
programı daha sonraki yıllarda da benzer şekilde uygulanmıştır. 1939
yılındaki kutlamalarda, bayram akşamı Orduevinde aile toplantısı
düzenlenmiş, ilkokul öğrencileri tarafından müsamere verilmiştir
(Müsamere, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 6.11.1939, s.2).
Kilis’in kurtuluş günü için 7 Aralık 1937 yılında yapılan törenlerde,
belediye başkanı Ziya Gürses’e, Mustafa Kemal Atatürk ve
milletvekilleri tarafından telgraflar gönderilmiş (Kurtuluş Bayramı
Münasebeti İle, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 13.12. 1937, s.1), 1939
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yılındaki törenlerde ise ortaokul öğrencileri tarafından konuşmalar
yapılmıştır (Kurtuluş Bayramı, Kilis Günlük Halk Gazetesi,
11.12.1939, s.1).
Kilis’te bazı özel günlerde de törenler yapılmıştır. Hatay Erkinlik
Cemiyeti’nin Kilis’te şube açması nedeni ile yapılan açılış törenine,
Kilis hükümet erkânının yanı sıra Kilisli gençler de katılmıştır. Törene
İstiklal Marşının okunması ile başlanmış, yapılan konuşmalardan sonra
kalabalık kafile halinde Cumhuriyet ve Şehitler Anıtına gidilerek,
çelenk konulmuştur (Hatay Erkinlik Cemiyeti Kilis’te de Şube Açtı ve
Büyük Bir Merasim Yapıldı, Kurun, 9.1.1937, s.7). Kızılay Kurumunun
60. kuruluş yıl dönümü için Cumhuriyet alanında yapılması düşünülen
tören için resmi ve özel müesseselerin, dükkânların ve evlerin
bayraklarla süslenmesi istenmiştir (Kızılay Kurumunun 60 ıncı Kuruluş
Yıl Dönümü Kutlama Programı, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 27.12.
1937, s.4). 26 Eylül tarihine rastlayan Dil Bayramı ise halkevinde
önceden hazırlanan programa göre kutlanmıştır (Dil Bayramı Kutlandı,
Kilis Günlük Halk Gazetesi, 28.9.1939, s.2). Yılbaşı gecesi, subay
gazinosunda bir aile balosu verilmiştir (Balo, Kilis Günlük Halk
Gazetesi, 2.1.1939, s.3). Halkevi Bayramı’nın kutlanması için, Kilis
Halkevi Başkanı Orhan Oktay ve diğer üyelerinin gayreti ile bir
program hazırlanmış, halkın katılımı ile bayram kutlanmıştır
(Halkevleri Bayramı, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 20.2.1939, s.1). Kilis
Halkevinde Lozan Zaferinin yıldönümü nedeni ile çeşitli konuşmalar
yapılmıştır (Lozan Bayramı, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 27.7.1939,
s.1). Atatürk’ün Ankara’ya ilk ayak bastığı günün 20. yıldönümü
münasebeti ile Kilis’te bir koşu düzenlenmiş, kazananlara ödülleri
dağıtılmıştır. Kaymakamın başkanlığında oluşturulan heyetin
düzenlediği koşu, İslahiye yolundan Hükümet Konağına kadar 2.000
metrelik mesafede yapılmıştır (Koşular, Kilis Günlük Halk Gazetesi,
28.12.1939, s.3).
Mustafa Kemal Atatürk’ün sağlığının bozulması Kilis halkını
derinden etkilemiş, konu ile ilgili bilgi almak için gazete yetkilileri
tarafından Anadolu Ajansı’na telgraf çekilerek, Atatürk’ün son
durumunu sorulmuştur. Telgrafla alınan olumlu cevap ile rahatlayan
gazete yetkilileri özel bir ilave çıkararak, Atatürk’ün son durumu
hakkında Kilis halkını bilgilendirmiştir (Atatürk’ün Sıhhatleri, Kilis
Günlük Halk Gazetesi, 24.10.1938, s.1). Fakat çok geçmeden Mustafa
Kemal Atatürk’ün vefat haberi alınmış ve yurdun her yerinde olduğu
gibi Kilis’te de bir tören yapılmasına karar verilmiştir (Atatürk’ün
Cenazesi, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 21.11.1938, s.1). Tören için
Cumhuriyet Caddesi uygun görülmüş, bütün daire ve okullar
kapatılmıştır (Büyük Şefimiz ve Cumhur reisimiz Atatürk’ün Tedfin
Merasiminde Kilis’te Yapılacak Merasim Programı, Kilis Günlük Halk
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Gazetesi, 21.11.1938, s.4). Atatürk’ün vefatı nedeni ile Şeker Bayramı
hüzünlü geçmiş, şehirde salıncaklar kurulmamış, bayram nedeni ile
insanlar uzaktaki dost ve akrabalarına kart göndermemişlerdir (Bayram
Nasıl Geçti, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 28.11.1938, s.1). Kurban
Bayramında ise hava açık olduğundan çocuklar çok neşeli bir bayram
geçirmişler, halk diğer senelerde olduğu gibi Türk Hava Kurumu ile
diğer hayır müesseselerine yardım etmiştir (Bayram Nasıl Geçti, Kilis
Günlük Halk Gazetesi, 6.2.1939, s.2). Kilis’te düzenlenen anma
törenlerinden biri olan Hava Şehitleri Anma töreni ile ilgili olarak da
bir program hazırlanmıştır. Programa göre Şehitler Anıtı’nda yapılacak
anma töreninde, ortaokuldan bir kız öğrenci şiir okuyacak ve Asteğmen
Enver Işıklar da hava şehitleri anısına bir konuşma yapacaktır. Hemen
ardından bölükten bir manga, havaya üç el atış yapacak, atıştan sonra 3
dakika saygı duruşunda bulunulacak ve bütün vasıtalar duracaktır (15
Mayıs, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 17.5.1937, s.3). Hava Şehitlerini
Anma Programı, planlandığı şekilde Kilis’te halkın katılımı ile
gerçekleşmiştir (Hava Şehitleri İçin, Kilis Günlük Halk Gazetesi,
17.5.1937, s.1).
6.

Eğitim Ve Kültür

Eğitim ve öğretime önem verilen Kilis’te, 1937 yılı itibarı ile beş
adet ilkokul mevcut olup, ortaokulda eğitim gören öğrenci sayısı 200
kadardır (Kilis Elektriğe Kavuşuyor, Kurun, 12.4.1937, s.9). Kilis
Ortaokulundan 1937 yılında üç tanesi kız olmak üzere toplam 34
öğrenci mezun olmuştur. Ortaokul binasına kışlık teneffüshane
yapılmış, bahçe düzenlenerek tel örgü içine alınmıştır (Kils Orta
Mektebi 34 Mezun Verdi, Akşam, 13.7.1937, s.8). Çocuk Esirgeme
Kurumu’nun ilk ve ortaokul öğrencileri için çıkarmakta olduğu haftalık
Çocuk dergisi, Kilis’e de gönderilmiş (Çocuk, Kilis Günlük Halk
Gazetesi, 31.5.1937, s.1), okullarda müfredata uygun eğitim ve öğretim
faaliyetleri düzenlenmiştir. Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin bir
yıllık eğitimlerinin sonunda yapmış oldukları harita, yazı, resim ve
elişleri çalışmalarının yer aldığı sergi, eğitim öğretim yılının sonunda
açılmıştır (Sergi, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 31.5.1937, s.1). Kilis’ten
tahsil için il dışına giden öğrenciler, eğitimlerini başarıyla devam
ettirmişler, beş öğrenci Tıp Fakültesinden mezun duruma gelmiştir
(Gençlerimiz, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 5.7.1937, s.3). İlkokul
öğrencilerinin kırtasiye ihtiyaçları, ilçe içinde tedarik edilmiş (İlkokul
Kitapları, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 6.10.1938, s.1), müfettişler
tarafından okul denetimleri, düzenli aralıklarla yapılmıştır (Ortaokulda
Müfettiş, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 13.10.1938, s.1). Kilis Halkevi
de halkın eğitim seviyesinin yükseltilmesi için gereken tedbirleri
almıştır (Halk Dershaneleri, Ulus, 21.2.1937, s.6).
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Kilis’te 1937’li yıllarda Kilis Günlük Halk Gazetesinin
yayınlanması, halkın eğitim ve kültür seviyesini göstermesi açısından
önemlidir. Sadece Kilis gazetesinin değil İstanbul’da çıkan diğer ulusal
gazetelerin de yeni sayıları düzenli olarak Kilis halkı tarafından takip
edilmiştir. Fakat bazı aksaklıklar yüzünden gazetelerin zamanında
halkın hizmetine sunulamadığı da olmuştur. Örneğin Devlet
Demiryolları İdaresinin, trenlerin gidiş geliş tarifelerini değiştirmesi,
Kilis halkının iki gün gecikme ile okuma imkânı bulduğu İstanbul
gazetelerini, üç gün gecikme ile okumasına neden olmuştur (Tren ve
Posta, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 26.8.1937, s.3).
7.

Güvenlik

Kilis’te güvenlik konusunda görevliler tarafından dikkatli
olunmasına rağmen ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan vakalara
rastlanmıştır. Bu vakalardan biri Fericek Jandarma Karakolu askerinin
öldürülmesidir. Askerlik Şubesinden sevk edilecek asker çağındaki
kişilere tebligat yapmak üzere Çıraz ve Kuşçu köylerine giden Fericek
Jandarma Karakolu erlerinden Hakkı, Kuşçu köyünden dönerken
kimliği belirsiz silahlı bir kişinin saldırısı sonucu öldürülmüştür (Bir
Ödev Kurbanı ve Zabıtamızın Parlak Başarısı, Kilis Günlük Halk
Gazetesi, 10.5.1937, s.1). Kilis’te bunların dışında içki (Yaralama, Kilis
Günlük Halk Gazetesi, 27.5.1937, s.1), bisiklet kazası (Kaza, Kilis
Günlük Halk Gazetesi, 2.9.1937, s.3), hırsızlık (Kemeri Vermeyince,
Kilis Günlük Halk Gazetesi, 9.9.1937, s.1), bıçakla (Yaralama, Kilis
Günlük Halk Gazetesi, 9.9.1937, s.2) ve silahlı saldırı sonucu ölüm ve
yaralanma vakalarına rastlanmıştır (Ölüt, Kilis Günlük Halk Gazetesi,
27.5.1937, s.1). Diğer adli vakalar ise kardeş kavgası (Ağabeyisini
Öldürdü, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 10.6.1937, s.3), anlaşmazlık
(Yaralama, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 19.8.1937, s.3), eşler arasında
anlaşmazlık, kız kaçırma şeklinde gerçekleşmiştir (Polise Yardım Eden
Caniler, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 23.12. 1937, s.3).
Kilis’te asayiş genel olarak sağlanmakla birlikte, yine bazı olumsuz
durumlarla da karşılaşılmıştır. Kilis’in Arzap köyünden bir kişi, işlediği
suçtan dolayı idam cezası ile cezalandırılmış, fakat mahkûmla birlikte
dört kişi, cezalarını çekmekte oldukları Gaziantep cezaevinin duvarını
delerek ve yanlarına bomba vs. alarak kaçmıştır (İdam Kararı, Kilis
Günlük Halk Gazetesi, 15.11. 1937, s.1). Kaçaklardan biri olan Halepli
mahkûm Suriye’de yakalanarak Kilis’e getirilmiştir (Kaçkın Tutuldu,
Kilis Günlük Halk Gazetesi, 2.5.1938, s.3).
8.

Kaza Ve Yaralanmalar

Kilis’te meydana gelen kaza ve yaralanmalar genellikle bıçakla
(Kaza, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 9.9.1937, s.2), eşek ısırmasıyla
(Eşek Isırmış, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 9.9.1937, s.2), köşker
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delgisi ile (Bizle Yaralanan Kadın Öldü, Kilis Günlük Halk Gazetesi,
14.10.1937, s.3) ve kurşunla meydana gelmiştir (Kurşunla Yaralanmış,
Kilis Günlük Halk Gazetesi, 31.1.1938, s.3). Bunun yanı sıra tahta
balkonun çökmesi (Feci Bir Kaza, Kilis Günlük Halk Gazetesi,
14.10.1937, s.3), ateş mangalının devrilmesi (Annelere İbret, Kilis
Günlük Halk Gazetesi, 16.12. 1937, s.1), otomobil kazası (Otomobil
Kazası, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 15.8.1938, s.3) ve yangın da
yaralanmalara neden olmuştur (Sinema Yandı, Kilis Günlük Halk
Gazetesi, 18.8.1938, s.3). Yangınlar, genellikle dikkatsizlik sonucu
meydana gelmiştir. Örneğin Gaziantep-Kilis postasını yapmakta olan
otomobildeki yolculardan birinin yere attığı sigara ucundan, posta
çantası ateş alarak yanmaya başlamış, yolculara herhangi bir zarar
gelmemiştir (Postada Yangın Başlangıcı, Kilis Günlük Halk Gazetesi,
1.9.1938, s.3).
9.

Kilis’te Kadınlar

Kilis, küçük bir yerleşim merkezi olmasına rağmen burada yaşayan
kadınlar, sosyal hayatın içinde aktif bir şekilde yer almışlardır. O
dönemde açılan Kültür Sineması, haftada iki gün kadınlara tahsis
edilmiştir (5 Kuruşa Sinema, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 27.1.1938,
s.4). Kültür Sinemasının yanmasından sonra durgunlaşan sosyal hayat,
Cumhuriyet Caddesinde açılan Kurtuluş Sinemasının işletilmesiyle
tekrar eski canlılığına kavuşmuştur (Kurtuluş Sineması, Kilis Günlük
Halk Gazetesi, 10.10.1938, s.2). Kilis’te kadınlara yönelik çeşitli
kurslar açılmış ve kursları başarı ile bitiren kadınlar, halkevinde açılan
biçki dikiş yurdu sergisinde ürünlerini sergilemişlerdir (Halkevinde
Açılan Sergi, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 13.7.1939, s.2). Kadın
terziliğini öğretmek için de biçki, şapka, yağlı boya, fosfor öğretmen
yurdu açılmıştır (Biçki Dikiş Yurdu, Kilis Günlük Halk Gazetesi,
27.7.1939, s.4). Zamanın en iyi kadın terzilerinden sayılan Tabak
(Hacı) Halil Bey’in kızı Şemsi Hanım, Kilis’te Türk kadını için sanatın
ayıp olmadığını aksine gerekli olduğunu ilk öğretenlerden biri olmuştur
(Terzi Şemsi Öldü, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 25.11. 1937, s.4).
Sosyal dayanışmada kendini gösteren kadınlar, özellikle deprem gibi
felaketlerde yardım toplamak amacı ile durmaksızın çalışmışlardır
(Kilisin Yardımı, Kilis Günlük Halk Gazetesi, 11.1.1940, s.1-3).
10. Beklentiler
Kilis’te her ne kadar ilçenin gelişmesi konusunda önemli adımlar
atılmışsa da halkın çözülmesini istediği birçok sorunu vardır. Kilis’e
1937 yılında gelen milletvekillerinden, Kilis halkının bazı talepleri
olmuştur. Bu taleplerin başında yetiştirilen taze ve kuru üzümün daha
iyi fiyata satılması, yetiştirilen üzümlerin Ticaret Odası ve mahalli
heyetler tarafından incelenmesi ve kurutma şartlarının ıslah edilmesi
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konusu yer almıştır. Yine Tekel İdaresinin Kilis’te şarap fabrikası
açması, Kilis-İslahiye yolunun tamamlanması halkın istekleri
arasındadır (Saylavlarımızla Umumi Bir Hasbihal, Kilis Günlük Halk
Gazetesi, 4.11. 1937, s.1). Dört mahallenin birleşme noktasında olan
Tekke mahallesindeki Canbolat bedesteninin yıkılması, özellikle
geceleri o bölgede güvenlik sorunlarının çıkmasına neden olmuştur.
Halkın yetkilerden bir diğer isteği, söz konusu yerin park veya bir pazar
yeri haline getirilmesi olmuştur (Canbolat Bedesteni, Kilis Günlük
Halk Gazetesi, 18.4.1938, s.3).
Kilis’te eleştirilen önemli konulardan biri ise yapılan inşaatların
kontrol edilmeyişidir. Kilis’te eskiden beri Arap tarzı mimarisi hâkim
olmuştur. Kilis gibi eski bir beldenin mimari tarzını değiştirmek için
belediyenin beş senelik imar planlamasını dikkatli bir şekilde
yapmasının ve inşaat işlerine müdahale etmesinin önemi
vurgulanmıştır. Bu nedenle belediyeden eğer bütçesi müsaitse numune
evleri yaptırması, eğer bütçesi buna müsait değilse bir mühendis veya
mimar istihdam ederek, inşaat planını yaptırtması istenmiştir
(Memleketimizde İnşaat ve Belediye, Kilis Günlük Halk Gazetesi,
8.9.1938, s.2).
Kilis’te eski eserlerin korunmasına, halk tarafından hassasiyet
gösterilmiş, aynı hassasiyetin bazı kurumlar tarafından da gösterilmesi
temenni edilmiştir. Bu kurumların başında Vakıflar İdaresi yer
almaktadır. Örneğin gazetede yer alan haberlerden anlaşıldığına göre
eski eserlerden biri olan Tekke Camii’nin önünü kapatan eyvanların
kısmı kendiliğinden yıkılmış, diğer kısmı da çürük olduğu için
yıktırılmıştır. Daha sonra caminin avlusunda eskiden kümbetlik
vazifesi gören, fakat zamanla bir taş yığını haline gelen kısım da,
hayırsever bir vatandaş tarafından değiştirilmiştir. Vakıflar İdaresi,
sadece yıkılan eyvanların yerine parmaklık yaptırmıştır. Bu nedenle
Vakıflar İdaresinden, Tekke Caminin minaresinin yapılması ve caminin
cephesinde bakımsızlıktan harap bir hale gelen hücrelerin kaldırılması
için destek vermesi istenmiştir (Bir Temenni, Kilis Günlük Halk
Gazetesi, 2.1.1939, s.2).
Kilis halkının en büyük sorunlarından bir diğeri ise sınırdaki araziler
konusu olmuştur. Dâhiliye Vekâleti tarafından Başvekâlete, 10 Haziran
1939 tarihinde gönderilen yazıda, Kilis halkının Suriye’de kalan
arazilerden Fransızların gösterdiği müşkülat nedeni ile istifade
edemedikleri belirtilmiştir (BCA, 30.10.0.0/265.786.19,10.06.1939,
s.1).
Şehir haritası ve imar planının olmayışı ise İstimlak ve İmar
Kanunu’nu uygulanamaz hale getirmiştir. Belediye, iş yapmak istediği
yerde karşısına çıkan mülk sahibi yüzünden yapması gereken hizmetleri
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yerine getirememiştir. Her ne kadar Kilis haritası yaptırılmış olsa da bu
harita uygulama safhasına geçirilememiştir (Kilisin İmar Derdi, Kilis
Günlük Halk Gazetesi, 10.7.1939, s.1).
Sonuç ve Değerlendirme
Türkiye Suriye sınırında yer alan Kilis’te Akdeniz iklimi hâkim
olup, halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamıştır. Gaziantep’e
bağlı olan ilçede, gerek belediyenin, gerekse yetkili kişilerin çalışmaları
sonucunda Kilis elektriğe kavuşmuş, kısa bir süre sonra sesli sinema ve
radyo halkın kullanımına sunulmuştur. Fakat özellikle radyonun talep
gördüğü ilçede, görülen bu talebin radyo ile ilgili kuruluşlara
yansıtılmaması, radyo şirketlerinin bundan habersiz olmalarına ve
dolayısıyla Kilis’te konu ile ilgili uzman eleman bulundurmamalarına
neden olmuştur. Bu nedenle talebin çok olduğu ilçede radyo kullanımı
ile ilgili sıkıntılar yaşanmıştır.
Kilis’te çalışan yöneticiler, çalışkanlıkları ve halkla kurdukları
iletişim sayesinde, önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Güvenliği
bozacak çapta büyük olayların ortaya çıkmamasında, hem yöneticilerin
hem de halkın karşılıklı duydukları saygı ve sevginin önemli katkısı
olmuştur. Kilis, gerek sağlık, gerekse eğitim ve kültür alanında yapılan
hizmetler sayesinde gelişmiştir. Yaygın olan trahom göz hastalığı
nedeni ile bir hastane yaptırılmış, salgın hastalıklarla mücadele
edilmiştir. Eğitim ve kültür faaliyetlerine büyük önem verilmiş, beş
ilkokul ve bir ortaokulda eğitim ve öğretim faaliyetleri titizlikle
sürdürülmüştür. Kilis’te çıkarılan Kilis Günlük Halk Gazetesi dışında,
İstanbul’da yayın yapan gazetelerin Kilis’e getirilmesi, halkın okumaya
gösterdiği ilgi açısından önemlidir. Kilis’te yaşayan kadınlar, eğitim ve
öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal faaliyetlerde de yer almışlardır.
Sinemalar, haftanın belirli günlerinde bayanlara tahsis edilmiş, yurdun
herhangi bir yerinde meydana gelen afet durumunda yardım toplanması
konusunda bayanlar ellerinden geleni yapmışlardır.
Milli ve dini bayramların yanı sıra, Kızılay’ın kuruluşunun
yıldönümü, Atatürk’ün Ankara’ya ilk gelişinin yıldönümü gibi önemli
günlerin büyük bir coşku ile Kilis’te çeşitli faaliyetlerle kutlanması,
halkın milli duygularının kuvvetlenmesine neden olmuştur.
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Giriş
19. yüzyılın sonu ve yirminci yüzyılın başında Osmanlı
İmparatorluğunu meşgul eden en önemli sorunlarından bir de
Makedonya meselesiydi. Makedonya’nın beynelmilel bir meseleye
dönüşmesi 1878 tarihli Ayastefanos Anlaşması’ndan sonra Rusya’nın
Osmanlı karşısında elde ettiği kazanımlardan endişe eden Avrupa
diplomasisi sayesinde oldu (Bayraktar, 2014: 5). Daha önce Aralık
1876’da Avusturya, Rusya ve İngiltere Balkanlar’da iki ayrı yarıotonom vilayet oluşturulmasını talep etmişlerdi; batıda kalan bölge
Makedonya’nın büyük bir kısmını içine alırken güney sınırı Edirne’den
Manastır’a uzanıyordu ve yönetimi de Bulgaristan’a bırakılıyordu.
Ancak II. Abdülhamit’in 23 Aralık 1876’da anayasal yönetime
geçildiğini duyurması bu girişimleri akim bırakmıştı. Akabinde 18771878 Osmanlı-Rus Savaşı’nı (93 Harbi) bitiren Ayastefanos (Yeşilköy)
Anlaşması ile (3 Mart 1878) ile kurulan Büyük Bulgaristan Makedonya
bölgesini de içine almaktaydı. Bulgaristan sınırının Karadeniz ile Ege
Denizi’ne uzanması ve Rusya’nın siyasi emelleri lehine, buna karşılık
özelikle İngiltere’nin aleyhine siyasi sonuç doğurması yeni bir
konferansı zorunlu kılmıştı. Diplomatik girişimler sonunda Berlin
Konferansının toplanmasına karar verildi. Konferans sonunda 13
Temmuz 1878 tarihinde imzalanan altmış dört maddelik Berlin
Antlaşması ile Büyük Bulgaristan üçe bölündü. Tuna vilayetini içeren
kısım otonom Bulgaristan Prensliği olarak tesis edilirken güney bölgesi
ise Doğu Rumeli adı altında özerk bir vilayet haline getirildi.
Makedonya bölgesini (Selanik, Manastır ve Kosova vilayetleri)
kapsayan kısım ise antlaşmanın 23. maddesine göre reformlar
yapılması şartıyla Osmanlı idaresine bırakıldı (Hacısalihoğlu,
2003a:440). Bu madde Batılı güçlerin Makedonya’ya müdahalesi için
zemin teşkil edecektir (Bayraktar, 2014:5). Berlin Antlaşması’ndan
sonra Makedonya, Balkanlarda yeni doğmuş milli devletlerin
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irredantist paylaşım mücadelelerine sahne olmuştur (Hacısalihoğlu,
2003b: 101). 1885’te Doğu Rumeli vilayetini ilhak eden Bulgar
Emareti, Makedonya bölgesini topraklarına dâhil etmek istiyordu. Bu
tarihten sonra Makedonya’da var olan Bulgar hareketi gelişmeye
başladı. Tarihi ve kültürel iddialarla Makedonya’yı ilhak etme isteyen
Yunanistan ise aynı şekilde karşı faaliyetlerini arttırdı. Sırbistan ise Sırp
tarihinin ve kültürünün merkezi olarak gördüğü Kosova ile stratejik
açıdan önemli olan Selanik şehrini topraklarına katmak arzusundaydı.
Sırp hükümeti bölgede Bulgar etkisi yayılmaya başlayınca kültürel
faaliyetlerini artırdı. Böylece Makedonya’da bir kültürel rekabet
yaşanmaya başlandı (Hacısalihoğlu, 2003b: 101).
Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan arasındaki rekabet 19. yüzyılın
sonunda silahlı komitalar kurulmaya başlanmasıyla tehlikeli bir boyut
kazandı. Bulgar Eksarhlığı ve Rum Patrikhanesi arasındaki rekabet
silahlı çatışmaya dönüştü. Bu mücadelede 1904’e kadar BulgarMakedon komitaları etkili oldu. 1904’te Yunan ve Sırp hükümetleri
Bulgarlara karşı çete hareketlerini yeniden örgütleyerek daha aktif bir
politika izlemeye başladılar.
Bulgar-Makedon örgütlerinin
faaliyetlerine karşı daha etkili bir siyaset izleme kararı alan Yunanistan,
Selanik başkonsolosu ve sözde konsolosluk memuru olarak gönderilen
subaylar aracılığıyla Makedonya’da sistematik bir Rum çete harekâtı
başlattı. Aynı yıl Sırbistan hükümeti de Sırp çete harekâtını organize
etti (Hacısalihoğlu, 2003a:441). Osmanlı Devleti, 19. yüzyılın
sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Makedonya’da asayişi sağlamaya
ve yabancı müdahalesini önlemeye etmeye çalıştı.
Bu araştırmanın amacı, II. Abdülhamit döneminde Makedonya’da
komitacılara/iç düşmana karşı yürütülen mücadele de modern devlet
uygulamalarına has bilgi, gözetleme ve takip araçlarından olan pasaport
ve pasavan (komşu ülkeler için verilen mürur tezkeresi) gibi belgeleri
komitacıların coğrafi hareketliliğini kontrol altına almada ve takibinde
nasıl etkin bir şekilde kullanıldığını güvenlik politikaları ekseninde
incelemektir.
1. II. Abdülhamit Dönemi Makedonya’da Güvenlik Politikaları
II. Abdülhamit dönemi güvenlik politikaları ve uygulamaları
devletin farklı toplumsal gruplara karşı kendini nasıl konumlandırdığını
göstermektedir. Bu dönemde yaşanan idari, hukuki, siyasi dönüşümler
devletin yaşadığı iç ve dış sorunlarla bağlantılıdır. II. Abdülhamit
döneminde yeni idari reformlar, Makedonya ve Ermeni sorununa karşı
oluşturulan asayiş politikalarının da temelini oluşturdu. Devletin bekası
ve kamu güvenliği, idari reformları şekillendirdi. Bu dönemin
anlayışına göre, devletin bekası için toprak bütünlüğüne zarar verecek
her şeyle mücadele edilmeli, halkın saadeti için emniyet ve asayişin
324

sağlanmalıydı (Yılmaz, 2014:41;Çetinsaya, 2016:378). Geleneksel
denetleme mekanizmalarının yeni denetim tekniklerine eklemlenmesi
ve devlete bağlı olmayan grupların faaliyetlerinin takip edilmesi
öncelikli konu başlıklarıydı (Tilly, 1995:54). Bu faaliyetlerin takip
edilmesi ve devletin toplumu idare etmesi için pasaportlar, ehliyeteler,
ruhsatlar, kimlik kartları, ikametgâh belgeleri aynı zamanda nüfusa dair
bilgi ve istihbarat toplamak için önemli uygun araçlardı. 19. yüzyılda
devletin meşru şiddet kullanımının tekelleşmesine paralel olarak, meşru
hareket araçları da tekelleşmeye başladı. Bu araçlar aynı zamanda
devletin bilme hakkının da tekelleşmesine yardımcı oldu (Torpey,
2018:6). Devletler, 19. yüzyılda artan coğrafi hareketlilik nedeniyle
sınırlarından içeri kimin ve hangi şartlarda gireceğini belirleme ihtiyacı
hissetti. Devletler meşru hareket araçlarını tekelleştirmek için bireylerin
kimliklerini; askerlik hizmeti, vergi ve iş gücünün tespiti, kolluk
kuvvetlerinin işin kolaylaştırılması, güvenlik, istenmeyen kişilerin
ülkeye girişinin engellenmesi, sosyal kompozisyonun denetlenmesi,
gibi nedenlerle kesin olarak belirlemeye çalıştılar. Devlet, bilme
tekniklerinin gelişmesiyle birlikte adlandırma ve sınıflamaya dayalı
yeni iktidar ve gözetleme tekniklerini toplumun tamamına yayma
imkânı buldu (Göral, 2009:7).
Nüfus ve mürur tezkereleri, pasaportlar, vaka kayıtları gibi
tutanaklar belgelenmiş geçmişi ve arşivleri şekillendirdi. Devlet, insan
faaliyetlerini gözetleme yoluyla kayıt altına almaya başladı. Bilginin
şifrelenmesi olarak gözetleme, iktidarların esas unsurudur. Bu noktada
iktidar insan davranışlarının düzenlemesine ve koordinasyonuna
dayanır (Gidens, 2008:67-69). Burada bilginin toplanmasıyla birlikte
asıl önemli olan bilginin depolanmasıdır. Bilginin depolanması kayıt
usulleri olarak kullanılabilen işaretler ya da izler sayesinde son derece
genişler. Gözetlemenin diğer bir anlamı, bazı bireylerin eylemlerinin,
bunlar üzerinde otorite kuran bireyler tarafından doğrudan izlenmesidir.
Eylemlerin, sınırları belirlenmiş ortamlar içeresinde yoğunlaşması ve
sıkılaştırılması, bu kesimlerin hâkim kesimler tarafından izlenebilme ve
denetlenebilme derecesini de büyük ölçüde genişletir (Giddens,
2008:24-28). Devletin gözetleme ve izleme alanının genişlemesi aynı
zamanda iktidarlara güvenlik politikalarını üretmede geniş bir hareket
alanı sağlar. Gözetlemenin genişlemesi sayesinde devletin güvenlik
politikalarının etkisi gittikçe keskinleşir. Devlet gözetleme yoluyla
elde ettiği bilgiyi bireylerin eylemlerini yönetmek üzere şifreler.
Bilginin şifrelemesi sadece tasnif etmek anlamına gelmez, aynı
zamanda devlet bu bilgiyi yeniden tanımlayarak kendi perspektifi ile
gerçeği inşa eder ve kullanır. Bu süreç devlete iç güvenliğin
sağlanmasına yönelik tepkisel yöntemlerle bilgi toplayan ve önleyici
işlevlerini öne çıkaran bir zapt etme sistemine geçişi getirmiştir. Devlet
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bu şekilde müdahale alanı ve gücünü de arttırmış olur. Osmanlı’da
azınlıkların bağımsızlık talepleri, bu gruplara dönük kayıtlar, raporlar
ve rutin veri toplanması devletin gündelik politikası haline gelmeye
başlamıştır (Yılmaz, 2014:30). Bu stratejilerle devlet iç tehdidi öne
sürerek güvenlik politikaları konusunda kendisine daha geniş bir alan
sağlamıştır. Devlet tehlike algısı durumunda kategorize ettiği unsurlara
farklı politikalar geliştirebilmiştir.
Makedonya’da komitacıların kolektif eylem tehdidi Osmanlı
Devleti’ni yeni stratejilerle bölgede daha fazla önlem almaya yöneltti.
Bu çerçevede Makedonya’da komitacıların coğrafi hareketliliğinin
kayıt ve kontrol altına alınması, devletin güvenlik politikaları açısından
oldukça önemliydi. Şahısların kategorizasyonu, vatandaşların
kodlanması ve doğru kişilerin hareketliliğine izin verilmesi devletin
öncelikli amaçlarındandı (Torpey, 2018:35). II. Abdülhamit döneminde
Makedonya sorunu genel bir isyan endişesi sebebiyle istatistikler,
sansür politikası, pasaport uygulamaları, şehirlerin giriş çıkışlarının
kontrolü, şüpheli şahısların sürekli takip edilmesi gibi politikaların
belirlenmesinde döneme damgasını vurmuştur. Bu uygulamalar II.
Abdülhamit döneminde “iç düşmanla” mücadelede sıklıkla
kullanılmaya başlandı. Fesadçılara karşı çözüm ise denetim, takip ve
gözetime dayalıdır; şüpheli kişiler hakkında soruşturma yapılması, yeni
gözetleme tekniklerinin kullanılması gibi (Levy- Aksu, 2017:70). Yeni
güvenlik politikasında seyahat belgelerinin kontrol edilmesi ve
bilgilerin kayıt altına alınması önemli bir yere sahipti. Önleyici
istihbarat faaliyetleri kapsamında Makedonya’da meydana gelebilecek
geniş çaplı bir ayaklanmaya karşı komitacıların daha sıkı takip edilmesi
gerekliydi. Eşkâl ve kimlik bilgilerinin yer aldığı pasaport ve pasavan
uygulamalarında Makedonya’daki komitacılar, şüpheli şahıslar,
anarşistler sıklıkla yer aldılar (Turna, 2013:25). Pasaport kontrolleri
tehlikeli görülen grupların daha fazla gözetlenmesini de sağlamaktaydı.
Makedonya vilayetlerine giriş- çıkışlar artık önemlidir. Pasaport ve
pasavan alan şahısların isimleri ve yolcu listelerinin devletin
kurumlarında depolandığı görülmektedir. Pasaport şartlarını sağlama
koşullarına devlet ihtiyaç duyduğu zaman kısıtlama getirebiliyordu. Bu
kontroller özellikle bölgede anarşist, komitacı ve fesadçıların kontrol
altında tutulması ve asayişin sağlanması konusunda daha rasyonel
yaklaşımlar geliştirilmesini sağlamaktaydı.
2. II. Abdülhamit Dönemi Pasaport Düzenlemeleri
Pasaport; bir kimseye yabancı memleketlerde kimliğini ispat ve
seyahat edebilme hürriyetini temin etmek üzere yetkili makamlarca
verilen belgeye denir. Pasaport uygulamaları öncelikle kayıt altına alma
sistemiyle ilgilidir. Pasaport, devlet için kendi vatandaşlarının
yurtdışına çıkışlarını engelleme, aranan suçluları tutuklama, nüfus
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istenmeyen kesiminden kurtulma, yabancıların giriş ve çıkışlarını
kontrol etmek, istenmeyen yabancıları sınır dışı etmek, nüfus izlemek,
yabancıları ülke içinde takip etmek, eşkâl belirlemek gibi birçok
işlevlere sahiptir (Yılmaz, 2014:203-204). Modern pasaport fikri
1792’de devrin Fransa’sında politik nedenlerle gündeme gelmiştir.
Özellikle stratejik noktalara seyahat eden insanların kontrolü ya da
yabancı ülkelerin ajanlarının ülkeye girişinin engellenmesi gibi
meseleler pasaport kullanımını yaygınlaştırmıştır. Pasaportun tüm
ülkeler tarafından benimsenmesi 19. ve 20. yüzyılda olmuştur. Osmanlı
Devleti ilk pasaport düzenlemesini 14 Şubat 1867 tarihinde Pasaport
Odası Nizamnamesiyle yaptı (Aybay, 2003:116).
II. Abdülhamid dönemi pasaport düzenlemelerinin modern anlamda
yeniden yapılandırıldığı ve kontrollerinin sıkılaştırıldığı bir dönemdir.
Abdülhamid döneminde pasaport düzenlemeleri iki temel hukuki
belgeye dayanmaktadır. Bu iki belge, 1884 Pasaport ve 1894 Pasaport
Nizamnameleridir. İki nizamnamede birbirine oldukça yakın
metinlerdir. 6 Aralık1894 tarihli Pasaport Nizamnamesi, 4 fasıl, 21
maddeden oluşmaktadır. 1894 Nizamnamesinin 1. maddesine göre,
Osmanlı ülkesinden yabancı ülkelere giden herkes nizamnameye uygun
pasaport almaya mecburdur. Pasaport kişinin kimliği yerine
geçtiğinden 2. maddede, pasaport sahibinin tabiiyeti, memleketi,
ikameti, meleği, yaşı, eşkâl bilgileri (saç, göç, burun, ağız, bıyık, sakal,
çene, çehre renk, mezhep) baba adı, gidiş nedeni, gideceği yer, bunlarla
birlikte refakatinde yer alan kişilerin yaş ve isimlerinin belirtilmesi
kararlaştırılmıştır. Şahısların kimlik bilgileri bu işlemlerle kayıt altına
alınmaktaydı (BOA, İ. KAN. 1/36, 18 Teşrin-i sani 1310 [30 Kasım
1894]; Düstur, Birinci Tertib, c. 6, 1939:1530; BOA, HR. SFR. 04.
246/28, 17 Mayıs 1324 [30 Mayıs 1908]). 6. maddeye göre, pasaport
almak isteyenlerin nüfus tezkereleriyle birlikte bir ilmühaber ibraz
etmesi zorunludur (BOA, İ. KAN. 1/36, 18 Teşrin-i sani 1310 [30
Kasım 1894]; Düstur, Birinci Tertib, c.6, s. 1531). Pasaport
başvurusunda bulunan kişinin kimliğini memur bilmediği için bu
tasdikli belgelerle bireyin kimliğini doğrulamak için birkaç aşamalı
kontrol mekanizması kurulmuştur.
İlmühaber ibraz edemeyen ve gösterdiği ilmühaber kanuna uygun
olmayan kimselere, Zaptiye Nezareti tarafından gözaltına alınan,
yargılanan ve adli makamlarca ülkeye girişi yasaklanan şahıslara
pasaport verilmeyeceği (madde 7) belirtilmiştir (BOA, İ. KAN. 1/36,
18 Teşrin-i sani 1310 [30 Kasım 1894]). Devlet kimlere pasaport verilip
verilmeyeceğini nizamnameyle düzenlemekle birlikte değişen
koşullara göre karar alabilmiştir. Yurtdışına çıkışın yasaklanması ve
sınırlandırılması, buna bağlı idari kararlar alabilme, yurtdışına çıkışın
sakıncalı görülmesi gibi. Osmanlı ülkesine gelmek isteyen her şahsın
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pasaporta sahip olması, yurtdışından gelenlerin vize işlemlerinin
Osmanlı şehbenderlerince yapılması, yabancı olduğunu belirtip
yanında pasaport olmayanlar hakkında kesinlikle araştırılma yapılması
gerektiği belirtilmiştir (BOA, DH. MKT. 644/13, 29 Kanun-i evvel
1319 [11 Ocak 1904]). Nizamnamenin 17. maddesinde ise pasaportu
olmayan ve kimliğini kanıtlayamayan kişilerin ülkeye giremeyeceği
belirtilmiştir (BOA, İ. KAN. 1/36, 18 Teşrin-i sani 1310 [30 Kasım
1894]; Düstur, Birinci Tertib, c.6, s. 1532-15333). 18. maddede ise
sahte pasaportlar için düzenlenmiştir. Pasaportuna sahte bir isim
yazdıran, bilerek sahte pasaport kullanan kişilerin ceza kanununun 156.
ve 157. maddelerine göre hapis cezasıyla cezalandırılacakları
belirtilmiştir (BOA, İ. KAN. 1/36, 18 Teşrin-i sani 1310 [30 Kasım
1894]; Düstur, Birinci Tertib, c.6, s. 1534). Osmanlı Devleti’nin verdiği
pasaportlar bu nizamnameye göre düzenlenmekte ve bilgiler
arşivlenmekteydi.
Ülkeler arası geçişi düzenleyen pasaportlar, antlaşmalardan sonra
oluşan yeni sınır komşularıyla geçişleri düzenlemekte yetersiz
kalmıştır. Sorun, devletlerin egemenlik alanı, sınır boyunca yerleşik
kimselerin geçişleridir. Pasavan bu sorunları aşmak için uluslararası
literatüre girmiştir (Bay, 2017:325). Pasavan, sınırdaş olan ülkelerin
sınır bölgelerinde oturan kendi vatandaşlarına komşu bölge sınırları
içinde kısa süreli dolaşmalarını sağlamak için verdiği belgelerdir.
Pasavanın uygulanışı ile ilgili şartlar sınırdaş devletlerin doğrudan
egemenlik alanıyla ilgili olduğu için geçiş antlaşmaları veya dışişleri
bakanlıklarınca belirlenir (Sevig, 1977:372). Berlin Antlaşması sonrası
yeni kurulan devletlerle sınır geçişleriyle ilgili antlaşma yapılmadı. Bu
durum birtakım sorunları beraberinde getirdi. Bu sorunları aşmak için
Pasavan uygulaması antlaşma sonrası ilişkilerin gelişmesine bağlı
olarak ortaya çıktı. Pasavanın kullanımı, Berlin Antlaşması sonrası
Bulgar Emareti ve Şarki Rumeli’ye geçişlerle ilgili yaşanan gelişmelere
bağlı olarak Osmanlı literatürüne girdi. Berlin Antlaşması sonrası
Bulgaristan’dan ve Şarki Rumeli’den gelenlere ve bu bölgelere giden
Osmanlı vatandaşlarına Pasavan verilmeye başlandı. Pasavanlar için
Osmanlı literatüründe mürur tezkeresi, muvakkat şehadetname gibi
tabirler kullanılmaktaydı (Bay, 2017:326-328). Pasavan uygulamaları
Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan gibi sınır ülkelerine doğru
genişlemiştir.
II. Abdülhamid döneminde çıkarılan pasaport nizamnameleriyle
ülkeye giriş-çıkış şartları belirlendi ve kontroller sıkılaştırıldı. Pasaport
ve pasavan devletin kendi nüfusunu izleyebilmesine ve istatistik
tutabilmesine olanak sağlar. Devletin nüfusunu izleyebilmesi ve
istatistik tutabilmesi güvenliğe ilişkin durumlarda da uygulayacağı
politikalar için önemli bir veri tabanıdır. Pasaport ve pasavanın bir
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başka işlevi iç tehdit algısının şekillendirdiği komitacılarla
mücadeledir. “Politik fesad” olarak değerlendirilen komitacıların
pasavan ve pasaportlarının kontrolünün daha dikkatli ve itina ile
yapılması için Makedonya vilayetlerine talimat verilmiştir (Yılmaz,
2014:188192).
3. Bir Kontrol Aracı Olarak: Pasaport ve Pasavan
II. Abdülhamid döneminde pasaport kontrollerinde tehdit algısının
yoğunlaştığı unsurlara ilişkin uygulamalar ve kontroller dikkat
çekmektedir. Devlet istikrarsızlık kaynağı olarak gördüğü unsurlarını
yöneterek devletlerin nüfusunu kontrol altına alması gerekliydi (Chalk,
2014:33). Devlet sıkı pasaport kontrolleriyle komitacılara dönük özel
uygulamalarda geliştirmeye çalışmıştır. Devletin egemenlik alanlarının
çizilmesi, (sınırlar) ülkelerine kimin girip çıkacağını belirleme yetkisi
verdi. Devletlerin ülkesine dönük uluslararası haraketliliği kontrol etme
noktasında; pasaport düzenlemeleri ve uygulamaları devletlerin
egemenlik alanlarını da göstermekteydi (Yılmaz, 2014:244). Berlin
Antlaşması sonrası Makedonya vilayetlerine komşu Bulgaristan
(özerk), Sırbistan, Yunanistan ile yaşanan en önemli sorunlardan biride
pasaport uygulamaları olmuştur. Bu ülkelerle coğrafi hareketliliğin
artmasına bağlı olarak hudut hatlarında yeni pasaport kontrol noktaları
oluşturulmuştur.
Makedonya vilayetlerinde coğrafi hareketlilik arttıkça vilayet
merkezleri pasaport talebini karşılamakta sıkıntı yaşamaya
başlamışlardır. Bunun sonucunda pasaport yapılanması sancak ve
kazalara doğru genişletilmiştir. İhtiyaca göre Selanik, Kosova ve
Manastır valiliklerine yeni memur atamaları yapılmıştır. Berlin
Antlaşması’ndan sonra Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ
ile yeni oluşturulan sınır kapılarına pasaport kontrol memurları
atanmıştır (BOA, DH. MKT. 2259/142, 9 Teşrin-i evvel 1315 [21 Ekim
1899]). Pasaport kontrol memurları komitacıların artan faaliyetleriyle
birlikte ülkeye giren komitacıların tespiti ve takibi, sınır bölgelerinde
istihbarat toplama gibi önemli işlevlerde yerine getirmiştir. Pasaport
kontrol memurları Rumeli’de istihbarat ağı içeresinde yer almıştır.
Pasaport memurları komitacılarla ilgili istihbarat toplamakta ve gerekli
makamlara bildirmekteydiler (A.}MTZ.(04), 27/2, 17 Kanun-i sani
1310 [29 Ocak 1895]). Örneğin, Dereli pasaport memuru Yunan
komitacılarının tertibat ve amaçlarına dair hazırlamış olduğu raporu 11
Nisan 1905 tarihinde Manastır valiliğine iletmiştir (BOA, TFR. I. MN.
62/6103, 18 Nisan 1321 [1 Mayıs 1905]).
3.1. Komitacıların Takibi
Pasaport ve pasavan komitacıların takip edilmesinde önemli işlev
görmüştür. Bölünme kaygısının şekillendirdiği iç tehdit algısı nedeniyle
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kamu düzenini bozacak ya da buna teşebbüs edecek; tehlikeli ve tehdit
olarak görülen komitacılar ülkeye girmemeliydi. Komitacılarla ilgili
veri bankası oluştukça takip ve gözetlemede pasaport ve pasavan gibi
seyahat araçlarının önemi artmıştır. Komitacıların Osmanlı ülkesinde
serbestçe gezmelerine ve seyahat etmelerine engel olmak için gerek
Bulgaristan’dan gerekse yabancı ülkelerden gelen Bulgarların pasaport
ve pasavanlarının dikkatli bir şekilde incelenmesi için pasaport kontrol
memurlarına talimat verilmiştir. Bulgaristan‘ın Makedonya’da etnik ve
tarihsel iddiaları nedeniyle bölgedeki faaliyetlerinin takip edilmesi ve
istihbarat faaliyetlerinde Bulgaristan Komiserliği çok önemli işlevler
yerine getirmiştir. Bulgaristan Komiserliği, Bulgaristan’da Makedonya
ile ilgili faaliyet gösteren komite, cemiyet ve dernekler hakkında
topladığı istihbaratı İstanbul’a ve vilayetlere iletmekteydi. Durumu
meçhul ve şüpheli olan şahıslara pasaport verilmemesi konusunda
gerekli makamlar uyarılmıştır (BOA, HR. İD. 39/56. 25 Kanun-i sani
1309 [6 Şubat 1894]). Pasaport, pasavan ve tabiiyet ilmühaberi
verilirken dikkatli ve titiz davranılması, şüpheli şahıslara ve tebaa-i
Osmaniye’den ve erbab-ı namustan olduklarını ispat edemeyen
şahıslara belge verilmemesi talimatı verilmiştir (BOA, HR. İD. 39/55,
1 Şubat 1309 [14 Şubat 1894]).
Makedonya’da komitacıların faaliyetlerinden dolayı Selanik,
Kosova ve Manastır vilayetlerindeki pasaport işlemlerinden bütün
Osmanlı vatandaşları etkilenmiştir. Bulgaristan Komiserliği, Sofya’da
bulanan Makedonyalılardan memleketlerine gidecek olanlara pasaport
verilmemesini, aynı talimatın Romanya, Sırbistan ve Yunanistan’da
bulunan şehbenderliklere de verilmesini talep etmiştir. Bunun üzerine
Osmanlı hükümeti, Selanik, Manastır, Kosova, Edirne ve Yanya
vilayetlerinden here sene yaklaşık elli altmış bin kişinin Bulgaristan,
Sırbistan, Romanya ve Yunanistan’a gidip-geldiğini, bunların hepsinin
fena adamlar olmasının mümkün olmayacağını belirtilerek özellikle bu
ülkelerden gelen Müslümanlara zorluk çıkarılmamasını istemiştir
(BOA, DH. MKT. 419/1, 25 Temmuz 1311 [6 Ağustos 1895]).
Osmanlı kançılaryası, pasaportlar üzerinden komitacıların takibinde
yeni yöntemler geliştirmeye çalışmıştır. Osmanlı Devleti, komitacıların
sınır kontrol noktalarında memurlar tarafından tanınabilmeleri ve
tutuklanabilmeleri için pasaportlarını vize ettirmek amacıyla
şehbenderliklere müracaatlarında pasaport pulunun karşılık tarafına “f”
harfini gösterir gizli bir ufki çizgi çekmeleri için Bulgaristan ve
Romanya’da bulunan sefaret ve şehbenderliklere talimat vermiştir. Bu
işaretin pasaport ve pasavan ile kayıtları yazan kâtibin imzasının üstüne
konulması kararlaştırılmıştır (A.}MTZ.(04), 36/17, 6 Ağustos 1312 [19
Ağustos 1896]; BOA, HR. TH. 180/53, 6 Ağustos 1316 [19 Ağustos
1900]). Kosova valiliği, ekim ayının başında gönderdiği yazıda gelen
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yolcuların tezkere ve pasaportlarında bu harfin belirgin ve açıkta
olduğunu, ancak şimdiye kadar pasaportlara böyle bir işaret
koyulacağına dair bir talimat verilmediğini belirtmiştir. Dâhiliye
Nezareti, Kosova valiliğini uyararak uygulamaya riayet edilmesini
istemiştir (BOA, DH. TMIK. M. 24/2, 9 Teşrin-i sani 1312 [21 Kasım
1896]). Bu özel işaret ve şifreli haberleşme yöntemi Osmanlı
makamları arasında komitacıların takibinde etkin bir şekilde
kullanılmıştır. Örneğin, Osmanlı tebaasından olup Varna’da
komitacılara hizmet eden Hristo Konstanti ve Lazo Konstanti
kardeşlerin pasaportlarına işaret konulduğu ve ülkeye girişlerinde
tutuklanmaları gerektiği bildirilmiştir (BOA, HR. SFR. 04. 599/150, 2
Ağustos 1906). 1903 yılında Zabtiye Nezareti, vilayetlerdeki ve
Bulgaristan’daki memurların bu usule uymadıklarını, bunun ise
komitacıların takibini zorlaştırdığını belirterek, şüpheli şahısların
pasaport ve pasavan müracaatlarında usule riayet edilmesi konusunda
Osmanlı makamlarını uyarmıştır (BOA, HR. SFR. 04. 369/24, 29 Mart
1319 [11 Nisan 1903]). Pasaportlara konulan işaretler ve şifreler
aracığıyla Osmanlı kurumları arasında şifreli haberleşme ağı
kurulmuştur. Bilginin şifrelenmesi ve depolanması özellikle
müfsidlerin tespiti ve girişlerinin engellenmesinde önemli işlev
görmüştür. Pasaportlarına “f” harfi konan şüpheliler sınır kontrol
noktalarına geldiklerinde kapı zabıta ve polis memurları tarafından
tutuklandılar veya girişlerine izin verilmeyerek memleketlerine iade
edildiler. Tutuklanan veya memleketlerine iade olunan şahıslara
uygulamanın nedeni pasaportlarındaki özel işaret gösterilerek
anlatılmıştır. Bu durum özel şifreleme yönteminin deşifre olmasına
neden olmuştur. Bundan sonra Osmanlı makamları pasaport ve
pasavanlara “f” harfi yerine “h” ( )ﻫharfi konulmasını kararlaştırmıştır
(BOA, HR. SFR. 04. 370/1995, 13 Şubat 1319 [26 Şubat 1904]; BOA,
HR. SFR. 04. 370/31, 13 Şubat 1319 [26 Şubat 1904]; BOA, Y..EE..K.
20/1995, 2 Şubat 1321 [15 Şubat 1905]).
Bulgaristan pasaportuna sahip komitacıların takibinde pasaport
kayıtları, Osmanlı makamları için önemli bilgi arşivleridir. Bu kayıtlar,
komitacıların Osmanlı topraklarında takibini sağlamaktaydı.
Bulgaristan Komiserliği, komita üyesi olan bu tip şahıslar Osmanlı
ülkesine giriş yaptığı zaman bilgilerini Sadarete ve vilayetlere
iletmekteydi. Örneğin, Makedonya komitası üyesi ve Bulgaristan
pasaportuna sahip olan Alexsandrof’un trenle Manastır’a gideceği ve
şahsın gözetim altında bulundurulması gerektiği vilayete iletilmiştir
(BOA, HR. SFR. 04. 389/68, 18 Teşrin-i evvel 1312 [18 Ekim 1896]).
Benzer bir olay; erbab-ı fesaddan Gorgi Apostol ve Andrea Petrof
namında iki Bulgar’ın Sofya’dan çıkardıkları pasaportlarla Sırbistan’a
gittikleri ve oradan tedarik edecekleri tezkerelerle Üsküp’e
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gideceklerine ilişkindir. Şahısların komitenin Üsküp yöneticilerinden
olduğu, şahısların oraya gelişlerinde takip edilmeleri gerektiği
Bulgaristan Komiserliği tarafından Kosova valiliğine bildirilmiştir
(BOA, HR. SFR. 04. 223/55, 14 Haziran 1319 [27 Haziran 1903]).
Makedonya’da operasyonlar sırasında ele geçirilen isim listeleri
komitacıların takibinde önemli bilgi kaynaklarıydı. Manastır Bulgar
mektebi muallimliklerine tayin edilecekleri komitacılardan ele geçirilen
belgelerden anlaşılan Ohrili Eftim, Siro Stratof ve İştipli Sakalof’un
Manastır’a gittiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine Osmanlı Hükümeti,
Bulgaristan Komiserliğine ve vilayetlere pasaport verilen şahıslar
hakkında detaylı araştırma yapılaması talimatını vermiştir. Şahısların
firari olup olmadıklarının anlaşılması, komitacıların muallim gibi çeşitli
sıfatlarla vilayetlere girmelerine izin verilmemesi istenmiştir (BOA,
HR. SFR. 04. 264/12, 2 Teşrin-i evvel 1320 [15 Ekim 1904]).
Pasaport, komitalarla ilişkisi olduğu tespit edilen şahısların
takibinde önemli bir işlev görmüştür. Pasaport ve pasavan talep eden
şahıslar hakkında kapsamlı tahkikat yapılmakta ve elde edilen bilgiler
şahsın gideceği yerdeki Osmanlı makamlarına iletilmekteydi.
Bulgaristan’a giden bu şahısların takibi konusunda pasaport
müracaatları önemli bir işlev görmüştür. Komitayla ilişkileri tespit
edilen Nevrekoplu muallim Pakalof ve Menlik’te muallimlik yapan
Simon Gorgi’nin Bulgar Komitası yetkilileriyle görüşmek üzere
Sofya’ya geldikleri, bu şahıslarla birlikte Siroz’dan firar eden Kâğıtçı
Atananas’ın da Sofya’da bulunduğu şahısların pasaportlarını kayıt için
Bulgaristan Komiserliğine müracaat ettiklerinde tekrar bilgi verileceği
belirtilmiştir (BOA, DH. MKT. 559/90, 15 Temmuz 1318, [ 28
Temmuz 1902]).
Komitacıların takibinde pasavanlar da önemli bir işlev görmüştür.
Komitacıların Bulgaristan’da artan faaliyetleri sonrası Osmanlı
hükümeti, pasavan taleplerinin yapılacak tahkikata göre
değerlendirilmesi talimatını vermiştir. Örneğin, Osmanlı tebaasından
olup Varna’da bulunan Makedonya ahalisinin pasavan taleplerinin
yapılacak tahkikat sonucunda değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır
(BOA. HR. SFR. 04. 801/8, 12 Temmuz 1905). Bir başka örnek;
Selanik Bulgar mektebi öğrencilerinden Kratovalı Simon Bulgaristan’a
gitmek için pasavanını kaydettirmesine ilişkindir. Kosova valiliği,
şahsın sabıkalı takımdan olduğu belirterek Bulgaristan’dan İstanbul’a
gidişine izin verilmemesi konusunda Bulgaristan Komiserliğini
uyarmıştır (BOA. HR. SFR. 04. 231/74, 17 Ağustos 1321 [30 Ağustos
1905]). Benzer bir örnek, Sirozlu ve Bulgar mektebi daskallarından
Tofil, Tatarpazarcık’ına gitmek için pasavan almasına ilişkindir.
Selanik valiliği, şahıs fesedeye mensup şüpheli şahıslardan olduğu için
takip edilmesi ve gözlem altında bulundurulması için Bulgaristan
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Komiserliği nezdinde teşebbüste bulunmuştur( BOA. HR. SFR. 04.
236/73, 30 Temmuz 1322 [12 Ağustos 1906]).
Komitacıların kullandığı pasaport ve pasavan gibi belgelerin kayıt
işlemlerinde Bulgar Tüccar Vekillerinin aracılık yaptığı Osmanlı
makamları tarafından tespit edilmiştir. İstefo Kafa adlı komitacının
Manastır’da Bulgarimi adlı Bulgar kilisesinde gizlendiği ve Bulgar
Tüccar Vekili tarafından kendisine pasavan verilmesine teşebbüs
edildiği Osmanlı makamları tarafından tespit edilmiştir. “Erbab-ı
Fesad’dan” olduğu Osmanlı makamları tarafından bilinen İstefo
Kafa’nın pasavanı Bulgar Tüccar Vekilliği tarafından kaydettirilmeğe
çalışılmış ancak yerel makamların şahsı bizzat görme talebi üzerine
şahıs firar etmiştir. Osmanlı hükümeti fesad üyelerinin kiliselerde
saklanması ve tüccar vekillileri korunması üzerine Bulgar emareti ve
Eksarhane nezdinde teşebbüste bulunmuştur (BOA, HR. SFR. 04.
230/6, 14 Nisan 1321 [27 Nisan 1905]). Tüccar vekilinin bu teşebbüsü
Eksarhane ve Bulgaristan nezdinde protesto edilmiştir. Bulgaristan bu
şahısların Bulgar Tüccar Vekilleri tarafından korunduğu iddialarını
reddetmiştir (BOA, TFR. I. MN. 61/6088, 17 Nisan 1321 [30 Nisan
1905]).
Bulgaristan Komiserliği, komitacıların fotoğraflarını ele geçirdiği
zaman bunları çoğaltarak ilgili makamlara iletmekteydi. Bu fotoğraflar
özellikle pasaport ve mürur tezkeresi gibi belgeler verilirken şahısların
tespit edilmesi, tutuklanması ve ülkeye alınmamasında öncelikli öneme
sahipti. Fotoğraflı tespit Makedonya’da komitacılarla mücadelede ilgili
makamların işini kolaylaştırmaktaydı. Bu eşkıyalardan Poşkof ve
Gevgelili Spiro Karakolo’un fotoğrafları ele geçirilerek vilayetlere,
Zaptiye Nezaretine iletilmiştir (BOA, DH. MKT. 621/43, 2 Mart 1319
[15 Mart 1903]).
3.2. Şüpheli Şahıslar
İktidar bilgi ilişkisi açısından baktığımızda seyahat araçları, şahısları
gözetleme ve takip etmenin en önemli araçlarındandır. Şüpheli
şahısların yer değiştirmeleri gözetleme mekanizmaları kullanılarak
devlet tarafından dikkatli bir şekilde takip edilmiştir. Ülkeye giriş yapıp
durumu şüpheli görülenlerin hal ve hüviyetlerinin araştırılmasına karar
verilmiştir. Bunun için kurumlar arası bir takip ağı oluşturulmuştur.
Makedonya sorunundan dolayı Bulgaristan’a gidip- gelen yolcular sıkı
bir şekilde takip edilmiştir. Bulgarlar, pasaport verilse bile artık olağan
şüphelidir. Osmanlı makamları Bulgarların toplu hareketlerine her
zaman şüpheyle yaklaşmıştır. Örneğin, Manastır valiliği Bulgarların
20-30‘ar kişilik kafileler halinde ticaret amacıyla Sırbistan ve
Bulgaristan’a gitmek için pasaport ve pasavan talep etmesine şüpheyle
yaklaşmıştır (BOA, DH. ŞFR. 131/72, 10 Eylül 1302 [22 Eylül 1886]).
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Devletin verdiği seyahat belgeleri “fesad” hareketlerine katılması
muhtemel şahısların takibinde kritik öneme sahip olmuştur. Şüpheli
şahısların gittikleri ülkelerdeki Osmanlı temsilciliklerine bilgi verilerek
takip edilmeleri ve gözetim altında bulundurulmaları istenmiştir.
Mektep hocaları ve muallimleri gibi komitalarla bağlantılı olduğundan
şüphelenilen veya “fenalık” çıkarabilecek kimselerin “müfsidet”
maksadıyla pasaportlarını vize ettirmek için Belgrad Sefaretine
başvuran şahısların pasaport ve eşkâl bilgileri Dâhiliye Nezaretine
iletilmiştir. Bu şahısların ülkeye gelişlerinden sonra takip edilmeleri ve
yasadışı faaliyetlerine izin verilmemesi istenmiştir (BOA, HR. İD.
37/66, 3 Ağustos 1305 [15 Ağustos 1889]). Bir başka yazışmada,
durumu şüpheli olan birtakım şahısların Bulgaristan için pasaport alıp
oradan pasaportsuz Romanya’ya geçtikleri belirtilmektedir. Buna engel
olunması için Bulgaristan’daki Osmanlı temsilciliklerine talimat
verilmiştir(BOA, DH. MKT. 286/62, 11 Eylül 1310 [23 Eylül 1894]).
Bir diğer örnek, Osmanlı pasaportuna sahip Sodoye isimli Filibeli bir
kadının yanında bulunan muzır evrakla İstanbul üzerinden
Makedonya’ya gitmekte olduğu, şahsın intikaliyle beraber takip
edilmesine ilişkindir. Bulgaristan Komiserliği, şahsın intikaliyle
birlikte takip edilmesi gerektiğini vilayetlere iletmiştir (BOA,
TFR.I.UM. 3/283, 28 Haziran 1319 [11 Temmuz 1903]).
Pasavan, Osmanlı ülkesine gelen şüpheli Bulgarların tespit
edilmesinde önemli işlevler görmüştür. İstanbul’a gelen şüpheli
şahısların takip edilmesi ve haklarında detaylı araştırma yapılması
konusunda Zaptiye Nezareti dikkatli ve titiz çalışmıştır. Bulgar mektebi
muallimi sıfatıyla Manastır’a gelen Karum Dagparof’un Bulgaristan
Komiserliğinden 14 Eylül 1904 (1 Eylül 1320) tarihinde almış olduğu
pasavan ile Dersaadet’e geldiği, Bulgaristan Kapı Kethüdalığı’ndan
aldığı mürur tezkeresi ile dolaştığı belirtilerek Rumeli Müfettişliğinden
şahıs hakkında bilgi istemiştir. Aynı şekilde, Tırnovalı Kiril’in
Sırbistan’ın İveraniye kazasından alarak Bulgaristan Komiserliğine
onaylattığı pasavan ile İstanbul’a geldiği belirtilmiş ve Zaptiye
Nezaretine şahıs hakkında detaylı araştırma yapma talimatı
verilmiştir(BOA, A. MTZ. (04). 122/4, 27 Eylül 1320 [10 Ekim 1904]).
Makedonya vilayetlerinden Bulgaristan’a giden şüpheli şahısların
takip edilmesi ve gözetim altında bulundurulması istemiştir.
Bulgaristan’a gitmek için pasavan alan şüpheli Bulgarlar, Bulgaristan
Komiserliğine bildirilerek takipleri sağlanmıştır. Örneğin, Köprülü
kazası ahalisinden olup Bulgaristan pasavanı ile Sofya’ya giden ve geri
dönüşünde Bulgaristan Komiserliğince 18/55 numarasıyla vize edilen
68 yaşındaki Anastas Bordan’ın Sofya’da bulunduğu süre zarfında
Makedonya komitası üyeleriyle görüştüğü istihbaratı Selanik vilayetine
iletilmiştir. Şahsın gözetim altında bulundurulması istenmiştir ( BOA,
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HR. SFR. 04. 529/74, 5 Haziran 1315 [18 Haziran 1899]). Bir başka
yazışmada, Selanik valiliği, Bulgaristan Komiserliğinden Sofya’ya
gitmek üzere pasaport alan Tikveşli Mişon’un şüpheli şahıslardan
olduğu belirterek gözetim altında bulundurulmasını istemiştir (BOA,
HR. SFR. 04. 242/10, 20 Teşrin-i evvel 1323 [2 Kasım 1907]).
Bulgaristan Komiserliği gelen şahısları takip ederek şahıslar hakkında
topladığı bilgileri vilayetlere iletmiştir. Osmanlı Devleti pasaport ve
pasavanları şüpheli şahısları kurumlar arası kurduğu iletişim ağları
sayesinde tespit ederek takip ve yakalanmalarını sağlamaya çalışmıştır.
Bulgarlarla birlikte 1904 yılından itibaren Yunan/Rum komitacılar
pasaport kontrollerine ilişkin yazışmalara daha sık konu olmaya
başladılar. 1904 yılından itibaren Yunan ve Rum komitacıların Güney
Makedonya’da etkinliği kademeli olarak artmıştır. Makedonya’da
Yunan komitalarının etkinliğinin artmasına bağlı olarak
Yunanistan’dan gelen şahıslar daha dikkatli takip edilmeye başlanmış
ve Rumların hareketlerine şüpheyle yaklaşılmıştır. Yunanistan’da icra
edilecek olimpiyat oyunları bahanesiyle; Osmanlı ülkesinde fesad
hareketlerini yönlendirmek için bir cemiyet kurulması amacıyla
Folorina bölgesinde Rum köylerinden, köy halkının vekâletini alan
birer kişinin Atina’ya gitmeleri için talimat verildiği istihbaratı
alınmıştır. Florina kaymakamlığı, Rumların bu günlerde pasavan ve
pasaport almak için müracaat etmelerinin haberin doğruluğunu teyit
ettiğini ve hiçbir şeyi bulunmayan köylülerin oyunlar için Atina’ya
gitmelerinin dikkat çekici olduğunu bildirmiştir. Rumeli müfettişliği,
Florina Rumlarından ve köylü halkından Atina’ya gitme arzusunda
olanlara pasaport verilmemesi talimatını vermiştir. Firar ederek
gidişlere de engel olunması istenmiştir. Grebene kazasından da 1906
senesinde birçok kişinin amelelik ve orakçılık için pek çok kişinin
tezkere talep ettiğini bu durumun şüphe uyandırdığını bildirilmiştir
(BOA, TFR. I. MN. 91/9048, 8 Nisan 1322 [21 Nisan 1906]).
Osmanlı makamları, Yunanistan’dan gelen ve durumları şüpheli
görülen şahısların pasaportlarına el koymuştur. Yunanistan’dan
Selanik’e gelen Nikola, Yani, Yorgi ve Manuel isimli 4 Yunanlının
pasaportlarına halleri şüpheli görüldüğü gerekçesiyle polis idaresi
tarafından el konulmuştur. Pasaportlarını almak üzere polis idaresine
gelen Yunanistan Konsolosluk kavasına şahısların hallerinin şüpheli
olduğu belirtilerek, geliş sebeplerinin araştırıldığı belirtilmiştir. Selanik
Polis İdaresi, geliş sebepleri araştırılması gereken bazı Yunanlıların
vapurdan çıktıktan sonra bulunamadığını, bu sebeple bunların vapurdan
çıktıktan sonra polis idaresine getirilerek geliş sebepleri anlaşıldıktan
sonra şehre girişlerine izin verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bununla
birlikte polis idaresi Yunanistan’dan gelenlere karşı şu önlemlerin
alınmasını talep etmiştir (BOA, TFR.I.SL. 1085/10790, 13 Mayıs 1322
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[26 Mayıs 1906]); Halleri meçhul ve şüpheli olan Yunanlıların
pasaportları muntazam olsa bile vapurdan çıktıklarında ya doğrudan ya
da konsolosluklarına teslim edilip tercüman vasıtasıyla polis idaresine
götürülerek kimlik ve geliş sebepleri anlaşıldıktan sonra teminat
alınarak kalmalarına müsaade edilmesi, halleri konsoloshanelerce
tasdik edilmeyen ve teminat verilmeyen Yunanlıların memleketlerine
iade edilmeleri, mürur tezkeresi talep eden Yunanlılar geçerli bir sebep
beyan ve teminat gösteremedikçe mürur tezkeresi verilmemesi, mürur
tezkeresi alan Yunanlıların gidecekleri mahallerin polislerine telgrafla
bilgi verilip oraya ulaştıklarında sürekli gözlem altında
bulundurulmaları, şüpheli halleri görülenlerin gözlem altına alınarak
memleketlerine iade edilmelerinin sağlanması, Selanik yoluyla
Osmanlı ülkesine girmek için pasaport alan Yunanlıların vapurdan
indiklerinde kimlik kontrolleri yapıldıktan ve geliş sebepleri
anlaşıldıktan sonra geçişlerine müsaade edilmesi, trene bindiklerinde
gidecekleri yerlere haber verilerek oralarca gözetim altında
bulundurulması, pasaportlarında belirtilen bölge dışına çıkmalarına
engel olunması, Yunanlıların ikamet ettikleri han, otel apartmanların
daima kontrol edilmesi ve gözetim altında bulundurulması, halleri
şüpheli görülen Yunanlılar hakkında polis idaresince tahkikat
yapılması.
Yunanistan’dan Osmanlı ülkesine gelip yanında pasaport
bulunmayan şahısların tutuklandıkları görülmektedir. Yunanistan’dan
gelen Apostol ve yanındaki beş kişi pasaportları ve muvakkat
şahadetnameleri olmadığı gerekçesiyle tutuklanmıştır (BOA, TFR.
I.SL. 42/4137, 29 Mayıs 1320 [11 Haziran 1904]). Dâhiliye Nezareti;
gerek Osmanlı tebaasından gerekse yabancılardan Osmanlı ülkesine
girmek isteyenlerin usulüne uygun pasaporta sahip olmaları gerektiğini,
pasaportu olmayan ya da usulüne uygun pasaporta sahip olmayanlara
pasaport nizamnamesinin 17. maddesine göre ceza kesilmesi
gerektiğini belirtmiştir (BOA, DH. MKT. 866/11, 29 Haziran 1320 [12
Temmuz 1904]). Pasaportsuz ülkeye gelen şahıslara yapılacak
muameleler devletin kendi egemenlik alanı ile ilgilidir. Osmanlı
Devleti sınırların oluşması ve belirginleşmesine bağlı olarak ülkelerine
giriş yapacak şahısların uyması gereken kuralları belirlediler.
3.3. Başka Ülkelerin Pasaportlarıyla Gelen Komitacılar
Osmanlı Devleti’nin aldığı önlemlere karşılık komitacılar, farklı
yöntemlere başvurmaya başlamışlardır. Bu yöntemlerden biri de başka
ülkelerden aldıkları pasaportlarla Osmanlı ülkesine giriş yapmaya
çalışmalarıdır. Örneğin, Belgrat Sefareti komitacıların başka ülke
pasaportlarıyla Sırbistan, Karadağ üzerinden Osmanlı ülkesine
gireceklerini tespit etmiştir (BOA, A. MTZ. (04). 35/44, 9 Temmuz
1312 [21 Temmuz 1896]). Osmanlı Devleti, vilayetleri uyararak
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pasaport ve pasavan gibi belgelerin kontrolünde titiz davranılmasını
istemiştir. Başka bir belge, Bulgaristan Makedonya Komitasının
Selanik valisini öldürmek ve hükümet konağını havya uçurmak için
görevlendirdiği şahısların Sırp pasaportuyla Osmanlı ülkesine giriş
yapacakları istihbaratına dairdir. İstihbarat üzerine, Osmanlı hükümeti,
Selanik valisinin korumalarını artırarak pasaport kontrollerinde dikkatli
olunması konusunda vilayetleri uyarmıştır (BOA, HR. SFR. 04. 549/73,
10 Ağustos 1901).
Başka ülkelerin pasaportlarını kullanmak komitacıların en çok
kullandığı yöntemlerden birdir. Osmanlı Devleti’nin güvenlik
önlemlerini artırmasına rağmen “Bulgar müfsidleri” başka ülkelerin
pasaportu ile Makedonya’ya gelmeye devam etmişlerdir. Bu duruma
karşı muntazam pasaporta sahip olmayan şahısların vilayetlerde
seyahat etmelerine izin verilmeyerek haklarında pasaport
nizamnamesine göre işlem yapılması istenmiştir. Bulgaristan
pasaportları bu başlık altında en sık karşılaşılan yöntemdir. Burada
nüfusa dair sağlıklı ve doğru bilgiler şahısların tespitinde önemli bir
işlev görmüştür (Yılmaz, 2014:213). Nüfus bilgilerinin sağlıklı ve
düzenli kayıt altına alınması şahısların yapabilecekleri evrak
sahteciliklerine karşı devletin kendi vatandaşını takip etmedeki önemini
ortaya koymaktadır.
Dönemin en önemli sorunlarından biri kimlere pasaport verilip
verilmeyeceği sorunudur. Osmanlı devleti açısından; ülkenin iç
güvenliği açasından sorun olabilecek ve kamu düzeninin bozulmasına
neden olabilecek kişilerin ülkeye girişlerine engel olunmalıydı. Bu
kaygının en önemli sebebi bölünme ve toprak kaybı korkusudur.
Osmanlı ülkesine girişi yasaklanmış kimselere pasaport verilmesi
yasaktır. Bu konuda Bulgarlara dönük çok sayıda uygulama karşımıza
çıkmaktadır. Birçok Bulgar “fesad” çıkarmak maksadıyla Osmanlı
ülkesine geleceğine dönük bilgiler, bu kişilerin isimlerini belirten
cetveller şehbenderliklere gönderilir ve pasaport verilmemesi istenir.
Osmanlı Devleti bu kişilerin kimliklerini tanımlayan bilgileri, kendisi
için kullanmaya başlar. Bu yazılı uygulamalara fotoğraf kullanımını da
ekleyerek, temsilcilikle ve idari bürolar arası iletişim ağları sayesinde,
komitacıların pasaport almalarına engel olmaya çalışmıştır (Yılmaz,
2014:213).
Sefaretler arası iletişim ağının hızlı olması komitacıların takibinde
önemli avantaj sağlamıştır. Makedonya ihtilal komitasıyla irtibatlı
olduğu için Romanya’yı terk etmesi istenen dülger esnafından ve
Osmanlı vatandaşı 35 yaşlarında, orta boylu, kumral saçlı ve bıyıklı
Ohrili Aleksi Mize, Makedonya bölgesine gitmek için Belgrad
Başşehberliğine müracaat ederek pasaport talebinde bulunmuş fakat
talebi kabul edilmemiştir. Belgrad sefareti konuyu Bulgaristan
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Komiserliğine ileterek, Komiserlikten ve Tüccar Vekâletlerine pasaport
için müracaat etmesi durumunda aynı muamelenin yapılmasını talep
etmiştir. Bulgaristan Komiserliği şahsa pasaport verilmemesini Filibe
ikinci kitabetine, Varna, Rusçuk, Vidin, Tüccar Vekâletlerine yazmıştır
(BOA, HR. SFR. 04. 364/4, 13 Şubat 1318 [26 Şubat 1903]; BOA, HR.
SFR. 04. 392/62, 13 Şubat 1318 [26 Şubat 1903]). Kayıtların düzenli
tutulması şahısların başka bir yerden yeni pasaport almalarının engel
olunmasında önemli bir işlev görmüştür.
Hariciye Nezareti Osmanlı ülkesine girmesi uygun görülmeyen
şahıslara pasaport verilmemesi konusunda Osmanlı kançılaryasını
uyarmıştır. Örneğin, Kesriye’de kalagozluk (muhbir) yapmak üzere
refakatine verilmiş olan jandarmaların öldürülmelerine sebep olan ve
divan-ı harp mahkemesince idama mahkûm olup padişahın affıyla
serbest kalan Vasilani’nin Pire Şehbenderliğinden aldığı pasaportla
Selanik ve İstanbul’a gidebileceği tespit edilmiştir. Bunun üzerine
Bulgaristan Komiserliği, Osmanlı Rusçuk Tüccar Vekâletini bu
şahısların Osmanlı ülkesine girmelerinin uygun olmayacağını belirterek
tahkikat yapılmadan pasaport verilmemesi konusunda uyarmıştır
(BOA, HR. SFR.04. 398/71, 18 Haziran 1322 [1 Temmuz 1906]).
Başka bir yazışmada, komitacılara katılıp Rusçuk’a kaçan Kiyork’a
Vidin Tüccar Vekâletinden pasaport verilmemesi talimatı verilmiştir
(BOA, HR. SFR. 04. 601/8, 8 Mart 190).
3.4. Sahte ve Usulsüz Verilen Belgeler
Devlet açısından en büyük sorun usulsüz verilen ve sahte
pasaportlardır. Pasaport ve pasavan kontrolleri her ne kadar sıkı
tutulmaya çalışılsa da merkezin önüne geçemediği durumlar
oluşmaktadır (Yılmaz, 2104:283). Devletin kontrolleri sıkılaştırmasına
bağlı olarak, komitacılar da Osmanlı yasalarının doğurduğu boşluklar
ve altyapı yetersizliklerinin yarattığı fırsatları kullanarak kendi
yöntemlerini geliştirdiler. Pasaportlarda çeşitli türden sahtekârlıklar
yapılabilmekteydi. Sahte pasaport kullanımı, yanlış beyanda
bulunulması, takma ad kullanılması, başkalarına ait pasaportların
kullanılması gibi birçok kanunsuz yönteme rastlanmaktadır (Turna,
2013:176). Sahte ve kimliği değiştirilmiş pasaportlar Makedonya’da
komitacıların en sık kullandığı yöntemlerden biridir. Bununla birlikte
görevlilerin ihmalleri yüzünden meydana gelen usulsüzlük ve sahtecilik
gibi durumlar Makedonya vilayetlerinde sık yaşanan bir durumdur.
Devletin sıkı pasaport kontrollerine karşı sahte pasaportlar
komitacıların en sık kullandığı yöntemlerden biriydi. Şahısları tespit
etmenin getirdiği zorluklar, fotoğraf kullanımı eksikliği, eşkâl
bilgilerindeki eksiklikler tespit zorlukları doğurmaktaydı. Bulgaristan
Komiserliği sahte pasaport kullanımıyla ilgili istihbaratları Manastır,
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Kosova ve Selanik vilayetlerine iletmekteydi. Komiserlik bu tip
istihbaratlarla şahısların eşkâllerini tespit etmeye çalışmaktaydı.
Örneğin, Makedonya komitası mensuplarından avukat Apostolof’un
tedarik ettiği sahte pasaportlarla beş komitacının Makedonya’ya
geleceği istihbaratı Bulgaristan Komiserliği tarafından Manastır,
Selanik ve Kosova vilayetlerine iletilmiş ve şahısların eşkâllerinin
tespit edilmeye çalışıldığı belirtilmiştir (BOA, DH. MKT. 469/12, 31
Kanun-i Sani 1312 [12 Şubat 1897]). Bir başka örnek, Rusçuk
Makedonya komitası yöneticisi Kapçof’un eşi Anika’nın sahte bir
isimle kendisini Romanya vatandaşı gibi gösterip Yerköy
şehbenderliğinden aldığı pasaport ile Romanya treniyle Ohri’ye gitmek
üzere olduğu bilgisine ilişkindir. Şahsın bir komita şubesi reisinin eşi
olması sıfatıyla daimi şüpheli olduğu belirtilerek Ohri’ye gelmesi
durumunda kabul edilmemesi talimatı verilmiştir (BOA, A.}MTZ.(04).
35/54, 13 Temmuz 1312 [26 Temmuz 1896];BOA, HR. SFR. 04. 352/1,
6 Temmuz 1312 [29 Temmuz 1896]).
Makedonya Fesad komitesi mensuplarından ve Filibe
avukatlarından Doktor Apostolof’un aracılığıyla 5 şahsa başka isimlerle
pasaport alındığı, bu şahısların Selanik, Köprülü ve Üsküp taraflarına
gidecekleri istihbaratı alınmıştır. Şahıslar hakkında tahkikat yapılarak
kimliklerinin tespit edilmesi için Selanik, Kosova vilayetlerine talimat
verilmiştir (BOA, DH. MKT. 483/9, 17 Mart 1318 [30 Mart 1902]). Bir
başka belge, Makedonya fesad komitesi tarafından sahte pasaportlarla
6 fedaiden 4’ünün Makedonya bölgesine, 2’sinin ise İstanbul’a
gönderildiğine ilişkindir. Şahısların tespit edilmesi ve ülkeye
girişlerinde tutuklanmaları talimatı verilmiştir(BOA, ZB. 30/310, 19
Nisan 1317 [2 Mayıs 1901]).
Başkasına ait pasaportlar ülkeye giriş yapmak için en sık kullanılan
yöntemlerden biriydi. Komitacıların Makedonya bölgesine giriş
yapabilmek için Osmanlı tebaasından olan kişilerin pasaportlarını
kullandıkları tespit edilerek, gerekli önemlerin alınması için yetkililere
talimat verilmiştir (BOA, HR. SFR. 04. 736/65, 30 Haziran 1899).
Osmanlı kançılaryası, sahte pasaport ve belgelerin tespit edilmesi için
yeni yöntemler geliştirmeye çalışmıştır. Vidin Tüccar Vekâleti, bazı
Osmanlı vatandaşlarının ticaret bahanesiyle Bulgaristan, Sırbistan ve
Romanya’ya gidip birtakım fesad hareketlerine katıldıklarını, sahip
oldukları evrakla Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya’da bulunan
Osmanlı kançılaryasından aldıkları fazla pasaportları komitacılara
vererek bunların Osmanlı ülkesine geçişlerini sağladıklarını tespit
etmiştir. Vekâlet, bu şahısların talep ettikleri pasaport ve tezkereler için
nüfus tezkerelerine ekledikleri evrakın tarih ve numarası kaydedilerek
bu ihmallerin önüne geçildiğini belirtmiştir. Bu tedbire karşı bu
şahısların memleketlerine döndüklerinde nüfus tezkerelerinin
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yıprandığını, eskidiğini veya kaybettiklerini belirterek yenisini
çıkardıklarını, bu tezkerelerle hükmü dolmamış pasavan ve pasaportu
varken başka bir pasavan ve pasaport alarak Bulgaristan’a gittikleri
tespit edilmiştir. Şahıslar bu belgeleri komitacılara vererek Osmanlı
ülkesine geçişlerini sağlamaktaydılar. Vidin Tüccar Vekâleti, pasaport
memurlarının eski pasaport ve tezkereleri talep etmesi gerektiğini
belirtmiştir. Pasaportlarını kaybedenlerden Şehbender Nizamnamesinin
62. maddesine göre 2 mecididen 6 mecidiye kadar ceza kesildiğini,
nüfus tezkereleri için kefil göstermeyenlere de Sicil-i Nüfus
Nizamnamesine göre ceza kesildiği belirtilmiştir (BOA, HR. SFR. 04.
392/74, 3 Mart 1319 [16 Mart 1903]; BOA, HR. SFR. 04. 393/16, 3
Mart 1319 [16 Mart 1903]).
Osmanlı makamları, komitacıların başka isimler adına çıkardıkları
pasavanlarla sınır kontrol memurlarının yardımıyla sınırdan geçtiğini
tespit etmiştir. Vidin ihtilal komitasından olup Kosova vilayetine bağlı
Gustovar ahalisinden İstefan Çoka adlı bir şahıs yanında hiçbir evrakı
olmadığı halde Vidin Tüccar Vekâletinden memleketine gitmek için
pasavan almaya çalışmış ancak talebi reddedilince Belgrad
Şehbenderliğinden aldığı pasavan ile memleketine gitmiştir. Şahsın,
Vidin Bulgar ihtilal komitasının en önde gelen üyelerinden biri olduğu,
komitaya silah, cephane ve para sağladığı, şahsın memleketine gitmeye
çalışmasında kötü bir amacın olabileceği belirtilerek, ülkeye girişi
halinde şahsın tutuklanması istenmiştir (BOA, HR. SFR. 04. 216/31, 19
Kanun-i evvel 1320 [1 Ocak 1905]). Bunun üzerine Çoka, Gustovar
kaymakamlığı tarafından tutuklanmıştır. İncelemede, Çoka’nın
hemşerilerinden Nedelko adına çıkarılmış bir pasavan ile memleketine
giriş yaptığı belirlenmiştir. “Erbab-ı fesad”dan birkaç kişinin
pasavanlarına “f” harfi konduğu halde memleketlerine gittikleri ve
sınırda gözaltına alınıp iki yüz, üç yüz kuruşa birkaç saat sonra serbest
bırakıldıkları tespit edilmiştir (BOA, HR. SFR. 04. 216/31, 19 Mart
1321 [1 Nisan 1905]). Bu tezkere sahiplerinden birinin Tarna hakkında
bir komitacı olduğu ve hudut memuruna 2 lira vererek geçiş yaptığı
tespit edilmiştir. Diğer komitacı Potonik Nipoyat’ın pasaportunda “f”
işareti olduğu sınırdan geçtiği tespit edilmiştir (BOA, HR. SFR. 04.
216/31, 4 Nisan 1321 [17 Nisan 1905]). Soruşturma sonunda Rüşvet
aldığı tespit edilen kontrol memurları görevden alınmıştır. Bulgar
komitacıların Selanik, Manastır ve Kosova vilayetlerinde sahte
pasaport ve mürur tezkereleriyle dolaştıkları, kontrol memurlarının
işlerini layıkıyla yerine getirmedikleri konusunda Osmanlı hükümeti
vilayetleri uyarmıştır. Kimlikleri tespit edilemeyen şüpheli şahıslara
kesinlikle pasavan verilmemesi, müracaat edenlerden kimlikleri ve
ahvali meçhul olanlar tespit edilirse hemen tutuklanmaları gerektiği
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belirtilmiştir (BOA, TFR. I.UM. 4/349, 24 Kanun-i sani 1319 [6 Şubat
1904]).
Yüksek Makedonya Komitesi yöneticilerinden Bulgar komitacı
Sarafof’un sahte kimlikle Makedonya’da dolaştığı tespit edilmiştir
(BOA, HR. SFR. 04. 218/57, 10 Temmuz 1318 [23 Temmuz 1902]).
Sarafof’un, İngiltere ve İtalyan pasaportlarıyla takma isimle ve lord
kıyafetiyle Selanik gelerek oradan Manastır’a gideceği istihbaratı
Bulgaristan Komiserliğince Selanik ve Manastır vilayetlerine
iletilmiştir. Sarafof’un vilayetlere geldiğinde yakalanması,
tutuklayanlara Padişah tarafından ödül verileceği ilan edilmiştir.
Sarafof’un kılık değiştirme konusunda uzman olduğu belirtilmiştir
(BOA, TFR. I. UM. 4/324, 9 Kanun-i evvel 1319 [22 Aralık 1903]). Bir
başka belge; Kızanlık ahalisinden Sarafof komitesi üyesi Nedelfo
Hristo Popof’un Bulgar pasaportu ile Edirne, İstanbul, Selanik ve
Manastır’a gideceğine dairdir. Hristo Popof’un pasaportunu vize
ettirmek için müracaat ettiğinde tutuklanması talimatı verilmiştir
(BOA, HR. SFR. 04. 559/110, 24 Mart 1322 [6 Nisan 1906]).
Yunanistan’ın Makedonya’da etkinliğinin artmasına bağlı olarak
özellikle devlet görevlilerinin sahte veya ismi değiştirilmiş
pasaportlarla bölgeye geldikleri tespit edilmiştir. Yunanistan Sefareti
tarafından Taşo namına 22 Ekim 1903’te ve Yorgi Yano namına 24
Şubat 1904 tarihinde vize edilmiş pasaportlarla gelen iki şahsın Selanik
Polis idaresi tarafından yapılan tahkikat sonucu, sahte pasaportlarla
ticaret bahanesiyle Selanik’e geldikleri buradan Manastır’a giderek
bölgede seyahat ettikleri tespit edilmiştir. Selanik Polis idaresi;
Taşo’nun asıl isminin “Papola” olduğu ve yedi aydan beri bölgeye
gelip gittiğini Yunan muharebesi sırasında Tırhala’da Polis müdürlüğü
yaptığını, Yorgi Yano’nun ise Yunan zabitanından olması kuvvetle
muhtemel olduğunu ve üç aydan beri bölgeye geliş-gidiş yaptığını
tespit etmiştir. Bu tespitlerden sonra Rumeli müfettişliği,
Yunanistan’dan pasaportla geleceklerin pasaportların kayıt ve tarihe
bakılmayarak haklarında tahkikat yapılarak kesinlikle gözetim altında
bulundurulmaları ve takip edilmeleri talimatını vermiştir(BOA, TFR. I.
SFR. 1/44, 7 Mayıs 1320 [30 Mayıs 1904]). Şahıslar hakkında
depolanan ve arşivlenen bilgiler Osmanlı makamlarının tahkikat
yapmasını kolaylaştırmıştır. Aslında en önemli sorunlardan biri sahte
ve usulsüz verilen pasaportlardır. Merkezi devletin altyapısal
yetersizlikleri (sınırların geçirgenliği) ve sınırlı kaynakları nedeniyle
sahte ve usulsüz pasaport ve pasavanlar Osmanlı makamlarının engel
olmakta zorlandığı en önemli konu başlıklarından biri olmuştur.
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Sonuç
II. Abdülhamid döneminde coğrafi hareketliliği kontrol altına alma
çabaları kamu düzeninin korunması ve iç tehdit tanımlamalarıyla
birlikte şekillendi. Makedonya sorununun gündeme oturması ile birlikte
Osmanlı Devleti komitacılarla mücadelede yeni yöntemler geliştirmeye
çalıştı ve sınır kontrollerini sıkılaştırdı. Makedonya sorunu, dış
müdahale ve genel bir isyan endişesi ile birlikte, pasaport uygulamaları,
şehirlerin giriş-çıkışların kontrol edilmesi gibi politikaların
belirlenmesinde döneme damga vurdu. Komitacıların kolektif eylem
tehdidi Osmanlı devlet adamlarını bölgede daha fazla önlem almaya
yöneltti. Bu noktada komitacıların takip edilmesi, coğrafi
hareketliliklerinin kontrol altına alınmasında pasaport ve pasavan gibi
seyahat araçları etkin bir şekilde kullanıldı. Pasaportun en önemli
taşıyıcısının açıklanması ve tanınmasını sağlamasıdır. Bu bağlamda
pasaport kimlik tespit aracı olarak kontrol ve gözetlemede devlet için
önemli bir veri kaynağıydı. Pasaport ve pasavan kontrolleri özellikle
kent merkezlerinde komitacıların takibinde etkili oldu. Komitacıların
ülkeye giriş ve çıkışlarında takip ağı sayesinde önemli istihbarat
bilgilerine ulaşıldı. Seyahat araçlarının kontrolleriyle etkin bir takip ve
istihbarat ağı kurulmuştur. Bu sayede komitacıların takibinde özel
yöntemeler de geliştirmiştir. Tehdit olarak görülen komitacıların
Osmanlı ülkesine girişlerinin engellenmesi, ülkeye girişlerinin kontrol
alınması devlete önleyici istihbarat anlamında da önemli bir refleks ve
hafıza kazandırmıştır.
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1.

Giriş

Risk insanoğlunun yaşamının her evresinde karşılaşması muhtemel
bir durumdur. Aile hayatından okula, iş yaşamından sosyal hayatına
kadar tüm yaşamsal evreler kendine has riskler içerebilir. Arslan
(2008:17), bu durumu, insan faaliyetlerinin yer aldığı her yerde riskin
de kaçınılmaz bir durum olduğu yönünde değerlendirmektedir. Risk,
yukarıda da ifade edildiği üzere insanların tüm faaliyetlerinin
barındırabileceği kaçınılmaz bir kavramdır (Dugalic, 2011).
Bir başka ifadeyle risk, belirli bir zaman aralığında, hedeflenen bir
sonuca ulaşamama, kayba ya da zarara uğrama olasılığıdır. İstenmeyen
bir olayın, zararın, kaybın oluşma olasılığı ve oluşması durumunda
yaratacağı olumsuz etkinin şiddeti olarak da tanımlanır (Çobanoğlu,
2008:2).
Yukarıda yer alan tanımlardan anlaşılacağı üzere risk kavramı
üzerinde en çok belirsizlik üzerinde durulmaktadır. Belirsizlikle birlikte
ortaya çıkan zarara yâda kayba uğrama durumu tüm yaşamsal evrelerde
ortaya çıkabilmektedir. Örneğin iş yaşamındaki belirsizlikler, okul
ortamındaki soyut ve belirsiz gelişmeler insanların yaşamında zarar
olarak ortaya çıkabilmektedir. Risk inanların girişimde bulunduğu her
alanın vazgeçilmez unsurudur. Dolayısı ile risk ile beraber risk
yönetimi kavramını da anlamamız gerekmektedir. Çünkü risk yönetimi
sayesinde bahsedilen zarar veya kayıpların önüne geçmek mümkündür.
Sağlıklı bir risk yönetimi ile zararın en aza indirilmesi yâda hiç zarara
uğramama durumu oluşabilir.
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2. Risk Yönetimi
2.1. Kavramsal Olarak Risk Yönetimi
Tehlikelerin varlığı ve tehdidi bireyleri ve kurumları bu tehlikelere
karşı bir takım tedbirler almaya yöneltmiş ve bu konuda bir takım
teknikler oluşturulmaya başlanmıştır. Bu tekniklerin en önemlisi olan
‘’Risk Yönetimi’’ oldukça yeni bir kavramdır (Çobanoğlu, 2008:6).
Risk yönetimi, kişisel yaralanmalar, varlıklardaki hasarlar ya da
ekonomik zararlar gibi tehlikelerden doğabilecek zarar olasılığını
önleme girişimi sürecidir. Doğadaki riskler yok edilemez fakat iyi bir
planlama ile yönetilebilir (Schwarz, Hall ve Shibli, aktaran, Ocakoğlu,
2019a). Risk yönetimi, olası zararları önlemek için planlama, plan
geliştirme ve bunların uygulanmasıdır. Risk yönetiminin odak
noktasında bir işletmenin uğrayabileceği olası zararları yönetmesi ve
varlıklarını koruması yatar (Öktem, 2011:24).
2.2. Risk Yönetimi Süreci
Risk yönetimi başlı başına bir yönetim disiplinidir, ancak diğer
disiplinlerle bir bütünlük içerisinde uygulanması gerekir. Risk
yönetiminin başlı başına bir disiplin olarak ele alınması, risk
kültürünün, stratejisinin, prosedürlerinin, planlarının geliştirilmesini,
sorumlulukların, yetkilerin, nasıl bir organizasyonla yürütüleceğinin ve
süreçlerinin net bir şekilde tanımlanmasını sağlayacaktır (Çobanoğlu,
2008:6).
Risk yönetimi üç basamaklı bir süreçtir. ilk olarak riskleri
belirlemek ve ölçmek, daha sonra olası zararları yönetmek için bir plan
geliştirmek ve uygulamak, son aşamada ise uygulama sonrasında planın
gözden geçirilmesi bulunur. Risk yönetimi süreci genel olarak
aşağıdaki adımları gerektirir (Dorfman, 1998:28);
 Potansiyel kayıplar ölçmek ve belirlemek,
 Olası zararların kontrolü ve finansmanı için en etkili metotları
seçip uygulamak,
 Sonuçları incelemek
Fıkırkoca (2003:47) ise başarılı bir risk yönetim programının
aşağıda yer alan adımlar oluştuğuna dikkat çekmektedir:




Uygulanabilir, kararlı ve iyi anlaşılmış,
Planlı ve yapılandırılmış,
Program ve riskler sürekli olarak yeniden değerlendirilmiş,
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 Bütün maliyet, çizelge, performans için tanımlı başarı kriterleri
belirlenmiş,
 Risk azaltma stratejilerinin etkinliğini izlemek için ölçekler
düzenlenmiş.
2.3. Risk Yönetiminin Amacı ve Kapsamı
Risk yönetimi hangi risklerin önemli olduğunun belirlendiği ve bu
risklerin etkisini azaltabilmek için strateji ve planların geliştirildiği
önleyici bir süreçtir. Buna göre risk yönetiminde riskler tanımlanır,
önleyici tedbirler alınır. Riskin büyüklüğü sayısallaştırılır ve kabul
edilebilir risk düzeyi belirlenir. Bununla birlikte risk yönetimi riskleri
tamamen ortadan kaldıramayacaktır. Risk yönetimi potansiyel risklerin
sistematik olarak değerlendirilerek, olası zararların etkisini azaltıcı
yönde verilere dayalı karar vermeyi sağlayan bir disiplindir (Babuşcu,
2005:24).
Risk yönetimi tanımına bağlı olarak, belirli bir durumu sürdürme
veya belirli bir faaliyeti gerçekleştirme amacını, amaçlanan hedefleri
doğrultusunda ve belirli bir garantiyle ifade etmek mümkündür. Ayrıca,
risk yönetiminin hedefleri, işletme yaklaşımını yansıtan politikalara
uygun olarak tanımlanmalıdır (Aksel, 2002).
Diğer önemli risk yönetimi amaçları aşağıdaki gibidir (Güneş,
2006:34):






3.

Yöneticiler için rahat bir düşünme ortamı sağlamak,
Gelir istikrarı sağlamak,
Daha düşük harcamaya karşı yüksek kar sağlamak,
Faaliyetlerin veya üretimin kesilmesini önlemek,
Sürekli büyüme fırsatlarına erişim,
Sosyal sorumluluğu yerine getirmek.
Sporda Risk Yönetimi

Sporda risk, sporun içerisinde yer alabileceği gibi sporcuların
davranışlarından da kaynaklanabilir. Örneğin spor sakatlanmaları veya
yaralanmaları, spor branşının kendine has özelliklerinden kaynaklı
kaçınılmaz bir sonuç değildir, sporcunun kendi davranışları ile de
oluşabilir (Saxer, 1976).
Her spor ve rekreasyonel arayışı risklidir. Bunun içinde olan
sporcular, antrenörler veya taraftarlar, malzeme, zemin, ışıklandırma
gibi birçok bileşen tehlike nedeniyle zarar görebilirler. Bu bağlamda
risk yönetimi; yaralanmalar, zararlar ve bunların spor organizasyonu,
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aktive veya tesise etkilerini en aza indirmek için yapılan ve uygulanan
bir karar sürecidir (Nohr, 2009:14).
İnsanların yürüttüğü faaliyetlerin çoğunda o faaliyetin yapısına bağlı
bir takım riskler vardır. Risk, amaçlanan bir hedefe ulaşamama, kayba
ve zarara uğrama tehlikesidir. Beklenmedik ve istenmeyen olayların,
zararların ve kayıpların oluşması halinde meydana gelebilecek negatif
etkinin şiddeti olarak tanımlanabilir (Fıkırkoca, 2003). Spor kulüpleri
de kulübün varlığını ve başarısını sürdürebilmek ve geliştirebilmek için
yapılan tüm faaliyetlerde bir takım risklerle karşı karşıyadırlar. Sporda
risk yönetimi; strateji, plan ve program gerektiren yönetsel bir yaklaşım
olmakla birlikte, kaybın karşılanması ve olaylar sonucundaki
sorumlulukları ortadan kaldırma ile ilgilidir (Çobanoğlu ve Sevil,
2013). Spor kulüplerinin başarısı bu risklerin önlenmesi ya da bu
risklerin üstesinden gelmesiyle artacaktır (Gök, 2006).
Bir spor organizasyonunda kaza sonucu meydana gelen kayıpların
olumsuz etkisini en aza indirecek karar verme ve yürütme süreci olan
risk yönetiminin amacı; spor organizasyonundaki bireyleri (antrenör,
sporcu, seyirci vb.), spor organizasyonunun mülkünü (saha, bina, tesis
vb.), gelirini ve ününü korumaktır (Miller, 2006:41; Head, 1985:26).
Günümüzde spor, hem mali açıdan hem de performans açısından
küresel ölçekte ilgi odağı haline gelmiştir. Sahadaki sportif rekabet
beraberinde saha dışında ticari rekabeti de belirginleştirmiştir. Özellikle
spor kulüpleri sahip oldukları tesisler, oyuncu ve antrenörleri ile ulusal
ve uluslararası müsabakalarda bu iki yönlü rekabetin içinde yer
alabilmek için yoğun çaba sarf etmektedir. Ancak bu süreçte sporcuları,
spor kulüp ve organizasyonlarını tehdit eden birçok risk faktörü
bulunmaktadır. Alan yazın incelendiğinde bu risk faktörleri dört ana
başlıkta toplanmıştır. Bu faktörler aşağıda yer alan Şekil 1’de
görselleştirilerek sunulmuştur: (Çobanoğlu ve Sevil, 2013)
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Şekil 1. Sporda Risk Faktörleri
3.1. Sağlıkla İlgili Risk Faktörleri
Sporda sakatlanmalar, sporcunun performans ve beceri düzeyini
etkileyen istenmedik bir olaydır (Kalyon, 1995:8). Yüksek rekabet
ortamı ve sürekli maksimum performans beklentisi, çeşitli iç ve dış
faktörlere bağlı olarak çok sayıda spor sakatlığına sebep olabilmektedir
(Karabörklü ve Çelik, 2018). Ekipmanların yetersizliği, antrenman ve
müsabaka alanlarının uygun olmaması; stres, motivasyon eksikliği,
tükenmişlik vb. iç ve dış faktörler bu istenmedik olayın sebepleri olarak
değerlendirilebilir (Orchard, 2002; Preti vd. 2009; Joy vd. 2016; Miller
vd. 2002). Akhmedov vd. (2016) sporcuların performanslarını
sergileyebilmeleri ve başarılı olabilmeleri için bu istenmedik olaydan
(sakatlık) olabildiğince kaçınması ve korunması gerektiğini ifade
etmektedir.
Spor saha ve alanlarında, artan rekabet ile birlikte çok sayıda sporcu
sakatlığının ortaya çıktığı söylenebilir. Öyle ki tedavi gerektiren
sakatlanmaların % 14’ünün spor sahalarında meydana geldiği; her yıl
yaklaşık altı milyon kişinin spor sakatlanmalarına maruz kaldığı ve son
olarak her yıl yaklaşık 7000 civarında ölümcül spor sakatlanmalarının
meydana geldiği raporlanmıştır (Kisser ve Bauer, 2012). Bu nicel
verileri önemli ve kaygı verici hale getiren bir diğer rapora göre ise spor
sakatlanmalarının, sporcuların sporu bırakma nedenlerinin %30’nu
oluşturduğudur (Cumps vd. 2003).
Sakatlanma riski ve bu riskin iyi bir şekilde yönetilmesi oldukça
önemlidir. Birçok spor dalında sporun doğası gereği, sakatlanma riski
yüksek olduğu için yönetim organları ve bu sporla uğraşan kişiler bu
riski kabul edilebilir seviyede tutmakla yükümlüdür (Fuller ve Drawer,
2004). Sakatlanma riskinin azaltılması mümkünse ortadan kaldırılması
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sporcu sağlığı ve performansı açısından titizlikle ele alınmalıdır.
Sporcu sağlığı ve sakatlanmaları noktasında başta sporcular olmak
üzere antrenör ve yöneticilerin bilgilendirilmesi, risk değerlendirme ve
algı düzeylerinin artırılması yoluna gidilebilir. Bu sayede yukarıda
sayısal veriler ile ifade edilen sakatlanma oranları düşürülebilir;
sporcuların spor yaşamları daha etkili ve verimli hale getirilebilir ve
sporcular sahada performanslarını gerektiği gibi sergileyerek başarılı
olabilirler.
3.2. Finans İle İlgili Risk Faktörleri
Spor bir yandan milyonlarda doların döndüğü, kendisinin bir ürün
olarak algılandığı ve taraftarların ise bir tüketici olarak değerlendirildiği
bir halen gelmiştir (Akşar, 2010:57). Akşar, Futbolun Ekonomi Politiği
isimli kitabında sporun endüstriyel evrimini bu cümle ile
özetlemektedir. Özellikle birçok gelir kalemine sahip olan spor
kulüpleri bu endüstrinin ana aktörüdür. Spor kulüplerinin gelir
kalemleri arasında yayın hakları, sponsorluk gelirleri, maç günü
gelirleri, stadyum gelirleri, medya ve TV gelirleri ve transfer gelirleri
yer almaktadır (Dorukkaya vd., 1998:48).
Son yıllarda özellikle futbol, yukarıda ifade edilen gelir kalemlerine
bağlı olarak milyonlarca dolar yatırım yapılan bir sektöre dönüşmüştür.
Transferler için yapılan büyük tutarlardaki harcamalar, futbolcular için
ödenen yüklü miktarlardaki sözleşme bedelleri ve sponsorluk gelirleri
bu devasa sektörü beslemeye devam etmektedir (Aslan, 2018). Bu gelir
kalemlerinden elde edilen gelirlerin daha iyi anlaşılması ve bahse konu
olan endüstrinin ne kadar büyük olduğunun idrak edilebilmesi için biraz
rakamların dilinden konuşmak etkili olabilir. Forbes dergisinin 2018
yılında hazırlamış olduğu dünyanın en değerli spor kulüpleri raporuna
yakından bakmak gerekmektedir. Aşağıda yer alan görselde 2018 yılı
itibari ile en değerli on spor kulübünün ticari değeri yer almaktadır.
Tablo 1: 2018 Yılı İtibari ile Dünyanın En Değerli 10 Spor kulübü

1
2
3
4
5
6
7
8

Spor Kulübü

Branş

Ekonomik Değeri

Dallas Cowboys
Manchester United
Real Madrid
Barcelona
New York Yankees
New England Patriots
New York Knicks
Los Angles Lakers

Amerikan Futbolu
Futbol
Futbol
Futbol
Beyzbol
Amerikan Futbolu
Basketbol
Basketbol

4.80 Milyar Dolar
4.12 Milyar Dolar
4.09 Milyar Dolar
4.06 Milyar Dolar
4 Milyar Dolar
3.70 Milyar Dolar
3.60 Milyar Dolar
3.30 Milyar Dolar
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9
10

New York Giants
Golden State Warriors

Amerikan Futbolu
Basketbol

3.30 Milyar Dolar
3.10 Milyar Dolar

Kaynak: Badenhausen, K. (2018). Full List: The World’s 50 Most
Valuable
Sports
Teams
of
2018.
Forbes.
https://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2018/07/18/full-listthe-worlds-50-most-valuable-sports-teams-of-2018/#79b7e6836b0e
Yukarıda yer alan görsel 2018 yılı itibari ile dünyadaki en değerli on
spor kulübünü ifade etmektedir. Futbol, basketbol, beyzbol ve
Amerikan futbolu hizmeti sunan bu kulüplerin her biri milyar dolar
seviyesinde bir ekonomik hacme sahiptir. Ayrıca küresel ölçekte sadece
bu on kulübün toplam ekonomik değeri 38.07 milyar dolardır. Küresel
spor pazarı düşünüldüğünde sadece on kulübün yarattığı bu ekonomik
göstergenin bir işaret olduğu kabul edilebilir. Zira dünya üzerindeki en
popüler ürünün tüm dünyadaki toplam değerini hesaplamak bir hayli
güç olabilir. Bu rakamların farklı bir boyutunu ele almak gerekirse;
faaliyetlerinde sporla ilgilisi olmayan birçok şirketin bile ilgisini çeken
bu ekonomik büyümeye bağlı olarak farklı sektörlerden şirketlerde spor
endüstrisi içerisinde yatırımlar yapmaya başlamıştır (Terekli ve
Çobanoğlu, 2018).
Spor ve özellikle futbolun bu ekonomik büyümesi elbette birçok
finansal riski de beraberinde getirmiştir. Özellikle spor kulüplerinin kar
zarar dengesini gözetmesi bu sportif ve mali rekabet içerisinde var
olabilmeleri açısından oldukça önemlidir. Ayrıca kulüplerin yaptıkları
yatırımların karşılığını hem saha içinde hem de saha dışında
alabilmeleri sürdürülebilirlik açısından da öne çıkan bir diğer husustur.
Özellikle yöneticilerin kulüp gelirlerini koruyup artıracak tedbirler
alması ve adımlar atması elzemdir. Mali disiplin ve yüksek gelir, oyun
ve oyuncu kalitesine yansıyacağından finansal risk yönetimi
becerilerinin geliştirilmesi, risk algılama yeteneklerinin güçlendirilmesi
kulüplerin geleceğine ışık tutabilir. Bu sayede kalıcı ve sürdürülebilir
bir kulüp kültürü ve kimliği inşa edilebilir. Nitekim sporda risk
yönetimi sadece sporcuları sakatlıklardan koruyan değil aynı zamanda
organizasyonları da ticari kayıplardan koruyan bir yönetme ve karar
alma sürecidir (Krotee ve Bucher, 2007). Çobanoğlu ve Sevil (2013) ise
risk yönetimini, spor kulüp ve organizasyonlarının gelir ve imajını ve
dolayısıyla geleceklerini garanti altına almayı hedefleyen bir süreç
olarak ifade etmektedir.
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3.3. Tesisler İle İlgili Risk faktörleri
Spor saha, alan ve tesisleri spor ürünün ortaya konulduğu alanlardır.
Sporcu ve antrenörlerin tüm mesailerini harcadığı, antrenman ve
çalışmalarını yaptığı mecralardır. Dolayısı ile sporcu sağlığı ve
kulüplerin mali yapılarına ekonomik girdi sağlayan bu tesislerin çağa
uygun ve modern bir hale getirilmesi, eksiklerinin giderilerek
yenilenmesi son derece önemlidir. İmamoğlu ve Ekenci (2014:37) spor
tesislerinin varlığı ve yeterliliğinin hem spor talebine ve
organizasyonlarının üretimine hem de hizmetlerden sağlıklı bir şekilde
yararlanma olanağına etki ettiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, uluslararası
standartlara uygun tesis inşası için 2019 bakanlık bütçesinden
1.136.000.00 TL ayırırken, mevcut tesislerin yenilenmesi ve verimli bir
şekilde kullanılabilmesi için de 379.000 TL kaynak aktarmıştır
(Sivrikaya ve Demir, 2019).
Yeni spor tesislerinin inşa edilmesi ve yenilenmesi kadar bu
tesislerin etkili bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Miller (1997:74),
antrenman ve müsabaka alanlarının yetersiz olması, ısıtma ya da
aydınlatma problemlerinin yaşanması, tesislerde gerekli güvenlik
önlemelerinin alınmaması ve kulüp tarafından denetimlerin
yapılmamasının tesisleri bir risk faktörü haline getirdiğine dikkat
çekmektedir. Tesislerin bir risk faktörü olarak değerlendirilmesi ise
sağlık ve işletme olarak iki başlık altında ele alınabilir. Sporcu sağlığı
açısından tesislerin zeminlerinin iyileştirilmesi, güvenli ve kaliteli araç
gereçlerin kullanılması; işletme açısından ise gerekli güvenlik
önlemelerinin alınarak tesislerin maksimum kapasite ile kullanılması
risk yönetimi açısından çözüme kavuşturulabilir. Nitekim Ocakoğlu
(2019b), sporda risk yönetimi çerçevesinde temel hedefin
organizasyonda bireyleri (sporcu, antrenör) ve organizasyonun
varlıklarını (saha, tesis, araç-gereç) korumak olduğunu ifade
etmektedir.
3.4. Sigorta İle İlgili Risk Faktörleri
Sigorta belli bir risk altındaki finansal sonuçları garanti altına alma
yöntemidir (Çobanoğlu ve Sevil, 2013). Sigorta güvencesi sporcu ve
kulüpleri nezdinde ikiye ayrılabilir. Sporcular için düzenlenecek olan
ferdi kaza sigortası ve hayat sigortası ile sporcular için oluşabilecek
sakatlık riski ve bunun sportif mali sonuçları garanti altına alınabilir.
Kulüpler için ise düzenlenecek sigortalar ile kulüplerin mal varlıkları,
kar kayıpları ve diğer taşınır taşınmaz tüm sahip oldukları garanti altına
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alınmış olur. Spor kulüplerinde genelde sorumluluk sigortası poliçesi
uygulanır. Spor kulüpleri üzerine almak istemedikleri önemli riskleri
sigorta ya da sözleşmeler aracılığıyla başkasına transfer etmektedir.
Sigortalama bir risk transfer aracı olarak kullanılmaktadır (Gök, 2006).
Sporun canlı ve değişken yapısı sporcular ve kulüpler için birçok
kaybı ortaya çıkarabilir. Örneğin başarılı bir sporcunun sakatlanması ile
müsabakalara katılamaması önemli bir kayıp olarak değerlendirilebilir.
Ancak sigorta uygulamaları ile garanti altına alınan sporcu ve kulüpler
etkin risk yönetimi süreci ile bu süreçte en az kayıpla varlığını
sürdürmeye devam edebilir.
Sporda risk faktörleri alan yazında farklı başlıklar altında toplansa
da bu faktörlerin birbiri ile bağlantılı olduğu söylenebilir. Şöyle ki
kulüplerin sahip olduğu saha ve tesislerin niteliği sporcu sağlığını
doğrudan etkilemekte, zemin, aydınlatma ve ısıtma gibi etkenler
sporcuların sakatlanmalarına sebep olabilmektedir. Sakatlanan
sporcuların ise sahalardan uzak kalması performanslarını
sergilemelerine engel teşkil etmektedir. Bu durum ise sporculara yüklü
miktarlarda ücret ödeyen kulüplerin mali kayıplar yaşamasına neden
olabilmektedir. Bu kayıplar ile ilgili sigorta ve benzeri önlemleri
almayan kulüp ve sporcuların kayıpları daha fazla olabilmektedir. Spor
sektöründe risk yönetimi, sporcu sağlığı ve kulüplerin finansal
sağlıkların korunması; sporcu ve kulüplerin koruma altına alınması
noktasında oldukça önemli bir yönetim sürecidir.
4.

Sonuç

Özellikle son yıllarda kulüplerimizin içerisinde bulunduğu
ekonomik koşullar, finansal risk yönetimi açısından ele alındığında
kaygı vericidir. Buna karşın devlet desteği ile son yıllarda tesisleşme
anlamında ülkemizin önemli bir mesafe kat ettiği de görülmektedir.
Yeni ve modern stadyumların inşa edilmesi, güvenli ve donanımlı
antrenman tesislerinin varlığı da yadsınamaz. Tesisler ile ilgili risk
yönetiminin başarısına rağmen kulüplerin mali açıdan bu kadar kötü
yönetilmesi bir tezat oluştururken, sporcu sağlığı ve sigortaya ilişkin
risk değerlendirme düzeyimizin açık ve net bir şekilde ortaya konulması
gerekmektedir Dolayısı ile Türkiye süper liginde yer alan sporcu ve
kulüplerin spor risk değerlendirme düzeylerinin araştırılarak ortaya
konulması Avrupa’nın önde gelen ligleri ile rekabet etme düzeyimizi
artırabilir.
Sakatlanma ile ilgili risk yönetiminin ciddi bir şekilde ele alınması
hem sporcuların hem de kulüplerinin performanslarının devamlılığı
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açısından oldukça önemlidir. Ayrıca sakatlıkların kalıcı ve daha ciddi
boyutlara taşınmaması da insan sağlığı noktasında önemli bir yönetim
sürecini gerekli kılmaktadır. Sporcuların fiziksel devamlılığı;
kulüplerin de performans değerlerinin iyileştirilmesi açısından sağlıkla
ilgi risklerin ele alınması ve profesyonel bir şekilde yönetilmesi
elzemdir.
Finansal riskler açısından değerlendirildiğinde, spor günümüzde
devasa bir sektör haline gelmiştir. Genel işletmelerde olduğu gibi spor
kulüplerinin de mali yapıları ortaya konulmaktadır. Sportif başarı ile
birlikte kulüplerin ekonomik başarıları finansal risklerin en aza
indirilmesi ile mümkün görünmektedir. Bunun için sektörel gelişmeler
takip edilerek, risk unsurların belirlenmesi ve geleceğe dönük mali
adımların güçlü bir şekilde atılması gerekmektedir. Spor sektöründe
kulüplerin varlığı ve devamlılığı mali risklerin ortadan kaldırılması ile
mümkündür.
Sporda risk yönetimi açısından risk faktörleri arasında sayılan bir
diğer faktörde tesislerdir. Bu konuda spor kulüplerine ve tesis
yöneticilerine öneriler şu şekilde sıralanmıştır:
 Tesisler için geliştirilmiş bir kontrol listesinin hazırlanması,
(Kontrol listesinin bulunmaması hasar gören veya eksilen malzemelerin
zamanında fark edilmemesine ve tesisler için gerekli olan ışıklandırma,
temizlik, bakım, onarım vb. işlerdeki aksaklıkların fark edilmemesine
yol açabilir. Bu da takımların hedeflerine ulaşmalarında bir takım
problemlere neden olabilir.)
 Tesislerdeki saha içi ve saha dışı bakımın düzenli ve kontrollü
olarak yapılmasının sağlanması, (Sahadaki çimlerin bakımının
zamanında yapılmaması sakatlanmalara yol açabilir.)
 Tesislerde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmasının
sağlanması olabilir (Çobanoğlu, 2008:81).
Sporcular ve kulüpler, fiziksel ve mali varlıklarının kaybını önlemek
adına bu varlıkları sigorta aracılığı ile garanti altına almaktadır.
Özellikle kulüplerinin mali kayıplarına ilişkin riskler ortadan kaldırmak
adına sigorta uygulamalarının yaygınlaştırılması ve ciddiyetle ele
alınması gerektiği söylenebilir. Zira küresel spor endüstrisi içerisinde
mali yapının güçlü olması aynı zamanda sportif yapıyı da
güçlendirmektedir. Bu bağlamda sigorta ile risklerin sporcular ve
kulüpler adına ortadan kaldırılması ve uzun vadede varlıkların
korunması için gerekli adımların atılması kaçınılmazdır.
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Giriş
Orta Anadolu’nun kuzeyinde, Kızılırmak ile Batı Karadeniz ana
havzaları arasında yer alan Çankırı, 40° 30' ve 41º kuzey enlemleri ile
32° 30' ve 34º doğu boylamları arasında yer almaktadır. İlin komşuları
Şekil 1’de görüldüğü gibi batıda Bolu, kuzeybatıda Karabük, kuzeyde
Kastamonu, doğuda Çorum ve güneyde Ankara ile Kırıkkale’dir.
Çankırı’nın merkez ilçeyle birlikte, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş,
Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve
Yapraklı ilçeleri bulunmaktadır. Denizden yüksekliği 723 metre olup,
ülke topraklarının %o94’lük bölümünü oluşturan toplam 7 388 km²’lik
bir alana sahiptir. Karadeniz iklim kuşağından İç Anadolu Bölgesine
özgü kara iklimine geçiş kuşağında yer almasına rağmen Çankırı’da
genellikle İç Anadolu’ya özgü iklim hüküm sürmektedir (T.C. Çankırı
Valiliği, 2020a; T.C. Çankırı Belediyesi, 2020a).
Yapılan araştırmalar, Çankırı’da insanlık tarihinin Orta Paleotik
Dönemde başladığını ve Kalkolitik Dönemden bu yana kesintisiz bir
şekilde devam ettiğini ortaya koymaktadır. Eski Tunç Çağı’nda
Anadolu’nun yerli halkları olan ve şehir beylikleri (prenslikler) halinde
yönetilen Hattiler bölgede hâkimiyetlerini sürdürmüştür. M.Ö. 17.
yüzyılın başlarında Hititlerin Anadolu’ya girmesiyle birlikte bölge Hitit
hâkimiyetine girmiştir. Hitit İmparatorluğu’ndan sonra bölgede çeşitli
medeniyetler (Frig, Kimmer, Lidya, Pers, Paflagon, Pontus, Galat,
Roma, Bizans, Emevi, Danişmentli, Selçuklu, Candaroğlu, Osmanlı)
hâkimiyet sürmüştür (T.C. Çankırı Valiliği, 2014a: 3; Kankal, 2005:
185). Çankırı ilinin adının kökeni Galatlara dayanmaktadır (Sevim ve
Pehlevan, 2005: 125) ve Çankırı’ya Galatlar zamanında Gangrea adı
verilmiştir. Galat lisanına göre Gangrea, keçisi bol memleket anlamına
gelmektedir. Romalılar döneminde şehrin adı Germinakopolis olarak
kullanılmıştır (Kankal, 2005: 185). Batı kaynaklarında Hancara,
Cancara, Caracalla sikkesi üzerinde de Gangaris şeklinde
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zikredilmiştir. Arap kaynaklarında Hancere adıyla anılan şehir,
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Kengırı ve Kangırı şekillerinde
adlandırılmış, halk arasında söylenen Çangırı veya Çengiri Cumhuriyet
döneminde Çankırı şeklinde resmiyet kazanmıştır (Şahin, 1993: 216).
2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Çankırı
ilinin köy nüfusu 60.649, şehir nüfusu 135.140 olmak üzere toplam
nüfusu 195.789’dur (Türkiye İstatistik Kurumu, 2020). Çankırı; Tuz
Mağarası, Ilgaz Dağı, ormanları, yaylaları ve termal kaynaklarının
yanında kültürel değerleri, kamp, karavan, yaya ve atlı yürüyüş,
tırmanış, bisiklet, fotoğrafçılık ve avcılık gibi olanakları ile bunaltıcı
şehir hayatından uzaklaşmak ve nostaljiyi yaşayarak doğayla
bütünleşmek isteyenler için önemli bir mekândır (T.C. Çankırı Valiliği,
2014a: 2).
Bir bölgede turizmin gelişimi, yerel halkın desteğine bağlıdır (Yoon
vd., 1999: 30). Yerel halkın yaşadıkları bölgenin turizm değerlerini
tanıma düzeylerinin yüksek olması, onların turizme ve ziyaretçilere
bakışını olumlu yönde etkileyecektir. Bu araştırmanın amacı, yerel
halkın Çankırı’nın turizm değerlerini tanıma durumunu tespit etmek,
erkek ve kadınların Çankırı’nın turizm değerlerini tanıma durumlarını
karşılaştırmaktır.

Şekil 1. Çankırı İl Haritası
Kaynak: Saygılı, 2020.

Çankırı İlinin Başlıca Turizm Değerleri
İç Anadolu Bölgesi’nde önemli bir çekim merkezi olan Çankırı,
birçok turizm değerine sahiptir Bu araştırmanın odak noktasını
oluşturan bu değerler, aşağıda harf sıralamasına göre kısaca
açıklanmıştır.
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Ahşap Köprü (Bayramören Köprüsü): Bayramören ilçesindedir.
İlçenin dışında Melan Çayı üzerinde kuruludur. 2 gözlü, ayakları kesme
taştan, diğer kısımları ahşaptandır. Üzerinden yayalar geçebilecek
genişlikte inşa edilmiştir. Kesme taş ayaklar üzerine kalasların
bindirilmesi suretiyle farklı bir mimari tarzı vardır. Köprü, alaturka
kiremit kaplı çatı ile örtülerek korunmuştur. Yapılış tarihi bilinmemekle
birlikte 100-150 yıllık olabileceği tahmin edilmektedir (T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı, 2020). Şekil 2’de Ahşap Köprü (Bayramören
Köprüsü) görülmektedir.

Şekil 2. Ahşap Köprü (Bayramören Köprüsü)
Kaynak: T.C. Çankırı Valiliği, 2014b.
Akbaş Köyü Köprüsü: Çerkeş İlçesi’nde bulunan, Melan Çayı
üzerine kurulu olan kesme taş köprü, 20. yüzyıl başında Çerkeşli Hacı
Gökmen tarafından Safranbolulu Rum ustalara yaptırılmıştır (T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020). 5 gözlü köprünün başlangıç
kemerleri şişkin, ana kemer ile bitişik kemerler beşik formludur.
Köprünün döşeme uzunluğu 85 metredir. İki girişinde yaklaşık 6 metre
olarak başlayan eni, konik bir şekilde daralarak, tabliye kısmında 2.90
metre olarak sabitlenmiştir (T.C. Çankırı Valiliği, 2014b: 329). Şekil
3’te Akbaş Köyü Köprüsü görülmektedir.
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Şekil 3. Akbaş Köyü Köprüsü
Kaynak: T.C. Çankırı Valiliği, 2014b.
Alpsarı Göleti Mesire Alanı: Çankırı il merkezine 22, Korgun ilçe
merkezine 10 km mesafede bulunan Alpsarı Göleti, yaklaşık 227.000
m²’lik alana sahiptir. Topoğrafik yapısı ve bu yapıyla bütünleşen bitki
örtüsünün güzelliği ile dikkat çeken önemli bir mesire alanıdır. Mesire
alanı içerisinde restoran, masabanklar, perguleler, yürüyüş yolları,
yapay çim saha ve kondisyon aletleri bulunmaktadır (T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı, 2020). Şekil 4’te Alpsarı Göleti Mesire Alanı’na ait
bir görsel yer almaktadır.

Şekil 4. Alpsarı Göleti Mesire Alanı
Kaynak: T.C. Çankırı Valiliği, 2020b.
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Buğday Pazarı (Hazımiye) Medresesi: İl merkezinde bulunan
medrese, 1700’lü yılların sonlarında Mustafa Hazım Efendi tarafından
yaptırılmıştır (T.C. Çankırı Belediyesi, 2020b). Taş su basman üzerine
ahşaptan iki katlı olarak inşa edilen yapı, kuzey güney yönünde
sıralanmış tek sıra hücrelerden oluşmaktadır. Çankırı Belediyesince
fonksiyon kazandırılan medresede etnografik eserler sergilenmekte,
Çankırı mutfağı ve kültürüne ait değerlerin üretimi, satışı ve sergilemesi
yapılmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020). Şekil 5’te
Buğday Pazarı (Hazımiye) Medresesi görülmektedir.

Şekil 5. Buğday Pazarı (Hazımiye) Medresesi
Kaynak: T.C. Çankırı Belediyesi, 2020b.
Bülbülpınarı Mesire Alanı: Eldivan ilçesindedir. İl merkezine 23,
ilçe merkezine 5 km mesafededir. Ormanlık alanda yer alan mesire
yerine asfalt bir yolla ulaşılmaktadır. Alanın içerisinde çam; meşe; dere
kenarlarında söğüt ve az miktarda da fındık, kavak, yabani erik ve alıç
türleri bulunmaktadır. Geniş bir alana yayılmış olan mesire yerinde
masa-bank tipinde oturma yerleri, ocaklıklar, çeşmeler, umumi
tuvaletler, büfe, yağmur barınağı, seyir terası ve kulesi, otopark, çocuk
parkı, örme taş üzerine yapılmış ahşap köprü ve bungalov tipinde bir
dinlenme evi bulunmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020).
Şekil 6’da Bülbülpınarı Mesire Alanı’na ait bir görsel yer almaktadır.
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Şekil 6. Bülbülpınarı Mesire Alanı
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020.
Büyük (Sultan Süleyman/Ulu) Cami: Mimar Sinan zamanına ait
yapılardandır. Kanunu Sultan Süleyman’ın İran seferine giderken
uğradığı Çankırı’da böyle bir caminin inşasını emrettiği, 1522 yılında
inşaatına başlanıp 1558’de ancak tamamlanabildiği kaydedilmektedir.
Bir rivayete göre Mimar Sinan’ın kalfalarından Sadık Kalfa tarafından,
bir rivayete göre Mustafa Kalfa tarafından yapılmıştır (Akyol, 2008:
413). Merkez ilçede bulunan ve kare planlı olan caminin üzerinde,
ortada büyük tam kubbe ile bu kubbenin dört tarafında yarım kubbeler
yer almaktadır. Duvarları ve minaresi kesme taş, kubbe üstleri kurşun
kaplıdır (T.C. Çankırı Valiliği, 2014a). Şekil 7’de Büyük (Sultan
Süleyman/Ulu) Cami görülmektedir.

Şekil 7. Büyük (Sultan Süleyman/Ulu) Cami
Kaynak: T.C. Çankırı Valiliği, 2020c.
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Büyük Yayla: Yapraklı ilçesindedir. İlçe'nin kuzeyinde yer alan
Yapraklı Dağları üzerinde çok geniş bir alana yayılmış olan 1600-1700
m. rakımlı Büyük Yayla, yer yer yoğunlaşan sarıçam, karaçam, köknar,
ardıç ağaçları ve zengin bir orman altı bitki örtüsü ile kaplıdır.
Ağaçlıklar arasında otlak olarak kullanılan dağ çayırları ile kaplı
boşluklar yer almaktadır. Büyük Yayla ilçeye 8 km. mesafededir.
Günübirlik ziyaretlerin dışında yaya ve atlı yürüyüş, bisikletle dolaşma,
manzara seyri, kamp, karavan ve fotosafari gibi aktiviteler açısından
çok elverişli olan yayla, kara avcılığı için de son derece zengin bir
potansiyele sahiptir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020). Şekil
8’de Büyük Yayla’ya ait bir görsel yer almaktadır.

Şekil 8. Büyük Yayla
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020.
Çankırı Kalesi: Şehrin sırtını dayamış olduğu kuzeydeki 900 m.
rakımlı Karatekin tepesine inşa edilmiştir. Tarihi Cenevizliler ve
Hititlere kadar uzanmakta olup bu dönemlerden kalan kalıntılar üzerine
inşa edilmiş bir Bizans kalesidir (Dündar, 2005: 246). Dörtgen planlı
olan kalenin surları moloz taş ve tuğla karışımıdır. Kale içinde Roma
Dönemi’nden kalma kaya mezarı, iskân kalıntıları ve pişmiş toprak kap
parçaları ile Çankırı Fatihi Emir Karatekin Bey’in türbesi
bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda ağaçlandırılan kale, ziyaretgâh ve
mesire yeri olarak kullanılmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
2020). Şekil 9’da Çankırı Kalesi görülmektedir.
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Şekil 9. Çankırı Kalesi
Kaynak: T.C. Çankırı Belediyesi, 2020b.
Çankırı Müzesi: 1972 yılında Halk Eğitim binasının bir bölümünde
arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilenmesiyle müze faaliyetine
başlamıştır. 1981-2004 yılları arasında 100. Yıl Kültür Merkezi’nin
ikinci katında faaliyetini sürdürmüş, 2015 yılında ise bugünkü yerinerestore edilen eski hükümet konağına-taşınmıştır. Müzede Eski Tunç
Çağı, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı
Dönemlerine ait eserler sergilenmektedir (T.C. Çankırı Valiliği, 2014a:
4). Şekil 10’da Çankırı Müzesi görülmektedir.

Şekil 10. Çankırı Müzesi
Kaynak: T.C. Çankırı Valiliği, 2020d.
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Çankırı Yâran Evi: Yapı, merkez ilçededir ve iki katlıdır. Yapının
mülkiyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aittir. Giriş kapısı kanatlı
olup, yuvarlak kemerlidir. Girişin üstü, ikinci katta girintili olup, diğer
kısımlar ahşap konsollara dayanmaktadır. Girintili kısmın üstü üçgen
alınlıklıdır. Ahşap dikdörtgen pencereler giyotin tipindedir. Üstü
alaturka kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. Yâran sohbetlerinin yapıldığı
evin bir bölümü etnografik eşyalarla donatılmıştır (T.C. Çankırı
Valiliği, 2014b: 120; T.C. Çankırı Valiliği, 2014a: 18). Şekil 11’de
Çankırı Yâran Evi görülmektedir.

Şekil 11. Çankırı Yâran Evi
Kaynak: T.C. Çankırı Valiliği, 2014b: 120.
Çavundur Kaplıcaları: Kurşunlu İlçesi Çavundur Beldesi’nde
bulunan termal kaynaktan 54 °C sıcaklıkta 47 litre/saniye su
çıkmaktadır. Kaynak çevresinde 3 adet tesis bulunmaktadır. Termal
kaynaktan çıkan su, doğal sıcaklığı nedeniyle tüm ağrılı hastalıklarda,
alkalik özelliğine bağlı olarak içme kürleri şeklinde, sodyum iyonu
içermesi nedeniyle de üst solunum yolları inhalasyon-aerosol
tedavisinde kullanılmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020).
Şekil 12’de Çavundur Kaplıcaları görülmektedir.

Şekil 12. Çavundur Kaplıcaları
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020.
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Çivitçioğlu Medresesi: İl merkezinde 17. yüzyıldan günümüze
ulaşan eser; avlu içerisinde, iki katlı, doğu batı yönünde sıralanmış tek
sıra hücrelerden oluşmaktadır. Hücrelerin önünde her iki katta da ahşap
revak sırası bulunmaktadır. Eser günümüzde geleneksel Türk süsleme
sanatlarının üretilip sergilendiği sanat merkezi olarak kullanılmaktadır
(T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020). Medresenin mistik atmosferi
yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir (T.C. Çankırı
Belediyesi, 2020b). Şekil 13’te Çivitçioğlu Medresesi görülmektedir.

Şekil 13. Çivitçioğlu Medresesi
Kaynak: T.C. Çankırı Belediyesi, 2020b.
Emir Karatekin Türbesi: Çankırı Kalesi'nin içindedir.
Danişmentliler Dönemi (14. yüzyıl) eserlerinden olup tuğla ve moloz
taştan yalın bir yapıdır. İçinde Karatekin Bey ve çocuklarına ait dört
adet sanduka bulunmaktadır. Mimari özelliğinden ziyade Çankırı Fatihi
Karatekin Bey’in türbesi olduğu için önem arz etmekte ve ziyaretçi
çekmektedir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020). Şekil 14’te Emir
Karatekin Türbesi görülmektedir.
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Şekil 14. Emir Karatekin Türbesi
Kaynak: T.C. Çankırı Valiliği, 2014b: 189.
Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi: Ferit Akalın isminde eski
bir Çankırılı mucitin radyo merakı ve Çankırı’da ilk televizyon
antenlerini kurmaktan, radyo sinyalleri ile uzaktan kumanda ile
stadyumda araç yürütmesine varan macerası müze ile kayıt altına
alınmıştır. Koleksiyonunu Çankırı Belediyesi’ne bağışlaması, Sarıkadı
Konağı’nın restore edilerek konağın Radyo ve İletişim Müzesi’ne
dönüştürülmesine 2016 yılında karar verilmiştir. Ferit Akalın’ın radyo
koleksiyonunu bağışlamasının ardından, Belediye’nin yıllar içinde
derlediği basılı ve sözlü kaynakların da katkısı ile müze içeriği
oluşturulmuştur. Radyo koleksiyonunun yanı sıra Müze, Dr. Rıfkı Urga
Çankırı Araştırmaları Merkezinin arşivinden de yararlanmaktadır.
Müze, ziyaretçisinin de kullanıcı olduğu iletişim araçlarına da sahiptir.
Ziyaretçiler, müzede radyo yayını yapabilir, mektup yazabilir,
kartpostal gönderebilir ve daha birçok etkileşimli iletişim medyasını
deneyimleme imkânını yaşayabilir. İl merkezinde bulunan müze, Sergi
Alanları, Servis Alanları ve Ziyaretçiye Kapalı Mahaller olmak üzere 3
ana bölümden oluşmaktadır (T.C. Çankırı Belediyesi, 2020b). Şekil
15’te Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi görülmektedir.
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Şekil 15. Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi
Kaynak: Dağdeviren, 2020.
Hacı Murad-i Veli Cami ve Türbesi: 12.yy.da Türkistan’dan
gelerek Hicaz, Şam ve Urfa dolaylarında bulunduktan sonra Çankırı ve
Tosya bölgesinde yerleşen Aliyyülbüka’nın oğludur. Türbesi Eldivan
ilçesine bağlı Seydi köyünde bulunmaktadır. Türkistanlı alimlerden
ders alarak yetişen Hacı Murad-ı Veli, 1187 yılında Seydi köyüne
yerleşmiş ve halkın eğitimi ile meşgul olmuştur. Türbe ve cami, çok
sayıda ziyaretçi çekmektedir (T.C. Çankırı Valiliği, 2014a: 21). Şekil
16’da Hacı Murad-i Veli Cami ve Türbesi görülmektedir.

Şekil 16. Hacı Murad-i Veli Cami ve Türbesi
Kaynak: T.C. Çankırı Valiliği, 2019: 19.
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Hazım Dağlı Tabiat Parkı: Yapraklı ilçesi, Yüklüköy yaylası
mevkiinde bulunan 126,3 hektar alana sahip olan Hazım Dağlı Tabiat
Parkı, Çankırı iline 44, Yapraklı ilçesine ise 14 km mesafede ormanlık
alan içerisinde yer almaktadır. Aktif olarak kullanılmakta olan Büyük
Yayla’nın yakınında bulunmaktadır. Alanda gölet bulunmaktadır.
Sarıçam ağaçlarıyla ve çayırlarla çevrili olan tabiat parkı, kolay ulaşımı,
doğa manzarası ve temiz havası ile günübirlik ziyaretçilerin dışında atlı
ve yaya yürüyüş, bisiklet, manzara seyri, kamping, fotoğrafçılık, dağ
yürüyüşü yapmak isteyenler için oldukça caziptir (T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı, 2020). Şekil 17’de Hazım Dağlı Tabiat Parkı’na ait
bir görsel yer almaktadır.

Şekil 17. Hazım Dağlı Tabiat Parkı
Kaynak: T.C. Çankırı Valiliği, 2020e.
Hüyük Yeraltı Şehri: İl merkezine 55, Orta ilçesine 11 km
mesafede yer alan Hüyük Köyünde bulunmaktadır. M.S. 3-5.
yüzyıllarda yapıldığı ve kullanıldığı tahmin edilen yer altı şehri 2005
yılında tespit ve tescil edilmiş, 2006 ve 2008 yıllarında Müze
Müdürlüğünce gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla; küçük kilisesi,
keşiş odaları, sarnıcı ve diğer hayat alanlarıyla komplike bir yapı arz
eden çok katlı kültür varlığı tamamen açığa çıkartılmıştır (T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı, 2020). Şekil 18’de Hüyük Yeraltı Şehri
görülmektedir.
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Şekil 18. Hüyük Yeraltı Şehri
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020.
Ilgaz Dağı Milli Parkı: 02.06.1976 tarihinde ilan edilen 1088,61
hektar büyüklüğündeki Ilgaz Dağı Milli Parkı, Batı Karadeniz
Bölgesi’nde, Çankırı ve Kastamonu illeri sınırları içinde yer almaktadır.
Barındırdığı doğal, kültürel ve rekreasyonel kaynak değerleri ile
bölgesel ve ülkesel ölçekte önemli bir konumdadır. Ilgaz Dağı Milli
Parkı’nın 750,86 hektarı Kastamonu, 337,75 hektarı da Çankırı il
sınırları içerisinde bulunmaktadır Ilgaz Dağı Milli Parkı; ziyaretçilerin
botanik gezileri, dağ yürüyüşü (trekking), doğa yürüyüşleri, bisiklet
turları, dağ tırmanışı, koşu, fotoğraf çekimi, böcek ve hayvanları
inceleme, kuş gözlemciliği, piknik gibi rekreasyonel ihtiyaçlarına
cevap verebilecek potansiyele sahiptir (T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığı, 2020). Milli Park, Ankara’ya 200 km, Ilgaz ilçe merkezine
ise 25 km uzaklıktadır (T.C. Ilgaz Belediyesi & T.C. Ilgaz
Kaymakamlığı, 2016). Ilgaz İlçesinin kış turizm merkezlerinden Doruk
mevkii, milli park sınırları içerisindedir. Şekil 19’da Ilgaz Dağı Milli
Parkı giriş noktası görülmektedir.
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Şekil 19. Ilgaz Dağı Milli Parkı Giriş Noktası
Kaynak: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2020.
Ilıpınar Asker Balıkları: Atkaracalar ilçesi, Ilıpınar
mahallesindedir. Suyunda yaşayan balıkların vücutlarının tamamına
yakınında yaralar bulunmaktadır. Yörede, bu balıkların Çanakkale
Savaşı’nda azaldığı, savaş bitiminde ise vücutlarının çeşitli yerlerindeki
yaralarla geri geldikleri söylenmektedir. O günden bu yana asker
(yaralı) balıklar olarak anılan bu balıkların zamanla kutsal olduklarına
inanılması nedeniyle bölge, yazın yoğun ilgi görmektedir. Suyunun 600
metre derinlikten gelmesi ve balıkların salgısı nedeniyle mantar sedef
gibi cilt hastalıklarına iyi geldiği ifade edilmektedir (T.C. Atkaracalar
Kaymakamlığı, 2020; Akşam, 2020). Şekil 20’de Ilıpınar Asker
Balıkları’nın bulunduğu alan görülmektedir.

Şekil 20. Ilıpınar Asker Balıkları’nın Bulunduğu Alan
Kaynak: Akşam, 2020.
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İndağı Kaya Mezarları: Devrez çayı kıyısında, Ilgaz’a 5 km.
uzaklıkta Çankırı karayolu üzerinde ve İnköy’ün güneyinde yer
almaktadır (T.C. Ilgaz Belediyesi, 2020). Burada çok sayıda ve insan
eliyle oyulmuş mağaralar, kaya mezarları, kaya kilisesi olabileceği
tahmin edilen tapınak ve amacı tam olarak bilinemeyen oyuklar
bulunmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020). Şekil 21’de
İndağı Kaya Mezarları görülmektedir.

Şekil 21. İndağı Kaya Mezarları
Kaynak: Dağdeviren, 2017.
Kadınçayırı Tabiat Parkı: Çankırı Ilgaz Kadınçayırı-Yıldıztepe
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içinde 422 hektar alana
sahiptir ve Çankırı il merkezine 70, Ilgaz ilçe merkezine de 17 km
mesafededir. Tabiat parkında yürüyüş patikaları, piknik alanları,
kameriyeler, seyir terasları, gözlem evleri, idareci ve ziyaretçi tanıtım
merkezi, çadırlı kamp alanları, yağmur barınakları ve seyir kuleleri, kır
kahvesi, çeşmeler, köprüler, oyun alanları ve kütük evler (bungalov),
özürlüler için özel alanlar, tuvalet ve oyun alanları mevcuttur (T.C.
Çankırı Valiliği, 2014a: 33; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020).
Şekil 22’de Kadınçayırı Tabiat Parkı’na ait bir görsel yer almaktadır.

Şekil 22. Kadınçayırı Tabiat Parkı
Kaynak: Dağdeviren, 2020.
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Karaören Göleti Mesire Alanı: Şabanözü ilçesine 6, ŞabanözüOrta karayoluna 2 km mesafede bulunan göletin çevresi çam ve meşe
ağaçlarıyla çevrilidir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020). Şekil
23’te Karaören Göleti Mesire Alanı’na ait bir görsel yer almaktadır.

Şekil 23. Karaören Göleti Mesire Alanı
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020.
Kenbağ Tabiat Parkı: Çankırı Merkez ilçe Kenbağ mevkiinde
bulunan 36 hektar alana sahip olan Kenbağ Tabiat Parkı, il merkezine
7 km mesafede ormanlık alan içerisinde yer almaktadır ve ulaşım, asfalt
yol ile sağlanmaktadır. Tabiat Parkı, karaçam ağaçlarıyla çevrilidir
(T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020). Şekil 24’te Kenbağ Tabiat
Parkı’na ait bir görsel yer almaktadır.

Şekil 24. Kenbağ Tabiat Parkı
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020.
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Kırkpınar Yaylası: Ilgaz merkezine 22 km uzaklıkta, denizden
1800 metre yükseklikte bir yayla olup adını, alandaki göleti besleyen
kırk pınardan almıştır. Ilgaz sıradağlarının uzantısı olan 2404 metrelik
Emir Gazi Tepesi’nin yamaçlarında bulunan yayla, Ilgaz Dağlarının
kendine özgü florasının eşsiz örnekleri ile doludur (T.C. Ilgaz
Belediyesi & T.C. Ilgaz Kaymakamlığı, 2016). Şekil 25’te Kırkpınar
Yaylası’na ait bir görsel yer almaktadır.

Şekil 25. Kırkpınar Yaylası
Kaynak: Dağdeviren, 2018.
Koca Meşe: İl merkezine 27 km uzaklıktaki Yapraklı ilçesine bağlı
Karacaözü köyünde bulunan ve koruma altına alınan meşe ağacının 500
yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyanın en yaşlı meşelerinden
biri olan Koca Meşe’nin gölge alanı 256 m2 olup çapı ise 12,20 m dir.
Meşe ağacının ana gövdesinin yüksekliği yaklaşık dalları ile birlikte 15
metredir. Ana gövdenin içi boşalmıştır. 2006 yılında tescil edilerek
koruma altına alınmıştır (T.C. Çankırı Valiliği, 2020f). Şekil 26’da
Koca Meşe görülmektedir.

Şekil 26. Koca Meşe
Kaynak: T.C. Çankırı Valiliği, 2014b: 583.
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Saat Kulesi: Kule, önceden Dikiciler Arastası’nda Kıbırların
dükkânının önünde iken 1948 yılında Belediye Başkanı Halim Bayram
tarafından bugünkü yerine taşınmıştır. Saati İsviçre’de yapılmış olup
1860 (veya 1866) yılında Hacı Efe’nin Belediye Başkanlığı sırasında
Sultan II. Abdülhamid tarafından İnebolu yolu ile Çankırı’ya
gönderilmiştir. Kare planlı, dikdörtgen gövdeli olan kule, bir platform
üzerine oturtulmuştur. Şehre hâkim bir noktada bulunan kule, yaklaşık
olarak 15 m. yüksekliktedir. Üst kısmında bir balkon, dört yönünde saat
kadranları bulunmaktadır (Dündar, 2005: 262; T.C. Çankırı Valiliği,
2014a: 11). Şekil 27’de Saat Kulesi görülmektedir.

Şekil 27. Saat Kulesi
Kaynak: T.C. Çankırı Belediyesi, 2020b.
Sakaeli Kaya Mezarları ve Peribacaları: Sakaeli Kaya Mezarları,
Çankırı’ya 68 km mesafedeki Orta İlçesinin 8 km. kuzeydoğusunda yer
alan Sakaeli Köyü’nde, Yukarı Devrez çayının kenarında
bulunmaktadır (T.C. Çankırı Valiliği, 2014b: 510). Kaya mezarlarının
Roma ve Bizans Dönemlerine ait olduğu tahmin edilmektedir (T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020). Devrez Çayının akıntısı
istikametinde köye 3 km mesafedeki Gelin Kayası mevkiinde bulunan
peri bacası oluşumları ve aralarındaki kaya mezarları da ilginç
görüntüler oluşturmaktadır (T.C. Çankırı Belediyesi, 2020b). Şekil
28’de Sakaeli Kaya Mezarları ve Peribacaları’na ait bir görsel yer
almaktadır.
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Şekil 28. Sakaeli Kaya Mezarları ve Peribacaları
Kaynak: T.C. Çankırı Belediyesi, 2020b.
Seybeli (Işık Dağı) Orman İçi Mesire Alanı: ÇerkeşKızılcahamam (Ankara) Karayolu üzerinde bulunan mesire yeri Çerkeş
ilçesine 20 km. mesafededir. Işık Dağı’nın kuzey yamaçlarında yer alan
mesire yerinde masabank tipi oturma yerleri, ocaklıklar, çeşmeler,
yağmur barınağı, otopark ve umumi tuvalet mevcuttur. ÇerkeşKızılcahamam Karayolu mesire yerinin içinden geçmektedir (T.C.
Çankırı Valiliği, 2020e). Şekil 29’da Seybeli (Işık Dağı) Orman İçi
Mesire Alanı’na ait bir görsel yer almaktadır.

Şekil 29. Seybeli (Işık Dağı) Orman İçi Mesire Alanı
Kaynak: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, t.y.: 56
Tarihi Çamaşırhane Müzesi: İl merkezindedir. II. Abdülhamit
Han tarafından 1885 yılında Tatlı Su Çamaşırhanesi olarak
yaptırılmıştır. Türk-İslam kültürünün su ve temizlik inancı ekseninde
biçimlenmiş kültürel anıt niteliğindedir. Çamaşırhane, 1980-2004
yılları arasında yaşayan bir mekân olma özelliğini yitirerek kendi
kaderine terk edilmiştir. Bu sürede büyük tahribatlara uğrayan
Çamaşırhane, 2006 yılında Çankırı Belediyesince restore edilerek
kentin kültürel belleğini korumak, gelecek kuşaklara tarihi ve kültürel
mirası aktarmak amacı ile müzeye dönüştürülmüştür. Tarihi
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vesikalardan biri olan mekân, müze kimliği ile yeniden kültürel
yaşamın bir parçası olmuştur (T.C. Çankırı Belediyesi, 2020b). Şekil
30’da Tarihi Çamaşırhane Müzesi görülmektedir.

Şekil 30. Tarihi Çamaşırhane Müzesi
Kaynak: T.C. Çankırı Belediyesi, 2020b.
Taş Mektep: 1886 yılında yapımına başlanan bina, İdadi Mektep
adıyla 1893 yılında açılmıştır. Merkez ilçede bulunan bina, iki katlı ve
kesme taştan yapılmıştır. Lise, Ortaokul, Güzel Sanatlar Lisesi ve son
olarak Bilim Sanat Merkezi olarak hizmet veren binanın bir diğer
özelliği ise Atatürk’ün Şapka Devrimi münasebeti ile gerçekleştirdiği
yurt gezisi sırasında bu binadaki bir odada konuk edilmesidir.
Atatürk’ün 31 Ağustos 1925 gecesi konakladığı oda, günümüzde günün
imkânları doğrultusunda tefriş edilerek Atatürk Odası’na
dönüştürülmüştür (T.C. Çankırı Belediyesi, 2020b; T.C. Çankırı
Valiliği, t.y.: 30). Şekil 31’de Taş Mektep görülmektedir.

Şekil 31. Taş Mektep
Kaynak: T.C. Çankırı Valiliği, 2020g.
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Taş Mescit (Cemaleddin Ferruh Darülhadisi): Merkez ilçede
bulunan Taş Mescit (Cemaleddin Ferruh Darülhadisi), Anadolu
Selçuklu Hükümdarı I. Alaeddin Keykubat zamanında Emir Atabey
Cemaleddin Ferruh tarafından 1235 yılında yaptırılmıştır. Cemaleddin
Ferruh, 1242 yılında şifahaneye ilave olarak bir Dâru’l-hadis inşa
ettirmiştir. Mescit ve Cemaleddin Ferruh’un Türbesi bulunan
Darülhadis kısmı, bütünüyle günümüze ulaşırken şifahane kısmı ise
tamamen yok olmuş durumdadır. Anadolu Selçukluların ilk akıl
hastanesi olarak bilinmektedir. Mimari özelliğinin yanı sıra yapıya
önem kazandıran bir diğer husus, biri yapı üzerinde, diğeri heykel
görünümünde olan iki adet figürlü taş parçanın varlığıdır. Birbirine
dolanmış iki yılanın tasvir edildiği ve günümüzde “Tıp Sembolü”
olarak kullanılan birinci parça yapı üzerinde bulunmaktadır. Çankırı
Müzesi’nde sergilenen ikinci parçada ise günümüzde “Eczacılık
Sembolü” olarak kullanılan kupaya dolanmış yılan figürü
bulunmaktadır. Eser, uzun yıllar Mevlevihane olarak da kullanılmıştır
(T.C. Çankırı Valiliği, 2014a: 15; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
2020; Atan, 2005: 229). Şekil 32’de Taş Mescit (Cemaleddin Ferruh
Darülhadisi) görülmektedir.

Şekil 32. Taş Mescit (Cemaleddin Ferruh Darülhadisi)
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020.
Tuz Mağarası: Çankırı’nın 18 km. doğusunda merkez ilçeye bağlı
Balıbağı köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Hititler döneminden
bu yana işletildiği tahmin edilen tuz yatakları, Türkiye’nin en büyük
kaya tuzu rezervine sahiptir. Mağaraya ulaşım 13 km’lik köy grup yolu
ile 5 km’lik Turizm Yolu ilan edilen mağara bağlantı yolu ile
sağlanmaktadır. Mağara ziyaretçileri, Çankırı Belediyesi’nce
düzenlenen ve Türk Cumhuriyetlerinden ve bazı Avrupa ülkelerinden
ünlü heykeltıraşların katılımı ile gerçekleşen Orhun Abideleri Tuz
Çalıştayı’nda yapılan tuz heykellerini ve Marmara Üniversitesi Güzel
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Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencilerinin yine tuzdan yaptığı
heykelleri görebilirler. Ayrıca Çankırı Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil
Bölümü öğrencilerinin “Çankırı’yı Dokumak” sergisini gezebilirler.
Mağarada ayrıca keçiboynuzundan yapılan balık eserler ile
ayçiçeğinden insan yüzü sergileri ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.
Astım, bronşit gibi birçok hastalığa da iyi geldiği bilinen Tuz
Mağarası’nın şifa yönü de büyük ilgi görmektedir. Çankırı
Belediyesi’nin yoğun ilgi gören mağarayı dünya turizmine kazandırma
çalışmaları devam etmektedir (T.C. Çankırı Belediyesi, 2020b; T.C.
Çankırı Valiliği, 2014a: 24). Şekil 33’te Tuz Mağarası’na ait bir görsel
yer almaktadır.

Şekil 33. Tuz Mağarası
Kaynak: T.C. Çankırı Belediyesi, 2020b.

Yöntem
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Çankırı il merkezinde yaşayan yerel halk
oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğünü tespit etmek için örneklem
tablosundan yararlanılmıştır. Söz konusu tabloda 0,05 anlamlılık
düzeyi ve ±0,05 hata oranında evren hacminin 1.000.000 olması halinde
örneklem büyüklüğü 384 olarak verilmiştir (Arıkan, 2007: 176; Baş,
2008: 41). Araştırma, 22-25 Aralık 2019 tarihleri arasında araştırmaya
katılmayı kabul eden 18 yaş ve üstü toplam 440 gönüllü kişi üzerinde
gerçekleştirilmiştir.
Araştırma Verilerinin Toplanması ve Analizi
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır.
Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 32 maddeli
turizm değerlerini tanıma ölçeği yer almıştır. Bu bölümde katılımcıların
her bir turizm değerini tanıma durumu, 3’lü Likert tipi ölçek (0=
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Bilmiyorum., 1= Biliyorum ama ziyaret etmedim., 2= Biliyorum ve
ziyaret ettim.) üzerinden tespit edilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde 3
kapalı uçlu (cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu) ve 3 açık uçlu
(yaş, meslek, ikamet süresi) olmak üzere toplam 6 demografik özellik
yer almıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, IBM SPSS 22
programı kullanılarak betimsel istatistikler (sayı, yüzde, ortalama,
standart sapma) ile analiz edilmiştir.

Bulgular
Katılımcıların Sosyodemografik Özellikleri
Katılımcıların 300’ü erkek (%68,2), 140’ı kadındır (%31,8).
Katılımcıların çoğu; evli (erkeklerin %74,0’ı, kadınların %75,0’ı olmak
üzere %74,3), lise mezunu (erkeklerin %46,0’ı, kadınların 32,1’i olmak
üzere %41,6), 29-39 yaş aralığında (erkeklerin %35,0’ı, kadınların
%40,0’ı olmak üzere %36,6), esnaf (%35,9) ve 31-40 yıldır Çankırı’da
ikamet etmektedir (%21,4). Erkeklerin çoğu, esnaf (%47,0) ve 31-40
yıldır (%23,3) Çankırı’da ikamet ederken kadınların çoğu, ev hanımı
(%41,4) ve 1-10 yıldır (%25,7) Çankırı’da ikamet etmektedir.
Katılımcıların Çankırı’daki Turizm Değerlerini Tanıma
Durumu
Tablo 1’de katılımcıların Çankırı’daki turizm değerlerini tanıma
durumu verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi en yüksek katılım Dini
Yapı kategorisinde 1,62 ortalama ile Taş Mescit’e (Cemaleddin Ferruh
Darülhadisi), Medrese/Mektep kategorisinde 1,40 ortalama ile Buğday
Pazarı (Hazımiye) Medresesi’ne, Müze ve Yâran Evi kategorisinde
1,76 ortalama ile Çankırı Müzesi’ne, Arkeolojik Sit kategorisinde 1,67
ortalama ile Çankırı Kalesi’ne, Tarihi Köprü kategorisinde 1,02
ortalama ile Akbaş Köyü Köprüsü’ne, Yayla ve Korunan Alan
kategorisinde 1,53 ile Kırkpınar Yaylası’na, Mesire Alanı kategorisinde
1,36 ortalama ile Alpsarı Göleti Mesire Alanı’na, Sağlık Alanı
kategorisinde 1,56 ile Tuz Mağarası’na olmuştur. Tek değerli Saat
Kulesi kategorisinin ortalaması 1,48, Ilıpınar Asker Balıkları
kategorisinin ortalaması ise 1,30’dur. Katılımcıların tüm değerler
içerisinde en yüksek katılımı ise 1,76 ortalama ile Çankırı Müzesi’ne
olmuştur. Bunun yanında şu bulgular elde edilmiştir:


Katılımcıların %93,9’u Büyük (Sultan Süleyman/Ulu) Cami’yi,
%87,9’u Emir Karatekin Türbesi’ni, % 91,4’ü Hacı Murad-i Veli
Cami ve Türbesi’sini, %97,2’si Taş Mescit’i (Cemaleddin Ferruh
Darülhadisi) bilmektedir [Katılımcıların %35,0’ı Büyük (Sultan
Süleyman/Ulu) Cami’yi, %25,9’u Emir Karatekin Türbesi’ni,
%38,4’ü Hacı Murad-i Veli Cami ve Türbesi’sini, %32,7’si Taş
Mescit’i (Cemaleddin Ferruh Darülhadisi) bildiği halde ziyaret
etmemiştir.]
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Katılımcıların %90,7’si Buğday Pazarı (Hazımiye) Medresesi’ni,
%79,6’sı Çivitçioğlu Medresesi’ni, %75,4’ü Taş Mektep’i
bilmektedir [Katılımcıların %40,9’u Buğday Pazarı (Hazımiye)
Medresesi’ni, %35,7’si Çivitçioğlu Medresesi’ni, %40,9’u Taş
Mektep’i bildiği halde ziyaret etmemiştir.].
Katılımcıların %92,2’si Saat Kulesi’ni bilmektedir (Katılımcıların
%37,0’ı Saat Kulesi’ni bildiği halde ziyaret etmemiştir.).
Katılımcıların %99,0’ı Çankırı Müzesi’ni, %79,1’i Çankırı Yâran
Evi’ni, %85,2’si Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi’ni, %92,1’i
Tarihi Çamaşırhane Müzesi’ni bilmektedir (Katılımcıların %22,0’ı
Çankırı Müzesi’ni, %40,9’u Çankırı Yâran Evi’ni, %40,9’u Ferit
Akalın Radyo ve İletişim Müzesi’ni, %33,2’si Tarihi Çamaşırhane
Müzesi’ni bildiği halde ziyaret etmemiştir.).
Katılımcıların %95,0’ı Çankırı Kalesi’ni, %54,1’i Hüyük Yeraltı
Şehri’ni, %69,1’i İndağı Kaya Mezarları’nı, %68,7’si Sakaeli Kaya
Mezarları ve Peribacaları’nı bilmektedir (Katılımcıların %23,0’ı
Çankırı Kalesi’ni, %30,5’i Hüyük Yeraltı Şehri’ni, %40,5’i İndağı
Kaya Mezarları’nı, %35,5’i Sakaeli Kaya Mezarları ve
Peribacaları’nı bildiği halde ziyaret etmemiştir.).
Katılımcıların %71,9’u Ahşap Köprü’yü (Bayramören Köprüsü),
%70,7’si Akbaş Köyü Köprüsü’nü bilmektedir [Katılımcıların
%45,5’i Ahşap Köprü’yü (Bayramören Köprüsü), %39,8’i Akbaş
Köyü Köprüsü’nü bildiği halde ziyaret etmemiştir.].
Katılımcıların %87,0’ı Büyük Yayla’yı, %58,4’ü Hazım Dağlı Tabiat
Parkı’nı, %91,4’ü Ilgaz Dağı Milli Parkı’nı, %91,8’i Kadınçayırı
Tabiat Parkı’nı, %68,7’si Kenbağ Tabiat Parkı’nı, %92,1’i Kırkpınar
Yaylası’nı, %63,8’i Koca Meşe’yi bilmektedir (Katılımcıların
%39,3’ü Büyük Yayla’yı, %35,2’si Hazım Dağlı Tabiat Parkı’nı,
%34,8’i Ilgaz Dağı Milli Parkı’nı, %38,2’si Kadınçayırı Tabiat
Parkı’nı, %34,8’i Kenbağ Tabiat Parkı’nı,%31,6’sı Kırkpınar
Yaylası’nı, %32,0’ı Koca Meşe’yi bildiği halde ziyaret etmemiştir.).
Katılımcıların %85,9’u Alpsarı Göleti Mesire Alanı’nı, %62,5’i
Bülbül Pınarı Mesire Alanı’nı, %72,3’ü Karaören Göleti Mesire
Alanı’nı, %66,8’i Seybeli (Işık Dağı) Orman İçi Mesire Alanı’nı
bilmektedir [Katılımcıların %35,7’si Alpsarı Göleti Mesire Alanı’nı,
%32,5’si Bülbül Pınarı Mesire Alanı’nı, %48,9’u Karaören Göleti
Mesire Alanı’nı, %47,0’ı Seybeli (Işık Dağı) Orman İçi Mesire
Alanı’nı bildiği halde ziyaret etmemiştir.].
Katılımcıların %88,0’ı Çavundur Kaplıcaları’nı, %92,5’i Tuz
Mağarası’nı bilmektedir (Katılımcıların %44,1’i Çavundur
Kaplıcaları’nı, %29,3’ü Tuz Mağarası’nı bildiği halde ziyaret
etmemiştir.).
Katılımcıların %84,8’i Ilıpınar Asker Balıkları’nı bilmektedir
(Katılımcıların %40,0’ı Ilıpınar Asker Balıkları’nı bildiği halde
bulunduğu mekânı ziyaret etmemiştir.).

Tablo 2’de cinsiyet değişkenine göre katılımcıların Çankırı’daki
dini yapıları tanıma durumu verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi
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erkeklerin %94,3’ü Büyük (Sultan Süleyman/Ulu) Cami’yi, %92,7’si
Emir Karatekin Türbesi’ni, %92,3’ü Hacı Murad-i Veli Cami ve
Türbesi’ni, %98,0’ı Taş Mescit’i (Cemaleddin Ferruh Darülhadisi)
bilmektedir [%30,0’ı Büyük (Sultan Süleyman/Ulu) Cami’yi, %23,0’ı
Emir Karatekin Türbesi’ni, %33,3’ü Hacı Murad-i Veli Cami ve
Türbesi’ni, %29,7’si Taş Mescit’i (Cemaleddin Ferruh Darülhadisi)
bildiği halde ziyaret etmemiştir.]. Kadınların ise %92,8’i Büyük (Sultan
Süleyman/Ulu) Cami’yi, %77,8’i Emir Karatekin Türbesi’ni, %89,3’ü
Hacı Murad-i Veli Cami ve Türbesi’ni, %95,7’si Taş Mescit’i
(Cemaleddin Ferruh Darülhadisi) bilmektedir [%45,7’si Büyük (Sultan
Süleyman/Ulu) Cami’yi, %32,1’i Emir Karatekin Türbesi’ni, %49,3’ü
Hacı Murad-i Veli Cami ve Türbesi’ni, %39,3’ü Taş Mescit’i
[Cemaleddin Ferruh Darülhadisi) bildiği halde ziyaret etmemiştir.].
Tablo 3’te cinsiyet değişkenine göre katılımcıların Çankırı’daki
medreseleri ve mektebi tanıma durumu verilmiştir. Tabloda görüldüğü
gibi erkeklerin %91,6’sı Buğday Pazarı (Hazımiye) Medresesi’ni,
%80,4’ü Çivitçioğlu Medresesi’ni, %75,0’ı Taş Mektep’i bilmektedir
[%40,3’ü Buğday Pazarı (Hazımiye) Medresesi’ni, %35,7’si
Çivitçioğlu Medresesi’ni, %44,0’ı Taş Mektep’i bildiği halde ziyaret
etmemiştir.]. Kadınların ise %88,5’i Buğday Pazarı (Hazımiye)
Medresesi’ni, %77,8’i Çivitçioğlu Medresesi’ni, %76,4’ü Taş Mektep’i
bilmektedir [%42,1’i Buğday Pazarı (Hazımiye) Medresesi’ni,
%35,7’si Çivitçioğlu Medresesi’ni, %34,3’ü Taş Mektep’i bildiği halde
ziyaret etmemiştir.].
Tablo 4’te cinsiyet değişkenine göre katılımcıların Çankırı’daki Saat
Kulesi’ni tanıma durumu verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi erkeklerin
%94,6’sı, kadınların ise %87,2’si Saat Kulesi’ni bilmektedir.
Erkeklerin %36,3’ü, kadınların %38,6’sı Saat Kulesi’ni bildiği halde
ziyaret etmemiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Çankırı’daki Turizm Değerlerini Tanıma
Durumu*
Standart
Sapma

Ortalama

Turizm Değeri

Bilmiyor
um.

Sa
yı

Yü
zde

Dini Yapı
Büyük (Sultan
Süleyman/Ulu) Cami

1,53

0,61

27

6,1

Emir Karatekin Türbesi

1,50

0,70

53

Hacı Murad-i Veli Cami
ve Türbesi

1,44

0,65

38

12,
0
8,6
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Biliyorum
, ama
ziyaret
etmedim.
Sa
Yü
yı
zde

Biliyoru
m ve
ziyaret
ettim
Sa Yü
yı
zde

15
4
11
4
16
9

25
9
27
3
23
3

35,
0
25,
9
38,
4

58,
9
62,
0
53,
0

Taş Mescit (Cemaleddin
Ferruh Darülhadisi)
Medrese/Mektep
Buğday Pazarı (Hazımiye)
Medresesi

1,62

0,54

12

2,7

14
4

32,
7

28
4

64,
5

1,40

0,65

41

9,3

Çivitçioğlu Medresesi

1,23

0,77

90

Taş Mektep

1,10

0,76

10
8

20,
5
24,
5

18
0
15
7
18
0

40,
9
35,
7
40,
9

21
9
19
3
15
2

49,
8
43,
9
34,
5

1,48

0,64

34

7,7

16
3

37,
0

24
3

55,
2

Çankırı Müzesi

1,76

0,45

4

,9

97

Çankırı Yâran Evi

1,17

0,75

92

Ferit Akalın Radyo ve
İletişim Müzesi
Tarihi Çamaşırhane
Müzesi
Arkeolojik Sit

1,30

0,71

65

1,51

0,64

35

20,
9
14,
8
8,0

18
0
18
0
14
6

22,
0
40,
9
40,
9
33,
2

33
9
16
8
19
5
25
9

77,
0
38,
2
44,
3
58,
9

Çankırı Kalesi

1,67

0,57

22

5,0

Hüyük Yeraltı Şehri

0,78

0,80

İndağı Kaya Mezarları

0,98

0,77

Sakaeli Kaya Mezarları ve
Peribacaları
Tarihi Köprü
Ahşap Köprü
(Bayramören Köprüsü)

1,02

0,80

20
2
13
6
13
8

45,
9
30,
9
31,
4

10
1
13
4
17
8
15
6

23,
0
30,
5
40,
5
35,
5

31
7
10
4
12
6
14
6

72,
0
23,
6
28,
6
33,
2

0,98

0,74

Akbaş Köyü Köprüsü

1,02

0,78

12
4
12
9

28,
2
29,
3

20
0
17
5

45,
5
39,
8

11
6
13
6

26,
4
30,
9

Büyük Yayla

1,35

0,70

57

Hazım Dağlı Tabiat Parkı

0,82

0,78

Ilgaz Dağı Milli Parkı

1,48

0,65

18
3
38

13,
0
41,
6
8,6

Kadınçayırı Tabiat Parkı

1,45

0,64

36

8,2

Kenbağ Tabiat Parkı

1,03

0,81

Kırkpınar Yaylası

1,53

0,64

13
8
35

31,
4
8,0

Koca Meşe

0,96

0,82

15
9

36,
1

17
3
15
5
15
3
16
8
15
3
13
9
14
1

39,
3
35,
2
34,
8
38,
2
34,
8
31,
6
32,
0

21
0
10
2
24
9
23
6
14
9
26
6
14
0

47,
7
23,
2
56,
6
53,
6
33,
9
60,
5
31,
8

Saat Kulesi
Saat Kulesi
Müze ve Yâran Evi

Yayla ve Korunan Alan

Mesire Alanı
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Alpsarı Göleti Mesire
Alanı
Bülbül Pınarı Mesire
Alanı
Karaören Göleti Mesire
Alanı
Seybeli (Işık Dağı) Orman
İçi Mesire Alanı
Sağlık Alanı

1,36

0,72

62

0,93

0,82

0,96

0,71

0,87

0,72

16
5
12
2
14
6

Çavundur Kaplıcaları

1,32

0,68

53

Tuz Mağarası

1,56

0,63

33

1,30

0,72

67

14,
1
37,
5
27,
7
33,
2

15
7
14
3
21
5
20
7

35,
7
32,
5
48,
9
47,
0

22
1
13
2
10
3
87

50,
2
30,
0
23,
4
19,
8

12,
0
7,5

19
4
12
9

44,
1
29,
3

19
3
27
8

43,
9
63,
2

15,
2

17
6

40,
0

19
7

44,
8

Ilıpınar Asker Balıkları
Ilıpınar Asker Balıkları

* 0= Bilmiyorum., 1= Biliyorum, ama ziyaret etmedim., 2= Biliyorum ve ziyaret ettim. Her bir
turizm değerine yanıt veren kişi sayısı 440’tır.

Tablo 2. Cinsiyet Değişkenine Göre Katılımcıların Çankırı’daki Dini
Yapıları Tanıma Durumu
Turizm Değeri

Büyük (Sultan
Süleyman/Ulu)
Cami

Emir Karatekin
Türbesi

Hacı Murad-i Veli
Cami ve Türbesi

Taş Mescit
(Cemaleddin
Ferruh
Darülhadisi)

Turizm Değerini
Tanıma Durumu
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.
Biliyorum ve ziyaret
ettim.
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.
Biliyorum ve ziyaret
ettim.
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.
Biliyorum ve ziyaret
ettim.
Bilmiyorum.

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
17
5,7
10
7,1
90
30,0
64
45,7

Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.
Biliyorum ve ziyaret
ettim.

193

64,3

66

47,1

22
69

7,3
23,0

31
45

22,1
32,1

209

69,7

64

45,7

23
100

7,7
33,3

15
69

10,7
49,3

177

59,0

56

40,0

6

2,0

6

4,3

89

29,7

55

39,3

205

68,3

79

56,4

Tablo 3. Cinsiyet Değişkenine Göre Katılımcıların Çankırı’daki
Medreseleri ve Mektebi Tanıma Durumu
Turizm Değeri

Turizm Değerini
Tanıma Durumu

Cinsiyet
Kadın

Erkek
Sayı

386

Yüzde

Sayı

Yüzde

Buğday Pazarı
(Hazımiye)
Medresesi

Çivitçioğlu
Medresesi

Taş Mektep

Bilmiyorum.

25

8,3

16

11,4

Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.

121

40,3

59

42,1

Biliyorum ve ziyaret
ettim.

154

51,3

65

46,4

Bilmiyorum.

59

19,7

31

22,1

Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.

107

35,7

50

35,7

Biliyorum ve ziyaret
ettim.

134

44,7

59

42,1

Bilmiyorum.

75

25,0

33

23,6

Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.

132

44,0

48

34,3

Biliyorum ve ziyaret
ettim.

93

31,0

59

42,1

Tablo 4. Cinsiyet Değişkenine Göre Katılımcıların Çankırı’daki Saat
Kulesi’ni Tanıma Durumu
Turizm Değeri

Turizm Değerini
Tanıma Durumu

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
16
5,3
18
12,9

Bilmiyorum.
Saat Kulesi

Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.
Biliyorum ve ziyaret
ettim.

109

36,3

54

38,6

175

58,3

68

48,6

Tablo 5’te cinsiyet değişkenine göre katılımcıların Çankırı’daki
müzeleri ve yâran evini tanıma durumu verilmiştir. Tabloda görüldüğü
gibi erkeklerin %99,0’ı Çankırı Müzesi’ni, %81,6’sı Çankırı Yâran
Evi’ni, %85,0’ı Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi’ni, %92,7’si
Tarihi Çamaşırhane Müzesi’ni bilmektedir (%20,7’si Çankırı
Müzesi’ni, %41,3’ü Çankırı Yâran Evi’ni, %38,3’ü Ferit Akalın Radyo
ve İletişim Müzesi’ni, %33,0’ı Tarihi Çamaşırhane Müzesi’ni bildiği
halde ziyaret etmemiştir.). Kadınların ise %99,3’ü Çankırı Müzesi’ni,
%73,6’sı Çankırı Yâran Evi’ni, %85,7’si Ferit Akalın Radyo ve İletişim
Müzesi’ni, %90,7’si Tarihi Çamaşırhane Müzesi’ni bilmektedir
(%25,0’ı Çankırı Müzesi’ni, %40,0’ı Çankırı Yâran Evi’ni, %46,4’ü
Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi’ni, %33,6’sı Tarihi Çamaşırhane
Müzesi’ni bildiği halde ziyaret etmemiştir.).
Tablo 6’da cinsiyet değişkenine göre katılımcıların Çankırı’daki
arkeolojik sitleri tanıma durumu verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi
erkeklerin %97,0’ı Çankırı Kalesi’ni, %52,3’ü Hüyük Yeraltı Şehri’ni,
%71,7’si İndağı Kaya Mezarları’nı, %66,7’si Sakaeli Kaya Mezarları
ve Peribacaları’nı bilmektedir (%20,0’ı Çankırı Kalesi’ni, %27,0’ı
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Hüyük Yeraltı Şehri’ni, %44,0’ı İndağı Kaya Mezarları’nı, %34,7’si
Sakaeli Kaya Mezarları ve Peribacaları’nı bildiği halde ziyaret
etmemiştir.). Kadınların ise %90,7’si Çankırı Kalesi’ni, %57,9’u
Hüyük Yeraltı Şehri’ni, %63,6’sı İndağı Kaya Mezarları’nı, %72,8’i
Sakaeli Kaya Mezarları ve Peribacaları’nı bilmektedir (%29,3’ü
Çankırı Kalesi’ni, %37,9’u Hüyük Yeraltı Şehri’ni, %32,9’u İndağı
Kaya Mezarları’nı, %37,1’i Sakaeli Kaya Mezarları ve Peribacaları’nı
bildiği halde ziyaret etmemiştir.).
Tablo 5. Cinsiyet Değişkenine Göre Katılımcıların Çankırı’daki
Müzeleri ve Yâran Evi’ni Tanıma Durumu
Turizm Değeri

Çankırı Müzesi

Çankırı Yâran
Evi

Ferit Akalın
Radyo ve İletişim
Müzesi

Tarihi
Çamaşırhane
Müzesi

Turizm Değerini
Tanıma Durumu
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.
Biliyorum ve
ziyaret ettim.
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.
Biliyorum ve
ziyaret ettim.
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.
Biliyorum ve
ziyaret ettim.
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.
Biliyorum ve
ziyaret ettim.

Cinsiyet
Erkek

Kadın
Yüzde
0,7
25,0

Sayı
3
62

Yüzde
1,0
20,7

Sayı
1
35

235

78,3

104

74,3

55
124

18,3
41,3

37
56

26,4
40,0

121

40,3

47

33,6

45
115

15,0
38,3

20
65

14,3
46,4

140

46,7

55

39,3

22

7,3

13

9,3

99

33,0

47

33,6

179

59,7

80

57,1

Tablo 6. Cinsiyet Değişkenine Göre Katılımcıların Çankırı’daki
Arkeolojik Sitleri Tanıma Durumu
Turizm Değeri

Çankırı Kalesi

Hüyük Yeraltı Şehri

İndağı Kaya
Mezarları

Turizm Değerini
Tanıma Durumu

Bilmiyorum.
Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.
Biliyorum ve ziyaret
ettim.
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.
Biliyorum ve ziyaret
ettim.
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.

Cinsiyet
Kadın

Erkek
Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

9
60

3,0
20,0

13
41

9,3
29,3

231

77,0

86

61,4

143
81

47,7
27,0

59
53

42,1
37,9

76

25,3

28

20,0

85
132

28,3
44,0

51
46

36,4
32,9
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Sakaeli Kaya
Mezarları ve
Peribacaları

Biliyorum ve ziyaret
ettim.
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.
Biliyorum ve ziyaret
ettim.

83

27,7

43

30,7

100
104

33,3
34,7

38
52

27,1
37,1

96

32,0

50

35,7

Tablo 7’de cinsiyet değişkenine göre katılımcıların Çankırı’daki
tarihi köprüleri tanıma durumu verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi
erkeklerin %73,3’ü Ahşap Köprü’yü (Bayramören Köprüsü), %72,0’ı
Akbaş Köyü Köprüsü’nü bilmektedir [%45,3’ü Ahşap Köprü’yü
(Bayramören Köprüsü), %39,0’ı Akbaş Köyü Köprüsü’nü bildiği halde
ziyaret etmemiştir.]. Kadınların ise %68,6’sı Ahşap Köprü’yü
(Bayramören Köprüsü), %67,8’i Akbaş Köyü Köprüsü’nü bilmektedir
[%45,7’si Ahşap Köprü’yü (Bayramören Köprüsü), %41,4’ü Akbaş
Köyü Köprüsü’nü bildiği halde ziyaret etmemiştir.].
Tablo 7. Cinsiyet Değişkenine Göre Katılımcıların Çankırı’daki Tarihi
Köprüleri Tanıma Durumu
Turizm Değeri

Ahşap Köprü
(Bayramören
Köprüsü)

Akbaş Köyü
Köprüsü

Turizm Değerini
Tanıma Durumu

Cinsiyet
Kadın

Erkek
Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Bilmiyorum.

80

26,7

44

31,4

Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.
Biliyorum ve ziyaret
ettim.
Bilmiyorum.

136

45,3

64

45,7

84

28,0

32

22,9

84

28,0

45

32,1

Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.
Biliyorum ve ziyaret
ettim.

117

39,0

58

41,4

99

33,0

37

26,4

Tablo 8’de cinsiyet değişkenine göre katılımcıların Çankırı’daki
yaylaları ve korunan alanları tanıma durumu verilmiştir. Tabloda
görüldüğü gibi erkeklerin %90,0’ı Büyük Yayla’yı, %60,7’si Hazım
Dağlı Tabiat Parkı’nı, %93,0’ı Ilgaz Dağı Milli Parkı’nı, %94,0’ı
Kadınçayırı Tabiat Parkı’nı, %71,3’ü Kenbağ Tabiat Parkı’nı, %94,0’ı
Kırkpınar Yaylası’nı, %64,3’ü Koca Meşe’yi bilmektedir (%40,0’ı
Büyük Yayla’yı, %37,0’ı Hazım Dağlı Tabiat Parkı’nı, %33,3’ü Ilgaz
Dağı Milli Parkı’nı, %36,3’ü Kadınçayırı Tabiat Parkı’nı, %37,3’ü
Kenbağ Tabiat Parkı’nı, %30,3’ü Kırkpınar Yaylası’nı, %32,0’ı Koca
Meşe’yi bildiği halde ziyaret etmemiştir.). Kadınların ise %80,8’i
Büyük Yayla’yı, %53,5’i Hazım Dağlı Tabiat Parkı’nı, %87,9’u Ilgaz
Dağı Milli Parkı’nı, %87,1’i Kadınçayırı Tabiat Parkı’nı, %62,9’u
Kenbağ Tabiat Parkı’nı, %87,9’u Kırkpınar Yaylası’nı, %62,8’i Koca
Meşe’yi bilmektedir (%37,9’u Büyük Yayla’yı, %31,4’ü Hazım Dağlı
Tabiat Parkı’nı, %37,9’u Ilgaz Dağı Milli Parkı’nı, %42,1’i Kadınçayırı
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Tabiat Parkı’nı, %29,3’ü Kenbağ Tabiat Parkı’nı, %34,3’ü Kırkpınar
Yaylası’nı, %32,1’i Koca Meşe’yi bildiği halde ziyaret etmemiştir.).
Tablo 8. Cinsiyet Değişkenine Göre Katılımcıların Çankırı’daki
Yaylaları ve Korunan Alanları Tanıma Durumu
Turizm Değeri

Büyük Yayla

Hazım Dağlı Tabiat
Parkı

Ilgaz Dağı Milli Parkı

Kadınçayırı Tabiat
Parkı

Kenbağ Tabiat Parkı

Kırkpınar Yaylası

Koca Meşe

Turizm Değerini
Tanıma Durumu

Cinsiyet
Kadın

Erkek
Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Bilmiyorum.

30

10,0

27

19,3

Biliyorum, ama ziyaret
etmedim.
Biliyorum ve ziyaret
ettim.
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama ziyaret
etmedim.
Biliyorum ve ziyaret
ettim.
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama ziyaret
etmedim.

120

40,0

53

37,9

150

50,0

60

42,9

118
111

39,3
37,0

65
44

46,4
31,4

71

23,7

31

22,1

21
100

7,0
33,3

17
53

12,1
37,9

Biliyorum ve ziyaret
ettim.
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama ziyaret
etmedim.
Biliyorum ve ziyaret
ettim.
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama ziyaret
etmedim.
Biliyorum ve ziyaret
ettim.

179

59,7

70

50,0

18
109

6,0
36,3

18
59

12,9
42,1

173

57,7

63

45,0

86
112

28,7
37,3

52
41

37,1
29,3

102

34,0

47

33,6

Bilmiyorum.
Biliyorum, ama ziyaret
etmedim.
Biliyorum ve ziyaret
ettim.
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama ziyaret
etmedim.
Biliyorum ve ziyaret
ettim.

18
91

6,0
30,3

17
48

12,1
34,3

191

63,7

75

53,6

107
96

35,7
32,0

52
45

37,1
32,1

97

32,3

43

30,7

Tablo 9’da cinsiyet değişkenine göre katılımcıların Çankırı’daki
mesire alanlarını tanıma durumu verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi
erkeklerin %83,7’si Alpsarı Göleti Mesire Alanı’nı, %62,0’ı Bülbül
Pınarı Mesire Alanı’nı, %75,0’ı Karaören Göleti Mesire Alanı’nı,
%65,3’ü Seybeli (Işık Dağı) Orman İçi Mesire Alanı’nı bilmektedir
[%34,0’ı Alpsarı Göleti Mesire Alanı’nı, %36,3’ü Bülbül Pınarı Mesire
Alanı’nı, %50,0’ı Karaören Göleti Mesire Alanı’nı, %48,0’ı Seybeli
(Işık Dağı) Orman İçi Mesire Alanı’nı bildiği halde ziyaret etmemiştir.].
Kadınların ise %90,7’si Alpsarı Göleti Mesire Alanı’nı, %63,6’sı
Bülbül Pınarı Mesire Alanı’nı, %66,4’ü Karaören Göleti Mesire
Alanı’nı, %70,0’ı Seybeli (Işık Dağı) Orman İçi Mesire Alanı’nı
bilmektedir [%39,3’ü Alpsarı Göleti Mesire Alanı’nı, %24,3’ü Bülbül
Pınarı Mesire Alanı’nı, %46,4’ü Karaören Göleti Mesire Alanı’nı,
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%45,0’ü Seybeli (Işık Dağı) Orman İçi Mesire Alanı’nı bildiği halde
ziyaret etmemiştir.].
Tablo 9 Cinsiyet Değişkenine Göre Katılımcıların Çankırı’daki Mesire
Alanlarını Tanıma Durumu
Turizm Değeri

Alpsarı Göleti
Mesire Alanı

Bülbül Pınarı
Mesire Alanı

Karaören Göleti
Mesire Alanı

Seybeli (Işık
Dağı) Orman İçi
Mesire Alanı

Turizm Değerini
Tanıma Durumu
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.
Biliyorum ve
ziyaret ettim.
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.
Biliyorum ve
ziyaret ettim.
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.
Biliyorum ve
ziyaret ettim.
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.
Biliyorum ve
ziyaret ettim.

Cinsiyet
Erkek

Kadın
Yüzde
9,3
39,3

Sayı
49
102

Yüzde
16,3
34,0

Sayı
13
55

149

49,7

72

51,4

114
109

38,0
36,3

51
34

36,4
24,3

77

25,7

55

39,3

75
150

25,0
50,0

47
65

33,6
46,4

75

25,0

28

20,0

104
144

34,7
48,0

42
63

30,0
45,0

52

17,3

35

25,0

Tablo 10’da cinsiyet değişkenine göre katılımcıların Çankırı’daki
sağlık alanlarını tanıma durumu verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi
erkeklerin %88,0’ı Çavundur Kaplıcaları’nı, %95,0’ı Tuz Mağarası’nı
bilmektedir (%40,0’ı Çavundur Kaplıcaları’nı, %28,0’ı Tuz
Mağarası’nı bildiği halde ziyaret etmemiştir.). Kadınların ise %87,9’u
Çavundur Kaplıcaları’nı, %87,1’i Tuz Mağarası’nı bilmektedir
(%52,9’u Çavundur Kaplıcaları’nı, %32,1’i Tuz Mağarası’nı bildiği
halde ziyaret etmemiştir.).
Tablo 10. Cinsiyet Değişkenine Göre Katılımcıların Çankırı’daki
Sağlık Alanlarını Tanıma Durumu
Turizm Değeri

Çavundur
Kaplıcaları

Tuz Mağarası

Turizm Değerini
Tanıma Durumu
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.
Biliyorum ve
ziyaret ettim.
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.

Cinsiyet
Erkek

Kadın
Yüzde
12,1
52,9

Sayı
36
120

Yüzde
12,0
40,0

Sayı
17
74

144

48,0

49

35,0

15

5,0

18

12,9

84

28,0

45

32,1
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Biliyorum ve
ziyaret ettim.

201

67,0

77

55,0

Tablo 11’de cinsiyet değişkenine göre katılımcıların Ilıpınar Asker
Balıkları’nı tanıma durumu verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi
erkeklerin %86,7’si Ilıpınar Asker Balıkları’nı bilmektedir (%38,0’ı
Ilıpınar Asker Balıkları’nı bildiği halde bulunduğu mekânı ziyaret
etmemiştir.). Kadınların ise %80,7’si Ilıpınar Asker Balıkları’nı
bilmektedir (%44,3’ü Ilıpınar Asker Balıkları’nı bildiği halde
bulunduğu mekânı ziyaret etmemiştir.).
Tablo 11. Cinsiyet Değişkenine Göre Katılımcıların Ilıpınar Asker
Balıkları’nı Tanıma Durumu
Turizm Değeri

Ilıpınar Asker
Balıkları

Turizm Değerini
Tanıma Durumu
Bilmiyorum.
Biliyorum, ama
ziyaret etmedim.
Biliyorum ve
ziyaret ettim.

Cinsiyet
Erkek
Sayı
40
114

Yüzde
13,3
38,0

Sayı
27
62

146

48,7

51

Kadın
Yüzde
19,3
44,3
36,4

Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonucunda katılımcıların genel olarak Çankırı’nın başlıca
turizm değerleri konusunda bilgilerinin olduğu tespit edilmiştir. Buna
karşın Arkeolojik Sit kategorisinde Hüyük Yeraltı Şehri (%54,1),
İndağı Kaya Mezarları (%69,1) ile Sakaeli Kaya Mezarları ve
Peribacaları’nın (%68,7), Yayla ve Korunan Alan kategorisinde Hazım
Dağlı Tabiat Parkı (%58,4), Koca Meşe (%63,8) ve Kenbağ Tabiat
Parkı’nın (%68,7), Mesire Alanı kategorisinde Bülbül Pınarı Mesire
Alanı (%62,5) ve Seybeli (Işık Dağı) Orman İçi Mesire Alanı’nın
(%66,8) katılımcılar tarafından bilinme oranının %70’in altında kaldığı
ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda başta kadınlar olmak
üzere önemli oranda katılımcının turizm değerleri konusunda bilgileri
olmasına karşın bu değerleri ziyaret etmedikleri görülmüştür. Örneğin,
kadınların %52,9’unun Çavundur Kaplıcaları’nı bilmesine karşın
ziyaret etmemesi dikkat çekicidir. Türkiye Turizm Stratejileri 2023
Eylem Planı’nda ulusal, il ve noktasal düzeyde konseylerin
kurulmasına yönelik gerekli yasal düzenlemelerin yapılacağı
belirtilmesine karşın bu konuda maalesef yeterli bir gelişme olmamıştır.
Çankırı’da turizm konseyinin oluşturulmasıyla ilin turizm potansiyelini
daha etkili kullanması sağlanabilecektir. Yerel halkın turizm değerlerini
daha iyi tanımasını ve bu değerlerle daha iç içe olmasını sağlamak için
şehir içinde çift katlı gezi otobüsleri hizmete sunulabilir. Böylece
Çankırı halkı ile birlikte dışarıdan gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin
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şehrin turizm değerlerini keşfetmesi sağlanabilir. Alternatif tur
rotalarının belirlenmesi ise gerçekleştirilen turizm etkinliğini daha
dinamik hale getirecektir.
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1.

Giriş

Farklı hizmet kollarıyla yakın ilişki içinde olan turizm sektörü
doğrudan ya da dolaylı olarak pek çok iş kolunu beslemekte ve
geliştirmektedir. Ulaşım ve konaklama hizmetlerinin yanında yiyecek
içecek işletmelerinin de turizm döngüsü içinde önemli bir yeri
bulunmaktadır. Restoranların turistlere sundukları hizmetlerdeki kalite
standardı ve sağladıkları gıda güvenliği, hem turizm hareketliliği içinde
bulunan bireyler, hem de toplum sağlığı açısından büyük öneme
sahiptir. Gıdanın üretiminden, sunumuna kadar geçen süreçteki sağlık
ve hijyen standartlarına, yeme içme tesislerinin azami önem göstermesi
sağlıklı yaşam hakkı çerçevesinden değerlendirildiğinde yerine
getirilmesi gereken bir zorunluluktur (Dolmacı ve Bulgan, 2018:234)
Gıda sebepli rahatsızlıkların ve enfeksiyonların önüne geçilebilmesi,
yeme içme tesislerinde hijyen gerekliliklerinin yerine getirilmesiyle
mümkündür (Koçyiğit ve Güneş,2018:73).
Restoranların hijyen koşulları ve uymak zorunda oldukları kurallar
2019 yılı Aralık ayından itibaren çok daha önemli bir konuma gelmiştir.
Dünyayı etkisi altına alan Yeni Koronavirüs (COVID-19), turizm
sektörü açısından yeni uygulamaları beraberinde getirmiştir. Sağlık
odaklı turizm yaklaşımlarının hız kazandığı süreçte ülkeler, turizm
sektöründen elde ettikleri gelir kayıplarını telafi etmek ve turistlerin
sağlık endişelerini giderebilmek amacıyla hizmet sunumlarında
değişikliklere gitmiştir. Bu değişikliklerden bir tanesi de Türkiye’de
yürürlüğe giren Güvenli Turizm Belgesi uygulamasıdır. Dünyadaki ilk
örneklerinden biri olan “Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı”,
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma,
İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör
paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanmıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı,
2020). Konaklama tesisleri için gönüllülük esasına göre uygulamaya
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konulan sertifikasyon süreci, aynı zamanda yeme-içme tesislerini de
kapsamış ve tesisler, 122 kriter üzerinden değerlendirilmeye
başlanmıştır. Uluslararası standartlara uygun bir biçimde hazırlanan
kriterler, tesislerin hijyen ve sağlık açısından uygunluğunu ölçmekte ve
yetkili akreditasyon firmaları tarafından denetlenmektedir.
Güvenli Turizm Belgesi, sağlık ve hijyen kriterlerinin işletmeler
üzerinden uygulandığı bir çalışma olmanın ötesinde, müşterilerin güven
ve hijyen hassasiyetleri açısından işletmelerin rekabet ortamında
kullanabilecekleri çok önemli bir ayrıcalık olmaktadır. Belgenin, üst
düzey kamu otoriteleri ve sektör paydaşları tarafından düzenlendiği
gerçeğinden hareketle ve bireylerin, belgeli işletmelere karşı güven
inşası sürecine olumlu yönde etki edeceği düşünüldüğünde, işletmeler
tarafından belgeye atfedilen değer ve önem ancak etkin tanıtım ile
mümkün olabilecektir. Bu araştırmanın amacı, güvenli turizm belgeli
işletmelerin hijyen duyarlılıklarını internet adresleri üzerinden
incelemek ve bu uygulama doğrultusunda işletmelerin ön plana
çıkardıkları hususları tespit etmektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Turizm İşletmesi Belgeli ve Güvenli Turizm Belgesine sahip 16
restoran araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırma; Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve
Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının
katılımıyla hazırlanan güvenli turizm belgesi ölçütleri temelinde
yapılmıştır. Çalışmada, doküman incelemesi veri toplama tekniği
kullanılmış olup güvenli turizm sertifikasına sahip restoranların web
siteleri üzerine içerik analizi yapılmıştır. İlk bölümde kavramsal
çerçeve kapsamında turizm ve gıda güvenliği ilişkisi hakkında literatür
taramasına yer verilmiştir. İkinci bölümde araştırmanın yöntem ve
teknikleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemine,
dördüncü bölümde analiz sonucu elde edilen bulgulara ve son bölüm de
tartışma ve sonuç kısmına ayrılarak öneriler ortaya konulmuştur.
Araştırma sonucunda, restoranların büyük bir kısmının güvenli turizm
ile ilgili uygulamaları hakkında bilgi vermediği tespit edilmiştir.
Restoran işletmelerinin internet adreslerinde müşteriyi doğrudan
ilgilendiren sağlık uygulamaları bilgilerine daha fazla yer verdiği
saptanmıştır.
1. Turizm ve Gıda Güvenliği
Turizm sektörü doğrudan ya da dolaylı etkileşim içinde olduğu pek
çok sektörle emek yoğun hizmet endüstrilerinden biridir. Bu
endüstrinin iki önemli bileşeni olan yiyecek içecek hizmetleri ve
konaklama; ağırlama endüstrisinin temelini oluşturmaktadır.
Konaklama işletmelerinde, konaklama hizmetinden elde edilen
gelirden sonra ikinci büyük kalem olan yeme içme hizmeti, turizm
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sektörü içindeki hizmet sağlayıcıları açısından büyük bir rekabet alanı
yaratmaktadır (Cömert, vd., 2008).
Hizmet sektörünün en önemli bileşenlerinden olan yeme-içme
tesisleri, küresel turizm hareketliliği içindeki payını gün geçtikçe
artırmaktadır. Dünya’da yiyecek içecek sektörü 2020 yılında yaklaşık
7 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşırken, Türkiye’de 400
milyar dolarlık bir pazar payına sahiptir (www.statista.com,2020).
Katma değer katkısı ve ihracata olan pozitif etkisi açısından
değerlendirildiğinde Türkiye gibi pek çok ülkenin önde gelen
sektörlerinden olan yiyecek içecek sektörünün ileri vadede
büyümesinin devam edeceği öngörülmektedir. İnsan yaşamının en
temel ihtiyacının beslenme olduğu gerçeğinden hareketle, restoranlar,
gıdaya erişim ve sunumun önemli aktörlerindendir. Bununla birlikte;
gıdanın güvenli bir biçimde üretilmesi, muhafaza edilmesi, taşınması
ve sunulması gibi hususlar özelinde restoran sahiplerinin, yöneticilerin
ve çalışanların sorumluluğu bulunmaktadır (Ayaz ve Sünbül,
2018:165).
İnsanın en temel ihtiyaçlarından olan beslenme karması içinde yer
alan her gıda ürününün toplum sağlığı ve bireysel sağlık açısından
kontrol edilebilmesinin mümkün olmadığı açıktır (Önbaş, 2009:23).
Gıdaya ilişkin tüm aşamaların sistematik bir biçimde kontrol
edilebilmesi ve yerinde ve etkin önlemlerin alınabilmesi için gıda
yönetim sistemleri oluşturulmuş ve uluslararası kabul gören bir anlayışa
dönüşmüştür. Gıdaya ilişkin tüm aşamaların sistematik bir biçimde
kontrol edilebilmesi ve yerinde ve etkin önlemlerin alınabilmesi için
gıda yönetim sistemleri oluşturulmuş ve uluslararası kabul gören bir
anlayışa dönüşmüştür. Gıdanın amacına uygun olarak hazırlanıp
tüketiciye zararsız bir biçimde ulaştırılması “gıda güvenliği” yaklaşımı
olarak
adlandırılmaktadır
(www.beslenmeobezitevetoplumsagligikongresi.org).
Gıda güvenliğinin toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren bir konu
olması, devletlerin bu konu üzerine plan ve programlarını geliştirmeye
teşvik etmiş ve belirli standardizasyonların sağlanması için işbirliği
kanallarını güçlendirmiştir. İnsan hareketliliğinin yoğun olduğu turizm
sektöründe de, en temel ihtiyaçlardan olan gıdaya erişimin güvenli ve
hızlı bir biçimde sağlanabilmesi ve bireylerin tüketimine hazır hale
getirilebilmesi için başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği
ülkeleri olmak üzere pek çok ülke farklı standartlar ve yönetim
sistemlerini hayata geçirmiştir (Sevim ve Görkem, 2015:60). SOP
(Standard Operating Procedures), GHP(Good Hijyen Practise), GMP
(Good Manufacturing Practices) ve HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Point) gibi gıda güvenliği sistemleri yaygın olarak
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kullanılmakta ve bu sistemler sayesinde gıdanın üretim aşamasından
tüketim aşamasına kadar geçen süreç kontrol altına alınabilmektedir.
Bu açıdan değerlendirildiğinde, gıda güvenliği sistemleri, gıdanın
yetiştirilmesinden sunumuna kadar geçen süreç boyunca biyolojik ve
fiziksel tehditlere karşı hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumayı
amaçlayan ve güvenli üretim ve tüketimin gerçekleşmesini sağlayan
koruma sistemleridir (Sezgin ve Artık, 2015:59). 2050 yılına kadar
dünya nüfusunun 9 milyara yaklaşacağı düşünüldüğünde, gıda
güvenliğinin bu kadar büyük bir nüfusu beslerken aynı zamanda
tarımsal üretimi de korumak zorunda olduğu görülmektedir (Statham,
et al, 2015:14).
Günümüzde, yiyecek içecek işletmeleri gıda güvenliğinin en üst
düzeyde sağlanması konusunda tedbirli ve planlı yaklaşımlar
sergilemektedir. Uluslararası düzeyde kabul görmüş sistemler
yardımıyla faaliyet göstermeye işletmeler müşteri sağlığının
korumasının
yanında
farkındalık
ve
rekabette
avantaj
sağlayabilmektedir. Gıdaların güvenli bir biçimde üretilmesi,
muhafazası ve tüketimi için uygulamaya konulan yönetim
sistemlerinden bir tanesi de HACCP’ tır. Kritik Kontrol Noktalarında
Tehlike Analizi anlamına gelen sistem uluslararası alanda onaylanmış
ve pek çok ülke tarafından uygulanan bir sistemdir (Gün, 2019:12).
1960’lı yıllarda astronotlara verilecek gıdaların hazırlanması amacıyla,
NASA ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortak geliştirilen risk
yönetim sistemi oluşturulmuş ve bugüne kadar uluslararası bir
mutabakatla pek çok ülke tarafından kullanılan bir sistem haline
gelmiştir. HACCP 7 ilke ve 12 uygulamadan oluşmaktadır (Doğan,
2003:5). Bunlar;
- Tehlike analizinin yapılması,
- Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi,
- Kritik limitlerin oluşturulması,
- Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması,
- Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici
faaliyetlerin oluşturulması,
- Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol
prosedürlerinin oluşturulması,
-Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan
dökümantasyon sisteminin oluşturulmasıdır.
Sosyal hayattaki dönüşümle uyumlu olarak, ev dışı yemek aktivitesi
bireylerin hayatlarındaki alışkanlıklarından biri haline gelmiştir. Bu
alışkanlığın artması ve tüketicilerin istek ve beklentilerinin değişmesine
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paralel olarak küresel ölçekte artış gösteren restoran işletmeleri
açısından kalite ve güven, rekabet ortamının önemli belirleyicileri
olmuştur( Çinuçen, 2019:165). Restoran işletmelerinin gıda güvenliği
hususundaki anlık dikkatsizlikleri geri dönülmez olumsuz sonuçlara
neden olabilmekte ve müşterilerin tercih sıralamalarını önemli ölçüde
etkilemektedir (Tuncer, 2019:2). Dinlence, eğlence, keşif, kaliteli
zaman geçirme, sağlık gibi amaçlarla turizm hareketliliğine katılan
bireyler için, beklentilerinin karşılanmasının yanı sıra, bu aktivitelerin
güvenli ve sağlıklı ortamlarda geçirilmesi önem taşımaktadır (Tütüncü,
vd.,2011).
Turizm sektörü içinde büyük bir paya sahip yeme içme
işletmelerinin hijyen ve sağlık uygulamaları doğrultusunda
sertifikalandırıldıkları yönetim sistemlerinin, turistlerin güven anlayışı
açısından önemli olduğu görülmektedir. Turizm döngüsü içinde sağlık
endişesinden uzak geçirilen kaliteli zamanların içinde, insanların temel
ihtiyacının güvenli bir biçimde tüketilmesinin önemli bir payı olduğu
düşünüldüğünde, yönetim sistemlerinin önemi çok daha anlaşılır
olmaktadır. Müşteri beklentilerinin sürekli dönüştüğü turizm
sektöründe, hizmet kalitesinin artırılmasının ve rekabet edilebilirliğin
yolu sistemli bir yönetim mekanizmasından geçmektedir (Ayaz ve
Aydın, 2017:136). Tüm bu değerlendirmeler ışığında, hem tüketici
sağlığının korunması hem de piyasa koşulları içinde farkındalık ve
hizmet kalitesinin artırılmasına dönük olan uygulamalar kapsamında,
Kültür Ve Turizm Bakanlığı tarafından Güvenli Turizm Belgesi
sertifikasyon süreci başlatılmıştır.
2. Turizm İşletme Belgesi ve Güvenli Turizm Sertifikasyonu
Türkiye’de hizmet sektörünün lokomotiflerinden biri olan
restoranların, turistik bir işletme olarak çalışabilmesi için uymak
zorunda oldukları kurallar ve belgeli işletmelerin sahip oldukları
avantajlar, turizm mevzuatı kapsamında uygulanan yasa ve
yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bu kapsamda; restoranların, turistik
işletme şartlarına yetkinlikleri ve işletmelere getirilen kolaylıkların
yasal dayanağını 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile Turizm
Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik oluşturmaktadır. 2634
sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun elektrik havagazı ve su başlıklı 16.
maddesinde geçen “…Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz
ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan
tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler.. .” hükmü uyarınca, Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilen turizm işletme belgeli
tesislerin ekonomik avantajlardan faydalandığı görülmektedir
(www.mevzuat.gov.tr). Bununla birlikte; 2005 tarih ve 8948 sayılı
Turizm Tesislerinin Nitelikleri ve Belgelendirilmesine İlişkin
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Yönetmelik, 2019 tarih ve 30791 sayılı Turizm Tesislerinin
Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’in yürürlüğe girmesiyle uygulamadan
kaldırılmış olsa da, yeni yönetmelikte, belirtilen kriterlere uygun
olması durumunda, yürürlükten kalkan yönetmelik süresi içinde
düzenlenmiş turizm işletmesi belgelerinin geçerli olmasına
hükmedilmiştir (www.resmigazete.gov.tr). Türkiye’deki restoranların
asgari kriterlerinin belirlenmesi, tesisler arasındaki standardın
sağlanarak, kalitenin korunması ve yükseltilmesi amacıyla uygulanan
yönetmelik kapsamında günümüze kadar pek çok yeme içme tesisi
turizm işletme belgesi almaya hak kazanmış ve turistik tesis olarak
faaliyetlerine devam etmektedir.
Tablo.1 Turizm İşletmesi Belgeli Yeme-İçme Tesis Sayıları (2019)
İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİNE SINIFLAMASINA GÖRE TURİZM BELGELİ
YEME-İÇME TESİSLERİNİN SAYISI
TURİZM
BELGELİ
İSTATİSTİKİ
BÖLGE
BİRİMLERİ
SINIFLAMAS
I
İstanbul
Marmara
Ege
Doğu
Marmara
Batı Anadolu

TESİS

YATIRIM

KAPASİTE
(Kişi)

TURİZM İŞLETME
BELGELİ
KAPASİTE(Kişi
)

TESİS

43
7

6 651

1

350

9

1 820

4

830

0

139 968
29
10

9

10 604
31 989

80
12

4

2 824

Akdeniz

13

5 012

54

13 722

Orta Anadolu

1

150

15

4 570

Batı Karadeniz
Doğu
Karadeniz

3

1 080

25

6 873

2

450

18

6 357

3

450

2

380

11

4 445

48
94

21 095

Kuzeydoğu
Anadolu

7

25 901

Ortadoğu
Anadolu
Güneydoğu
Anadolu
Toplam

4

1 710

51

21 327

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı
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8

37 733

303 637

2019 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre, turizm
işletmesi belgeli 948 yeme içme tesisinin bulunduğu görülmektedir
(www.ktb.gov.tr). İstatistiki olarak 12 bölgeye ayrılan Türkiye’de
bulunan toplam yeme içeme tesislerinin kapasitesi ise 303.367’dir.
Yeme-içme tesislerinin büyük bir kısmının İstanbul’da faaliyet
gösterdiği 51 tesisin ise ülke genelinde yatırım aşamasında olduğu
tespit edilmiştir. Hizmet sektörleri içinde büyük bir paya sahip yeme
içme tesisleri içinde, turizm işletmesi belgeli tesislerin sahip olduğu
potansiyel, turizm ülkesi olan Türkiye’nin yeme içme tesislerinin
kalitesi, güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından önemli bir husustur.
Yeme içme tesislerinde şimdiye dek uygulanan sağlık odaklı
sistemler ve sunum özellikleri, 2019 yılı Aralık ayından itibaren küresel
ölçekte farklı bir boyut ve önem kazanmıştır. Yeni Koronavirüs
(COVID-19) salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte,
hizmet sektörü içinde yer alan yeme içme tesisleri de temizlik, hijyen
ve sterilizasyon önlemlerini üst düzeye çıkarmıştır. Salgından etkilenen
tüm devletler, bir taraftan salgınla mücadele ederken, diğer taraftan
olumsuz ekonomik etkilerin hafifletilmesi amacıyla “yeni normal”
olarak adlandırılan, güven ve sağlık odaklı hizmet yaklaşımlarını
hayata geçirmiştir. Bu yaklaşımlardan bir tanesi de “Güvenli Turizm
Belgesi” dir. 20 Mayıs 2020 tarihinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından yayımlanan “Yeme-İçme Tesislerinde Kontrollü
Normalleşme Süreci” başlıklı genelge uyarınca; uyulması gereken
sağlık ve hijyen kuralları, 81 ildeki turizm işletmesi belgeli yeme içme
tesislerine gönderilmiş, bunun akabinde ise, güvenli turizm belgesi için
kriterler
belirlenerek
sertifikasyon
süreci
başlatılmıştır
(www.tga.gov.tr). Belgelendirme ve denetim süreçlerinin Bakanlık
tarafından yetkilendirilmiş bağımsız akreditasyon firmaları tarafından
gerçekleştirildiği sertifikasyon sürecinin salgın sonrası da devam
edeceği öngörülmektedir.
3.

Araştırmanın Yöntemi

Güvenli turizm sertifikasına sahip turizm işletmesi belgeli tesislerin
hijyen duyarlılıklarını incelemek amacıyla yapılan bu çalışmanın temel
araştırma soruları şunlardır:
1)
Güvenli sertifikasına sahip restoranların internet sitelerinde
güvenli turizm uygulamaları hakkında bilgi verilmekte midir?
2)
Güvenli turizm sertifikasına sahip restoranların web sitelerinde
yer alan sağlık ve hijyen duyarlı bilgilerin hangilerine daha fazla yer
verilmektedir?
Güvenli Turizm Belgeli işletmelerin hijyen duyarlılığının internet
adresleri üzerinden incelendiği bu araştırmada, Türkiye Turizm
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Geliştirme Ajansının 25.07.2020 tarihli “Güvenli Turizm Sertifikasına
Sahip Restoranlar” listesi kullanılmıştır (TGA, 2020). Araştırmanın
evrenini, belirtilen tarihte güvenli turizm sertifikalı 16 restoran
oluşturmaktadır. Çalışmanın evrenini oluşturan 16 restoranın tamamı
araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemlerinden
doküman incelemesi kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda kullanılan veri
toplama tekniklerinden olan doküman incelemesi, tek başına bir veri
toplama tekniği olarak ele alınabileceği gibi araştırmanın temel
sorunsalı çerçevesinde de araştırmaya dahil edilebilir (Yıldırım ve
Şimşek, 2013). Çalışma kapsamında, güvenli turizm sertifikasına sahip
restoranların hijyen ile ilgili uygulamalarına yer verip vermedikleri
tespit edilmeye çalışılarak, hijyen uygulamaları hakkında bilgi veren
işletmelerin internet adresleri içerik analizine tabi tutularak, sertifikanın
uygulama kapsamında önem verdikleri hususlar belirlenmeye
çalışılmıştır. İçerik analizi, iletişim eylemlerinin değerlendirilmesiyle
ilgilenen ve araştırma soruları kapsamında, gazeteler, dergiler, belgeler
gibi dokümanların veri olarak kullanıldığı bir yöntemdir (Koçak ve
Arun, 2006:24). Çalışmada, Ertaş vd. (2017) tarafından yapılan
araştırmadan da faydalanılmış, bu çalışmada kullanılan parametreler ve
kriterler geliştirilerek, güvenli turizm sertifikasına sahip işletmelerin
hijyen duyarlılıklarının incelenmesi özelinde kullanılmıştır.
Araştırmanın sınırlılıkları bulunmaktadır. Güvenli turizm belgesine
sahip işletmelerin hijyen uygulamalarının bulunmasına rağmen web
siteleri üzerinden incelenmesi ve güvenli turizm sertifikasyon süreci
belgelendirme aşamasında olan tesislerin bu çalışmaya dahil
edilmemesi araştırmanın sınırlılıklarıdır.
4. Bulgular
Araştırmada yer alan güvenli turizm belgeli restoranlara ait profil bilgisi
Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2: Güvenli Turizm Belgeli Restoranların Profil Bilgisi
İl
Antalya
İstanbul
İzmir
Ankara
Şanlıurfa
Afyonkarahisar
Trabzon
Toplam

Sayı
2
8
1
2
1
1
1
16
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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı verilerine göre
güvenli turizm sertifikasına sahip Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm
işletmesi belgeli toplam 16 restoran bulunmaktadır. Tesislerin yarısının
İstanbul’da olduğu, diğer tesislerin ise farklı illerde olduğu
görülmüştür. Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm işletmesi belgesine
sahip 948 tesisten yalnızca 16 tesisin güvenli turizm sertifikasına sahip
olduğu düşünüldüğünde, işletmelerin sertifikaya olan taleplerinin
düşük oranda kaldığı tespit edilmiştir. 1 restoran henüz belgelendirme
aşamasında olduğu için değerlendirmeye dahil edilmemiştir. Sertifika
sahibi restoranların turizm işletmesi belgeli restoran sayısına oranı
%1,68’dir. Sertifikasyonun konaklama tesisleri için zorunlu, diğer
işletmeler içinse gönüllülük esasına göre olmasına rağmen, toplumsal
sağlığın korunması açısından önemli bir sorumluluğu bulunan
restoranların sertifikasyon sürecine ilgisiz kaldığı söylenebilir.
Tablo 3: Güvenli Turizm Belgeli Restoranların Web Sitelerinde
Hijyen Duyarlılık Bilgisi
Hijyen Duyarlılık Bilgisi
Sayı
Var
Yok

3
10

Web Sitesi Bulunmayan

3

Toplam

16

Sertifika sahibi restoranların hijyen duyarlılıklarının web sitelerinde
yer alma sayıları Tablo 3’te verilmiştir. 3 tesisin sertifika kapsamında
aldıkları önlemlere ve hijyen kurallarına internet adreslerinde yer
verdikleri, 10 tesisin web adreslerinde alınan önlemlere ve sertifikasyon
sürecine ilişkin herhangi bir bilgi vermediği ve 3 tesisin de internet
adreslerinin bulunmadığı saptanmıştır. Ayrıca, iki tesisin güvenli
turizm sertifikası almasına rağmen işletmeye kapalı oldukları tespit
edilmiştir. Güvenli turizm sertifikasına sahip tesislerin, tanıtım ve
pazarlama açısından en önemli mecralarından biri olan dijital medyada,
uyguladıkları önlemlere yeterince yer vermedikleri görülmüştür.
Tablo 4: Güvenli Turizm Belgeli Restoranların Web
Sitelerinde Güvenli Turizm Uygulamaları Bilgisi
Uygulama Bilgisi
Web Sitesinde Yer Alma
Durumu
Zorunlu Uygulamalar
Vale Hizmeti
Misafirin İşletmeye Girişi
3
Personel İçin Alınacak
2
Önlemler
404

Mutfaklar
1
Yeme İçme Üniteleri
5
Lavabo ve Tuvaletler
Güvenlik
Taşıtlar
Personel Lojmanları
Atık Yönetimi
Haşere ve Zararlılarla
Mücadele
Satın Alma Mal Kabulü ve
Depolama
Acil Durum ve İzolasyon
Tabela Logo Sertifika ve Qr
2
Toplam
13
*Tabloda yer alan uygulama bilgileri sertifikasyon sürecinde
işletmelerin uymak zorunda oldukları kriterlerdir.
Sertifikalı tesislerin web sitelerinde güvenli turizm uygulamaları
bilgisi Tablo 4’te gösterilmiştir. İnternet adreslerinde, işletmelere
uygulanan ana kriterlerin müşteriye hitap eden bölümlerinin ön plana
çıkarıldığı, pek çok işletmenin vale hizmeti, sertifikasyon süreci
kapsamında uymak zorunda oldukları uygulamalar ve atık yönetimi
gibi hususlara değinmediği gözlenmiştir. 3 tesisin web adresinin
olmaması sebebiyle incelenen restoran sayısı 13 olmuştur.
Sonuç ve Değerlendirme
Aralık 2019 itibariyle tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni
Koronavirüs (COVID-19) salgını tüm hizmet sektörünün bileşenlerini
etkilediği gibi turizm sektörünü de derinden etkilemiştir. Ülkeler,
salgının yarattığı olumsuz ekonomik etkileri hafifletmek için bir takım
yol ve yöntemlere başvurmuştur. Toplumsal hayatının kısıtlandığı,
uluslararası seyahatlerin yasaklandığı ve sosyalleşmenin en aza
indirildiği bir dünyada, küresel turizm içindeki hizmet kolları arasında
yer alan restoranlar hijyen ve sağlığın çok daha fazla ön planda
tutulduğu sunumlara ağırlık vermeye başlamıştır. Bu kapsamda,
Türkiye de, Güvenli Turizm Belgesi sertifikasyon sürecini başlatarak
restoran işletmelerinde uygulamaya koymuştur. 15 ana başlık üzerinden
değerlendirilen tesisler, bağımsız denetim kuruluşları tarafından
denetlenerek belgelendirilmiş ve belgelendirilmeye devam etmektedir.
Araştırma, yeme içme işletmelerinin Güvenli Turizm Belgesi’ne
başvuru talebinin düşük seviyede kaldığını göstermiştir. 948 işletme
belgeli tesisin sadece 16’sı güvenli turizm sertifikası almaya hak
kazanmıştır. Özellikle salgın sürecinde, hem toplumsal sağlığın
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korunması hem de salgının restoran işletmeleri üzerindeki olumsuz
ekonomik etkilerinin en aza indirilmesi açısından bir fırsat olarak
değerlendirilebilecek sertifikasyon sürecine olan talebin düşük
kalmasının nedenlerinden birinin, sertifikasyon sürecine ilişkin etkin
bir tanıtımın yapılamamasının olduğu görülmektedir. Diğer bir neden
ise belgelendirme süreçlerinde aktif rol oynayan bağımsız denetim
kuruluşlarının bu denetimleri belirli bir ücret üzerinden
gerçekleştirmeleridir. Ayrıca, güvenli turizm sertifikasyonun
konaklama işletmelerinden farklı olarak gönüllülük esasına göre
alınması talebin düşük kalmasının nedenlerinden biri olarak
gösterilebilir. Sertifikasyon sürecinin sadece salgın dönemi ile sınırlı
kalmayacağı öngörüldüğünden, bu uygulamanın faydalarının Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından etkili iletişim mecralarıyla işletmelere
aktarımının, önemli olacağı görülmektedir.
Sertifika sahibi restoranların büyük bir kısmının, İstanbul’da
olduğu, turizm faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği Ege ve
Akdeniz sahillerinde toplamda sadece 3 işletmenin belgelendirildiği
tespit edilmiştir. Özellikle salgın sürecinde uluslararası seyahatlerin
kısıtlandığı ve Türkiye’ye gelen turist sayılarında ciddi düşüşlerin
gözlemlendiği düşünüldüğünde, Türkiye’nin salgına verdiği önem ve
tedbirlerin önemli bir örneği olan güvenli turizm sertifikasyonuna sahil
bölgelerindeki işletmelerin ilgisiz kaldığı tespit edilmiştir.
Sertifikasyon sürecinin etkinliği ve sürdürülebilirliği açısından,
işletmelerin bulunduğu yerel yönetimlerin de etkin bir rol üstlenerek,
ruhsatlandırdıkları işletmeler için teşvik edici ve yönlendirici bir rol
üstlenmeleri yerinde olacaktır.
Araştırmanın amaçlarından biri, güvenli turizm sertifikasına sahip
restoranların, hijyen duyarlılıklarının internet adreslerinde kullanım
etkinliklerinin belirlenmesi olmuştur. Yapılan incelemede, belge sahibi
tesislerin yarısından fazlasının, web adreslerinde hijyen duyarlılığına
ilişkin herhangi bir bilgiye yer vermedikleri, 3 restoranın ise resmi
internet adresinin bulunmadığı görülmüştür. En dikkat çekici
sonuçlardan biri ise, belge alan 2 işletmenin tesislerini kapatması
olmuştur. Güvenli turizm belgesinin, tanıtım ve pazarlama açısından
olağanüstü koşullarda farkındalık yaratabilecek bir uygulama olduğu
düşünüldüğünde, tesislerin bu avantajı dijital ortamlarında
kullanmadıkları ya da kendilerine avantaj sağlamadığını düşündükleri
söylenebilir.
Araştırmanın diğer amacı doğrultusunda, işletmelerin web
sitelerindeki güvenli turizm uygulamaları bilgileri incelendiğinde,
doğrudan müşteriyi ilgilendiren hijyen ve sağlık uygulamalarına daha
çok yer verildiği görülmüştür. Ayrıca tesisin güvenli turizm
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sertifikasına sahip olduğu bilgisine sadece 2 işletme yer vermiştir.
Misafirin işletmeye girişinde ve yeme içme ünitelerinde alınan sağlık
ve hijyen önlemleri işletmelerin web sitelerinde daha çok yer almıştır.
Çalışmanın, salgının dinamik seyrinden dolayı sınırlılıkları
bulunmaktadır. Bunlardan biri, sadece Kültür ve Turizm
Bakanlığı’ndan işletme belgeli tesislerin araştırmada yer almasıdır.
Yeme içme tesislerinin salgın sürecinde en fazla etkilenen
işletmelerden olması sebebiyle, bu süreçte belgelendirilen tesislerin,
belgeye verdikleri önem ve hijyen duyarlılıklarını kullanım
etkinliklerinin, web siteleri üzerinden ölçümlenmeye çalışıldığı bu
çalışmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi
belgesi almaya hak kazanmış tesisler incelenmiştir. Çalışmanın bir
diğer sınırlılığı ise, salgının dinamik seyrinden dolayı, belirli bir tarihe
kadar belge kazanmaya hak kazanmış tesislerin incelenmesidir. 25
Temmuz 2020 tarihi itibariyle Güvenli Turizm Belgesi’ne sahip 16 tesis
araştırmanın evrenini oluşturmuş ve tesislerinin tamamı incelenmiştir.
Bundan sonra yapılacak çalışmalarda, belediye belgeli güvenli turizm
sertifikasına sahip restoranların da incelenmesi, sertifikalı tesislerden
hizmet alan müşterilerin tepkilerini ve beklentilerini ölçümleyebilecek
çalışmaların da olmasının alanyazına zenginlik katacağı
düşünülmektedir.
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Giriş
Archie Carroll, sosyal sorumluluk kavramını dört aşamalı bir
modelde tanımlamaya çalışmıştır. Bu dört aşama, ekonomik
sorumluluk, yasal sorumluluk, etik sorumluluk ve filantrofik (gönüllü,
hayırsever) sorumluluktur. Bir şirket öncelikle kar etmeli; bunu
yasalara uygun bir şekilde gösterdiği faaliyetlerle yapmalı; yasalara
uymanın yanı sıra toplumun etik değerlerini de gözetmeli ve son olarak
toplumun hayrına olan gönüllü faaliyetleri de gündemine almalıdır
(Atlığ, 2006:27; Kozak ve Güçlü, 2006:39). Sosyal sorumluluk
kavramını tüm yönleriyle yerine getiren işletmeler de tüketici gözünde
ayrıcalıklı ve tercih edilen konuma geçmektedir (Karahan, 2006: 39).
Bu nedenle, karlılığını arttırmak ve varlığını sürdürmek isteyen
işletmelerin, toplumun istek ve ihtiyaçlarına duyarlı olması, çevreyi
koruması ve ahlaki davranabilmesi, yani sosyal sorumluluk
çerçevesinde hareket etmesi vazgeçilmez bir zorunluluk halini almıştır


Bu çalışma, Hüseyin ÖZDEMİR’in, Ahmet Özdal DEĞİRMENCİOĞLU
danışmanlığında hazırlamış olduğu “Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin
İşletme Sosyal Sorumluluğuna İlişkin Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma (Gazi
Üniversitesi ve Nevşehir Üniversitesi Örneği)” başlıklı yüksek lisans tezinden
üretilmiştir.
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(Karaismailoğlu, 2006: 11). İşletmeye ekonomik, devlete ise sosyal bir
görev yükleyen anlayış yerini ‘ortak sosyal sorumluluk’ kavramına
bırakmıştır. Sürdürülebilir ticari başarının sadece kısa vadeli çıkarları
ya da pazara endeksli kaygıları gidererek sağlanamayacağı görüşü
işletmeler arasında her geçen gün yayılmaktadır. İşletmelerin
faaliyetlerini farklı grupların çıkarlarına ve çevreye karşı duyarlı olarak,
rekabeti ve ekonomik gelişmeyi arttıracak şekilde sürdürmeleri
öngörülmektedir (Kağnıcıoğlu, 2007:7). İşletmelerin ve toplumun
sağlığı ve bekası açısından ekonomik ve sosyal sorumluluklar dengede
tutulmalıdır (Karaismailoğlu, 2006: 20). Bu doğrultuda sosyal
sorumluluğun aleyhinde ve lehinde olan görüşlere bakmak faydalı
olacaktır. Sosyal sorumluluğun aleyhinde olan görüşleri şu şekilde
sıralayabiliriz (Eren, 2005:108-109):
- Yönetimin temel ve tek sorumluluğu hissedarların (sahiplerin)
karlarını maksimize etmektir. Sosyal konular, bu nedenle, derhal ele
alınıp üzerinde durulacak hususlar değildirler. Üstelik, serbest pazar
ekonomisinin işleyiş ve baskıları içinde zamanla çözümlenebilecektir.
Bu nedenle her işletmenin ayrı ayrı sosyal amaç ve görevlerle
uğraşması doğru olmaz.
- İşletmeler sosyal faaliyetleri gerçekleştirmek için kurulan
müesseseler değildir. Kurulması, örgütlü ve çalışma sistemleri,
ekonomik olarak üretim yapma ve öncelikle verimliliği sağlamaktır.
Sosyal kararlar vermek için sosyal yeteneklere sahip uzmanları yoktur.
- Eğer yöneticiler sosyal sorumluluğun gerekliliğini düşünüp, bunu
gerçekleştirmeye yönelik olurlarsa, işletmenin ekonomik nitelikteki
birincil amaçlarını ihmal edebilir ve rekabet savaşında mağlup
olabilirler.
- Sosyal sorumluluklar sadece işletmeleri değil, tüm toplumu
ilgilendirir. O halde, bu sorunları işadamlarının ve yöneticilerin
çözmesi zorunlu olamaz. Devletin, kamu kuruluşlarının ve sosyal
amaçlarla kurulmuş kurumların asıl görevini ekonomik amaçları için
bile yeterli güce sahip olmayan işletmelere yüklemek insafsızlık
olacaktır.
- Sosyal görev ve sorumlulukların gereğini yerine getiren işletmeler
bu görevlerin gerektirdiği harcamaları ürünlerin maliyetlerine
yansıtacaklar, bunun sonucunda ise ürün fiyatları yükselecek bu da
başta tüketici olmak üzere toplumun aleyhine bir durumun ortaya
çıkmasına neden olacaktır.
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- Bir ülkenin sosyal görev ve sorumlulukları yerine getirme
sonucunda maliyetlerinin ve ürün fiyatlarının yükselmesi, uluslar arası
piyasalarda rekabet gücünün azalmasına ve pazar kaybetmesine neden
olacaktır.
Sosyal sorumluluğun lehinde olan görüşleri şu şekilde sıralayabiliriz
(Eren, 2005:109-110; Torlak, 2007:48-49):
- En gözlemsel ve gerçekçi nedenlerden biri, işletmeler ister karşı
çıksın ister çıkmasın onlar bu toplumun birer parçasıdırlar ve hükümet
onları alacağı önlemler ve düzenleyici yasalarla faaliyetlerinde gerekli
tedbirleri ve değişiklikleri almaya zorlayacaktır.
- Sermaye gücü olarak açıklandıktan sonra işletmeye sosyal
sorunların çözümü için neden bir şans vermeyelim demektedir. Şu
halde, işletme toplumsal sorunların artması için bir kaynak olduğu gibi
bu sorunların çözümünü etkili biçimde gerçekleştirecek bir kaynaklar
topluluğudur ve sosyal sorumluluğu yüklenmektir.
-İşletmeler, sahip oldukları kaynaklar ve üretim gücü bakımından,
çevrenin dikkat ve düşmanlığını çeken ekonomik kuruluşlardır.
Bunların sosyal sorumlulukların bilincinde olarak çevrelerine ve sosyal
sorunlara daha duyarlı olmaları kendilerine düşen tedbir ve çabaları
göstermeleri onlara olan ve olabilecek olan reaksiyonları azaltacak veya
önleyecektir. Böylece siyasi rejimler daha çok işletmelerde ve iş
hayatından yana bir politika izleyecekler, bunun sonucunda devlet
müdahaleleri azalacak, işletme çevresi ile çatışmalı değil uzlaşmalı
hatta uyumlu ilişkiler kurabilecektir.
Bu çalışmada turizm eğitimi alan lisans öğrencilerin işletme sosyal
sorumluluğuna ilişkin algılamaları ve bu algılamalarının cinsiyete,
okudukları bölüm ve sınıfa ve aldıkları derslere göre karşılaştırılmalı
biçimde analiz edilerek işletme sosyal sorumluluğuna yönelik bakış
açılarının ortaya konulması amaçlanmıştır.
Araştırma Yöntemi
Bu araştırma betimsel ve ilişkisel tarama yöntemine göre
modellenmiştir.
Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri
Bu araştırmada turizm eğitimi alan lisans öğrencilerin işletme
sosyal sorumluluğuna ilişkin algı düzeyleri ve bu algı düzeylerinin
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cinsiyete, okudukları bölüm ve sınıfa ve aldıkları derslere göre
karşılaştırılmalı biçimde analiz edilerek işletme sosyal sorumluluğuna
yönelik bakış açılarının ortaya konulmasına çalışılacaktır. Bu amaç
doğrultusunda aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur.
Hipotez 1: İşletme sosyal sorumluluğu ile ilgili algılamaları
açısından kadın ve erkek öğrenciler birbirinden farklıdır.
Hipotez 2: İşletme sosyal sorumluluğu ile ilgili algılamaları
açısından öğrencilerin okudukları üniversitelere göre anlamlı
farklılıklar vardır.
Hipotez 3: İşletme sosyal sorumluluğu ile ilgili algılamaları
açısından öğrencilerin okudukları bölüm ve sınıfa göre anlamlı
farklılıklar vardır.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evreni Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim
Fakültesi öğrencileri ile Nevşehir Üniversitesi Ticaret ve Turizm
Eğitim Fakültesi öğrencileridir.
Araştırmanın örneklemini ise
araştırmaya katılmayı kabul eden Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm
Eğitim Fakültesi Seyahat İşletmeciliği 2. sınıf ve Konaklama
İşletmeciliği 4. sınıf kadın ve erkek öğrencileri ile Nevşehir
Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turist Rehberliği ve
Seyahat İşletmeciliği Birinci ve İkinci sınıf öğrencileri ile Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Birinci ve Dördüncü sınıf kadın ve erkek
öğrencilerin oluşturmuştur.
2007-2008 öğretim yılında Gazi
Üniversitesi Ticaret ve Turizm Fakültesinde kayıtlı Seyahat
İşletmeciliği 2. sınıftaki 40 kadın ve 31 erkek öğrenci, Konaklama
İşletmeciliği 4. sınıftaki 28 kadın ve 51 erkek öğrenci ve Nevşehir
Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turist Rehberliği ve
Seyahat İşletmeciliği 1. sınıftaki 24 kadın ve 18 erkek öğrenci, 2.
sınıftaki 21 kadın ve 22 erkek öğrenci ile Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik 1. sınıftaki 17 kadın ve 26 erkek öğrenci, 4. sınıftaki 27 kadın
ve 41 erkek öğrenci çalışmamızın evrenini oluşturmaktır. Gazi
Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği 2. sınıf 71 öğrenci, Konaklama
İşletmeciliği 4. sınıf 79 öğrenci ve Nevşehir Üniversitesi Turist
Rehberliği ve Seyahat İşletmeciliği 1. sınıf 42 öğrenci ve 2. sınıf 43
öğrenci ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 1. sınıf 43 öğrenci ve
Otelcilik 4. sınıftaki 68 öğrenci olmak üzere toplam 346 öğrenci için
anket hazırlanmış fakat yaz dönemi olması ve özellikle 4 sınıf
öğrencilerinin tamamının alması gereken zorunlu derslerin olmaması
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nedeni ile farklı gün ve farklı saatlerde yapılan anket çalışmalarına
rağmen öğrencilerin tamamına ulaşmak mümkün olmamıştır. Bu
çalışmada 157 kadın öğrencinin 132 sine yani %84.1 ine, 189 erkek
öğrencinin 154 üne yani %81.5 ine ulaşılabilmiştir.
Araştırmanın Veri Toplama Aracı
İşletme sosyal sorumluluğu ile ilgili algılamaların tespit edilebilmesi
için Archie B.Carrol’un (1991) “The Pyramid of Corporate Social
Responsibility” başlıklı çalışmasını kaynak alan Ünal AY’ın (2003)
“İşletmelerde Etik ve Sosyal Sorumluluk” adlı çalışmasında
yararlandığı anket formu temel alınmıştır. Anket formu iki bölümden
oluşmuştur. Birinci bölümde işletme sosyal sorumluluğuna ilişkin
ekonomik, etik, yasal ve gönüllü sorumluluk alanlarından beşer
ifadenin yer aldığı ve beşli likert ölçeğinin kullanıldığı 20 ifade yer
almıştır. Anket formunun ikinci kısmında ise öğrencilerin cinsiyetleri,
okudukları üniversite, bölüm ve sınıf bilgilerini belirlemeye yönelik
ifadeler yer almıştır. Ölçekteki ifadeler, beşli likert ölçeği kullanılarak
işletme başarısı için “hiç önemli değil” den “çok önemli”ye doğru
derecelendirilmiştir. Elde edilen verilerin analizi SPSS 16 istatistik
paket programı ile yapılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin
güvenilirlik ve geçerlilik (Cronbach Alfa, KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)
ve Bartlett ) analizleri yapılmıştır. 20 ifade 4 boyuttan oluşan sosyal
sorumluluk ölçeğinin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ,810
bulunmuştur. Bu da ölçeğin oldukça güvenilir bir ölçek (0,60≤α<0,90)
olduğunu göstermektedir (Can, 2019: 391). Öğrencilerin cinsiyetleri ve
okudukları üniversite ile sosyal sorumluluk ölçeği boyutları arasında
istatistiksel anlamlı farklılıkların tespiti için ilişkisiz örneklem t testleri,
öğrencilerin okudukları bölüm ve sınıf ile sosyal sorumluluk ölçeği
boyutları arasında istatistiksel anlamlı farklılıkların tespiti için tek
yönlü anova testleri yapılarak elde edilen sonuçlar tablolaştırılmıştır.
Araştırmada örneklem yeterliliğini temsil eden KMO oranı 0,775
olarak belirlenmiştir.
Bulguların Analizi
Bu bölümde araştırma bulguları, değerlendirme ve sonuçlara ilişkin
bilgilere yer verilmiştir.
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Tablo 1. Üniversite, Bölüm ve Sınıflara Göre Cinsiyet Dağılımı
Gazi
Üniversitesi

Bölüm

Seyahat
İşletmeciliği 2.
Sınıf
Konaklama
İşletmeciliği 4.
Sınıf
Turist
Rehberliği ve
Seyahat
İşletmeciliği
1.Sınıf
Turist
Rehberliği ve
Seyahat
İşletmeciliği 2.
Sınıf
Turizm
İşletmeciliği
ve Otelcilik 1.
Sınıf
Turizm
İşletmeciliği
ve Otelcilik 4.
Sınıf
Toplam

Nevşehir
Üniversitesi
Kadın

Toplam

Kadın

Erkek

n

36

26

62

%

58,1

41,9

100

n

22

34

56

%

39,3

60,7

100

n

16

15

31

%

51,6

48,4

100

Erkek

n

20

19

39

%

51,3

48,7

100

n

15

21

36

%

41,7

58,3

100

n

23

39

62

%

37,1

62,9

100

74

94

286

n

58

60

Tablo 1’e göre Gazi Üniversitesi’nden araştırmaya katılan Seyahat
İşletmeciliği 2. sınıf öğrencilerinin %58.1 i (36 öğrenci) kadın öğrenci
iken erkek öğrencilerin oranı %41.9 (26 öğrenci) dir. Konaklama
İşletmeciliği 4. sınıf öğrencilerinde bu oran kadınlar % 39.3 (22
öğrenci), erkekler %60.7 (34 öğrenci) dir. Seyahat İşletmeciliği 2. sınıf
öğrencileri Gazi Üniversitesi’nden araştırmaya katılan öğrencilerin
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%52.5 ini oluştururken, Konaklama İşletmeciliği 4. sınıf öğrencileri
%47.5 ini oluşturmuşlardır. Nevşehir Üniversitesi’nden araştırmaya
katılan öğrencilerin %39.9 u 1. sınıf (67 öğrenci) öğrencisi ve bu
öğrencilerin %53.7 si (36 öğrenci) Seyahat İşletmeciliği ve Otelcilik 1.
sınıf öğrencisi iken %46.3 ü (31 öğrenci) Turist Rehberliği ve Seyahat
İşletmeciliği 1.sınıf öğrencisidir. Nevşehir Üniversitesi’nden
araştırmaya katılan tüm öğrencilerin içinde Turist Rehberliği ve
Seyahat İşletmeciliği 2. sınıf öğrencilerin oranı %23.2 (39 öğrenci) iken
Seyahat İşletmeciliği ve Otelcilik 4. sınıf öğrencilerin oranı %36.9 (62
öğrenci) dir. Nevşehir Üniversitesi’nden araştırmaya katılan Seyahat
İşletmeciliği ve Otelcilik 4. sınıf öğrencilerin %62.9 u (39 öğrenci)
erkek öğrenci iken %37.1 i (23 öğrenci) kadın öğrencidir. Turist
Rehberliği ve Seyahat İşletmeciliği 2. sınıf öğrencilerin %51.9 u (20
öğrenci) kadın öğrenci iken %48.1 i (19 öğrenci) erkek öğrencidir. Yine
araştırmaya katılan 1. sınıf öğrencilerinden Turist Rehberliği ve
Seyahat İşletmeciliği 1. sınıf öğrencilerinin %51.6 sı (16 öğrenci) kadın
öğrenci iken %48.4 ü (15 öğrenci) erkek öğrencidir ve son olarak
Seyahat İşletmeciliği ve Otelcilik 1.sınıf öğrencilerinin %58.3 ü (21
öğrenci) erkek öğrenci iken %41.7 (15 öğrenci) kadın öğrencidir.
Tablo 2. İşletme Sosyal Sorumluluğuna İlişkin Görüşlerin
Ortalama İstatistiklere Göre Önem Dereceleri
Stand.
Sapma
2.48

Önem
Derecesi
Çok Önemli

Sıra

Maddeler

Ortalama

Yasal

4,38

Etik

4,37

2.57

Çok Önemli

2

Ekonomik

4,09

2.77

Önemli

3

Gönüllü

4,07

3.07

Önemli

4

1

Tablo 2’ye göre öğrencilerin sosyal sorumluluk boyutlarından en
fazla yasal sorumluluk boyutuna önem verdikleri görülmektedir. Yasal
sorumluluk boyutunu sırası ile etik sorumluluk boyutu, ekonomik
sorumluluk boyutu ve gönüllü sorukluluk boyutlarının izlediği
görülmektedir. Anbar vd., (2017) ve Temelli (2020), araştırmalarında
öğrencilerin yasal sorumlulukları en önemli KSS boyutu olarak
algıladıkları sonucuna ulaşmışlardır.
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Tablo 3. Ankete Verilen Cevaplara Göre İşletme Sosyal
Sorumluluğuna İlişkin İfadelerin Ortalama İstatistiklere Göre
Önem Dereceleri
İfade

No Maddeler
1

Yasal 2

2

Etik 4

3

Gönüllü 5

4

Yasal 4

5

Etik 1

6

Etik 2

7

Yasal 3

8

Yasal 1

9

Gönüllü 1

10

Ekonomik
4

11

Etik 5

12 Gönüllü 3

Kanunlara uyan “vatandaş şirket”
olabilmesi
Şirket onurunu korumanın, yasalara
uymanın da ötesinde bir şey olduğunu
bilmesi
Toplumun “Yardım ve Hayır”
beklentileriyle uyumlu faaliyetlerde
bulunması
Devletin ve yerel yönetimlerin
koyduğu yasal düzenlemelere uyması
Toplumun etik normlarına uyumlu bir
şekilde çalışması
Toplumun kabul ettiği etik değerleri
kabul etmesi ve saygı göstermesi
Yasal zorunlulukları yerine getiren
başarılı bir firma olması
Devletin ve yasaların işletmeden
beklentileriyle uyumlu bir şekilde
Toplumunçalışması
“yaşam kalitesi” ni
arttıracak gönüllü projelere katkı
sağlaması mümkün
İşletme faaliyetlerinde
olduğunca
verimli olması
Etik ilkelerle uyumlu bir “vatandaş
şirket” olarak tanınması

Ort. S.S.
4.67 0.63
4.59 0.67

4.56 0.78
4.44 0.72
4.43 0.85
4.41 0.81
4.41 0.79
4.35 0.84
4.31 0.78
4.31 0.87
4.30 0.83

Eğitim kurumlarına yardım sağlaması

4.15 0.91

13

Etik 3

Şirket hedeflerine ters düşse de etik
değerlerden taviz vermemesi

4.13 0.95

14

Ekonomik
3

Rekabet gücünü sürekli kılması

4.05 0.97

Tablo 3’ün devamı
15

Ekonomik
2

16

Yasal 5

17

Ekonomik
1

Mümkün olan en yüksek kazancı
hedeflemesi
Yasal gereklere mümkün olduğunca
uyarak ürün ve hizmet üretmesi
İşletmenin karı maksimize ederek
başarılı olması
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4.04 0.96
4.04 1.01
4.03 0.90

18

Ekonomik
5

19 Gönüllü 4
20 Gönüllü 2

Her zaman kar edebilen, başarılı bir
firma olarak bilinmesi
Şirket yöneticileri ve çalışanlarının,
toplumsal faaliyetlere gönüllü olması
Güzel sanatlara ve sahne sanatlarına
yardım etmesi (opera, bale, senfoni
gibi)

4.03 0.97
3.84 1.02
3.49 1.12

Tablo 3’e göre işletmelerin sosyal sorumluluklarına ilişkin öğrenci
görüşlerine göre en fazla ve en az katıldıkları ilk üç ve son üç ifade
şöyledir. Yasal 2 (Kanunlara uyan “vatandaş şirket” olabilmesi), Etik 4
(Şirket onurunu korumanın, yasalara uymanın da ötesinde bir şey
olduğunu bilmesi), Gönüllü 5 (Toplumun “Yardım ve Hayır”
beklentileriyle uyumlu faaliyetlerde bulunması) ifadeleri en fazla görüş
birliğinde bulunulan görüşlerdir. Bunun yanı sıra Gönüllü 2 (Güzel
sanatlara ve sahne sanatlarına yardım etmesi (opera, bale, senfoni
gibi)), Gönüllü 4 (Şirket yöneticileri ve çalışanlarının, toplumsal
faaliyetlere gönüllü olması), Ekonomik 5 (Her zaman kar edebilen,
başarılı bir firma olarak bilinmesi) ifadeleri ise öğrencilerin en az
katılım gösterdikleri görüşlerdendir.
Tablo 4. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Sosyal Sorumluluk
Boyutları Algılamaları İlişkisiz Örneklem T Testi Sonuçları
Alt
Cinsiye
Boyutlar
t
Ekonomi
k

Kadın
Erkek
Kadın

Etik
Erkek
Kadın
Yasal
Erkek
Kadın
Gönüllü
Erkek

f
15
4
13
2
15
4
13
2
15
4
13
2
15
4
13
2

Standar
T
Ortalam
t
Değer
Sd
a
Sapma
i
4,06

2.76

4,12

2.77

437

2.68

4,38

2.46

4,33

2.60

4,44

2.31

4,02

3.45

4,12
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2.55

p

-0.857

28
4

0.39
2

-0.156

28
4

0.87
6

-1.799

28
4

0.07
3

-1.368

28
4

0.17
2

Tablo 4’e göre erkek öğrencilerin işletmelerin ekonomik (X=4,12),
etik (X=4,38), yasal (X=4,44), gönüllülük (X=4,12) açısından
sorumluluklarına ilişkin görüşleri, kadın öğrencilerin görüşlerine göre
daha olumludur. Ancak istatistiksel açıdan öğrencilerin işletmelerin
ekonomik, etik, yasal ve gönüllülük açısından sorumluluklarına ilişkin
görüşleri cinsiyetlerine göre değişmemektedir. Bir başka deyişle kadın
öğrencilerin işletmelerin ekonomik, etik, yasal ve gönüllülük açısından
sorumluluklarına ilişkin görüşleri ile erkek öğrencilerin işletmelerin
ekonomik, etik, yasal ve gönüllülük açısından sorumluluklarına ilişkin
görüşleri arasında 0.05 anlamlılık düzeyinde bir fark bulunamamıştır
(p>0.05). Özalp vd. (2008), araştırmalarında kadın öğrencilerin sosyal
sorumluluk algılama düzeylerinin erkek öğrencilerden daha yüksek
olduğu, Bayraktar ve Güvenç (2014), araştırmalarında erkek
öğrencilerin KSS algı düzeylerinin kadın öğrencilerden daha yüksek
olduğu, Koçoğlu ve Saraç (2016), araştırmalarında turizm eğitimi alan
lisans öğrencilerinin turizm işletmelerinin yasal sorumluluklara uygun
hareket ettiği, gönüllü sorumluluk faaliyetlerine ise nispeten önem
verilmediği, kadın öğrencilerin KSS algılamalarını erkek öğrencilerden
daha yüksek olduğu, Anbar vd., (2017), araştırmalarında ekonomik
sorumluluk boyutunda, erkek öğrencilerin ortalama değeri kadın
öğrencilerden yüksek iken, diğer tüm boyutlarda, kadın öğrencilerin
ortalama değerleri (verdikleri önem), erkek öğrencilerden yüksek
olduğu, Adıgüzel vd. (2017), araştırmalarında kadın öğrencilerin
işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik tutumlarının erkek
öğrencilerden daha yüksek olduğu, Ünlü (2017), araştırmasında erkek
katılımcıların, kadın katılımcılara göre sosyal sorumluluk bilinçlerinin
daha yüksek olduğu, Kırılmaz vd. (2018), araştırmalarında kadın
öğrencilerin küresel sosyal sorumluluk algılarının erkeklere göre daha
yüksek olduğu, Hancıoğlu ve Çıtır (2018), araştırmalarında erkek
öğrencilerin KSS algı düzeylerinin kadın öğrencilerden daha yüksek
olduğu, Temelli (2020), araştırmasında ekonomik ve yasal sorumluluk
boyutlarında erkek öğrencilerin ahlaki ile gönüllü ve hayırsever
sorumluluk boyutlarında ise kadın öğrencilerin puan ortalamalarının
daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
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Tablo 5. Öğrencilerin Okudukları Üniversitelere Göre Sosyal
Sorumluluk Boyutları Algılamaları İlişkisiz Örneklem T Testi
Sonuçları
Alt
Boyutlar Üniversite
Gazi
Ekonomik
Nevşehir
Gazi
Etik
Nevşehir
Gazi
Yasal
Nevşehir
Gazi
Gönüllü
Nevşehir

f
118
168
118
168
118
168
118
168

Ort.
4,11
4,08
4,26
4,45
4,32
4,42
4,03
4,10

s.s.
2.76
2.77
2.68
2.46
2.60
2.31
3.45
2.55

T
Değeri Sd
0.493

p

284 0.623

-3.160 284 0.002
-1.694 284 0.091
-1.003 284 0.317

Tablo 5’e göre ekonomik sorumluluklar açısından Gazi
üniversitesinde okuyan öğrencilerin görüşleri Nevşehir üniversitesinde
okuyan öğrencilerin görüşlerinden daha olumludur, ancak 0.05
anlamlılık düzeyinde aralarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yasal
ve Gönüllülük sorumlulukları açısından Nevşehir üniversitesi
öğrencilerinin görüşleri Gazi üniversitesi öğrencilerinin görüşlerinden
daha olumludur, ancak 0.05 anlamlılık düzeyinde aralarında anlamlı bir
fark bulunamamıştır. Etik sorumluluklar açısından Nevşehir
üniversitesinde okuyan öğrencilerin görüşleri Gazi üniversitesinde
okuyan öğrencilerin görüşlerine göre daha olumludur ve 0.05
anlamlılık düzeyinde aralarında istatistiksel açıdan da bir fark
bulunmuştur ve bu fark Nevşehir üniversitesi öğrencileri lehinedir.
Nevşehir Üniversitesi öğrencileri Turizmde Sosyal Sorumluluk ve Etik
ile Turizmde İş Ahlakı derslerini almış olmalarına rağmen ekonomik,
yasal ve gönüllü sorumluluk boyutlarında Gazi Üniversitesi öğrencileri
ile aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa neden olmamıştır.
Tablo 6’ ya göre öğrencilerin okudukları bölüm ve sınıflara
(Konaklama 1, konaklama 4, seyahat 1 ve seyahat 4) ile sosyal
sorumluluk boyutlarını algılamaları (Ekonomik sorumluluklar, yasal
sorumluluklar, etik sorumluluklar ve gönüllü sorumluluklar) arasında
istatistiksel anlamlı farklılıkların tesbiti için yapılan tek yönlü anova
testi sonuçlarının verildiği tablo 6’ya göre öğrencilerin sosyal
sorumluluk boyutlarını algılamaları okudukları bölüm ve sınıfa göre
anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Tablo da da görüleceği üzere
Turizmde Sosyal Sorumluluk ve Etik ile Turizmde İş Ahlakı derslerini
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almış olmak, bu dersleri almayan öğrenciler ile sosyal sorumluluk
boyutları, ekonomik, Tablo 6. Öğrencilerin Okudukları Bölümlere
Göre Sosyal Sorumluluk Boyutları Algılamaları Anova Testi
Sonuçları
Sosyal
Sorumluluk
Boyutları
Ekonomik
Sorumluluk
Boyutu

Yasal
Sorumluluk
Boyutu

Etik
Sorumluluk
Boyutu

Gönüllü
Sorumluluk
Boyutu

Değiş.

Bölüm

Varyans
Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd

Kare.
Ort.

Gruplararası

25,424

3

8,475

Gruplariçi

838,476

156

F

p

1,57

,197

,100

,960

,273

,845

2,26

,083

5,375

Bölüm

Toplam

863,900

159

Gruplararası

1,666

3

Gruplariçi

863,028

156

,555

5,532

Bölüm

Toplam

864,694

159

Gruplararası

2,444

3

Gruplariçi

465,456

156

,815

2,984

Bölüm

Toplam

467,900

159

Gruplararası

48,076

3

Gruplariçi

1103,924

156

16,02

7,076
Toplam

1152,000

159

etik, yasal ve gönüllü sorumluluk boyutlarının algılanmasında bölüm
ve sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa neden
olmamıştır. Morkoç ve Erdönmez (2014) araştırmalarında öğrencilere
sosyal sorumluluk ve kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili dersler
okutulmak suretiyle eğitim verilmesi, öğrencilere sosyal sorumluluk
bilincinin aşılanmasına katkı sağlayacağı, Kırılmaz vd. (2018),
araştırmalarında sosyal sorumluluk dersi alan öğrencilerin küresel
sosyal sorumluluk algılarının sosyal sorumluluk dersi almayan
öğrencilerden daha yüksek olduğu, ancak sosyal sorumluluk dersi
almanın küresel sosyal sorumluluk düzeyleri üzerinde istatistiksel
açıdan anlamlı bir farklılık oluşturmadığı, sosyal sorumluluk dersinin
içeriği gözden geçirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Hancıoğlu
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ve Çıtır (2018), araştırmalarında işletme bölümü lisans öğrencilerinin
%85’inin KSS kavramını daha önce duymadığı ya da kavramı duyduğu
ama ayrıntılı bilgisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İlgili kavramın
araştırmanın yapıldığı fakültenin işletme bölümü ders programına bir
an önce eklenmesi gerektiği önerisinde bulunulmuştur.
Tablo 7. Hipotez Sonuç Tablosu
Hipotez
Sonuç
Hipotez 1
Reddedilmiştir
Hipotez 2
Kısmen Kabul Edilmiştir
Hipotez 3
Reddedilmiştir
Tablo 7’ye göre hipotez 1 ve hipotez 3 reddedilmiş, hipotez 2
kısmen kabul edilmiştir.
Sonuç
Araştırma sonuçlarına göre kız öğrencilerin sosyal sorumluluk
boyutlarına yönelik ortalama puanlarının erkek öğrencilerin ortalama
puanlarından daha düşük olduğu görülmektedir. Bütün sorumluluk
alanlarına ilişkin algılamalar kıyaslandığında, öğrencilerinin yasal
sorumluluklara diğer sorumluluk alanlarından daha çok önem
verdikleri görülmektedir. Uğur ve Sayılı (2016) çalışmalarında cinsiyet
ile sosyal sorumluluk boyutlarını algılama arasında anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. İbrahim ve Angelidis (1994), yönetim kurulu
üyelerinin cinsiyetlerinin, sosyal sorumluluk alanlarına verdikleri
önemi etkileyip etkilemediğine dair yaptıkları araştırmada erkek
akranlarına oranla bayan üyelerin, işletme sosyal sorumluluğunun
gönüllü bileşenlerine karşı daha güçlü bir yönelim göstermektedikleri,
bunun yanında erkek üyeler ise bayanlara oranla ekonomik performans
ile daha fazla ilgili oldukları ve yasal ve etik boyutlarla ilgili her iki cins
arasında belirgin farklılıklar bulunmadığı sonucuna ulaşmışlardır.
Peterson (2004), 278 kişi ile yaptığı benzer bir çalışmada ekonomik ve
etik sorumluluk alanlarına verilen önemin cinsiyet değişkenine göre bir
farklılık göstermediği, yasal sorumluluk boyutunda ise kadınların
erkeklere oranla işletmenin yasal sorumluluklarıyla daha fazla
ilgilendiği sonucunu ortaya koymuştur. Schminke, Ambrose ve Noel’in
(1997 ) yaptığı araştırmaya göre erkek ve bayanlara arasında gerek iş
dünyasında, gerekse iş dünyasının dışında etik karar modellerine dair
farklılıklar mevcuttur. Hoffman’ın (2001) erkek ve bayan yöneticiler
üzerinde yaptığı araştırmalarda ise bazı koşullarda bayanların daha etik
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oldukları sonucu çıkmıştır. Chonko ve Hunt’a (1985) göre bayan
pazarlama yöneticileri erkeklere oranla sosyal sorumluluğun ahlaki
boyutuna karşı daha duyarlıdırlar. Diğer yandan Fritzche (1988) erkek
ve bayan pazarlama yöneticileri arasında belirgin farklılıklara
rastlamamıştır. Benzer şekilde Barnett ve Karson (1989) etik ikilemlere
verdikleri tepkiler açısından erkek ve bayan yöneticiler arasında fark
bulunmadığını belirtmişlerdir. Dubinsky ve Ingram, Harris, Kidwell ve
Serwinek gibi bazı araştırmacılar eğitim düzeyinin, etik davranışın
belirleyicisi olmadığını vurgulamışlardır. Dubinsky ve Ingran (1984)
tarafından Amerika’daki 116 satış görevlisi üzerinde yapılan
araştırmada çalışanların kıdemi, ücretleri ve eğitim durumlarının
işletme etik sorumluluklarla ilgili algılamaları ne şekilde etkilediği
incelenmiştir. Ancak tüm faktörlerin etik sorumluluk algılamalarında
anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. Özdemir (2007)
çalışmasında eğitim, yaş, cinsiyet gibi faktörlerin çalışanların gerek
yasal gerekse ahlaki sorumluluk algılamalarında hiçbir farklılığa yol
açmadığı ortaya çıkmıştır. Sosyal sorumluluğun anlatıldığı ve işletme
sosyal sorumluluğuna yönelik öğrenci algılamalarının ortaya konduğu
bu çalışma, bundan sonraki, daha fazla sayıdaki üniversite ve daha fazla
sayıdaki öğrenci ile, daha kapsamlı ve katılımlı çalışmalara ışık
tutabilecek bir çalışma olarak görülmelidir.
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Giriş
Örgütsel bağlılık, işgörenlerin örgütün amaçlarını benimsemesinde,
örgütte kalıp çalışma isteğini devam ettirmesinde, örgütün faaliyet ve
yönetimine katılımında, örgüt için yenilikçi bir bakış açısı
sergilemelerinde önemli bir unsur olarak belirtilmektedir. Son yıllarda
hızla değişen rekabet koşulları ve farklılaşan bireysel ihtiyaçlar
nedeniyle işgörenleri kurumlarda tutmak giderek zorlaşmaktadır. Bir
işgörenin işi öğrendikten ve çalışma ortamına uyum sağladıktan sonra
işi bırakması kurum açısından fazladan maliyetlere neden olmaktadır.
Ayrıca toplam çalışan nüfus içinde eğitimli ve uzman ihtiyacının
artması örgütsel bağlılık konusunu her geçen gün daha önemli hale
getirmektedir. Tüm bu nedenlerle işgörenlerin çalıştıkları kurumlara
olan bağlılıklarının arttırılması konusu oldukça önem taşımaktadır
(Durna ve Eren, 2005).
Örgüt kültürü ise konaklama işletmelerinde işgörenlerin
davranışlarını etkileyen, onların ortak olarak davranışlar göstermelerini
sağlayan bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Örgüt kültürü yüksek olan
kurumların işgörenlerinin hem iş ve hem de sosyal hayatlarında daha
etkin ve mutlu olmalarına katkıda bulunduğu belirtilmektedir. Bu
sayede hem kurum hem işgören tarafından kazanç sağlanacak ve
işgörenin kurumuna olan bağlılığı artacaktır (Çavuş ve Gürdoğan,
2008). Örgütsel bağlılık örgütte kalma istekliliği olarak
tanımlanmaktadır (Ferris ve Aranya, 1983). Bir başka tanıma göre ise
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çalışanın örgüte katılımı ve çalıştığı kurumla olan birleşme düzeyidir
(Becker, 1992).
Bu kavram uzun yıllardır işletme alanında önemli bir konu olarak
ele alınmaktadır (Allen ve Grisaffe, 2001). Bir kurumdaki etkinliğin
ölçülmesinde çalışanların kendilerine verilen görevlerden daha
fazlasını yapmak istemesinin etkisi büyüktür. Ayrıca tecrübeli ve
kalifiye insan gücünün sürekliliğinin sağlanmasındaki önem ve işini
seven işgörenin performansının artacağı beklentileri de işgören
bağlılığına verilen önemi artırmaktadır. Çalışanın kuruma karşı yüksek
bağlılık hissetmesi durumunda, kurum amaçları için kendini adayacağı
öngörülmektedir. İşgörenlerin kurumlarının kendilerini desteklerini
hissettikleri oranda sadakat, samimiyet ve güven oluşturacakları ve aynı
oranda örgüt için iyi bir çalışan olacağı varsayılmaktadır (Goleman,
2000).
İşine bağlı işgörenlerin örgüt içinde iyi birer vatandaş olmaları
beklenmektedir. Örgütsel bağlılık yükselince bireylerin mesleki
gelişimlerine daha duyarlı olacakları da öngörülmektedir (Meyer vd.,
1993).
Önemi her geçen gün artarak devam eden örgüt kültürü ve örgütsel
bağlılık hakkında birçok araştırma olmasına rağmen alanyazında sağlık,
telekomünikasyon, posta, banka, eğitim gibi alanlarda hem özel hem
kamu kurumlarına yönelik örgütsel bağlılığı ve örgüt kültürü yapısını
bir arada inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır. Benzer bir şekilde
konaklama işletmelerinde her iki faktörü birlikte ele alan çalışma sayısı
oldukça yetersiz kalmaktadır. Bu kavramsal çalışma, konaklama
işletmeleri yöneticilerinin örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık
kavramlarının öneminin farkına varabilmeleri ve bu konuda gerekli
düzenlemeleri yapabilmeleri açısından önem taşımaktadır.
1.Kültür Kavramı
Örgütlerin kendilerine özgü kültürel özelliklerinin oluşmasında
ulusal kültür olarak da adlandırdığımız toplumsal kültür önemli bir
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle örgütsel kültürün
taşıdığı özelliklerin pek çoğunun o toplumun ulusal kültürü ile benzer
olması öngörülmektedir (Özkoç ve Özgül Katlav, 2015: 116).
Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır ve kültürel özellikler
yalnız milletten millete değişmekle kalmaz, aynı ülkenin kent ve
köylerinin hatta ve hatta kentin farklı mahallerinde ikamet eden
bireylerin bile kendilerine özgü kültürleri, örf ve adetleri olabilir (Köse
vd,. 2001: 220). Kültür, doğuştan edinilemeyen toplumsal bir üründür.
Kültür içgüdüsel bir olay değildir. Bu nedenle biyolojik kalıtımla
kuşaktan kuşağa geçmemektedir. Örnek vermek gerekirse dünyaya
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gelen bir çocuk dini, görgü kurallarını, yeme- içme gibi sosyal
yaşantısına yön verecek her şeyi insanlarla etkileşimi sonucunda bir
kültür kalıbı içerisinde öğrenir (Şahin, 2010: 22). Fakat kültürel
anlayışların toplumsal olarak yapılandırılmış olması nedeniyle, bazı
kültürel anlayışların kişiye, yere ve zamana göre değişirken bazılarının
neden kalıcı olduğunu açıklamak oldukça güçtür (Zucker, 1977: 740)
Literatüre bakıldığında kültür kavramının, tanımı en çok yapılan
kavramlardan biri olduğu açıkça görülmektedir. Kültür kavramına
“insanın yaşama tarzı” anlamının yüklenmesi 1750’li yıllara
rastlamaktadır. Bu dönemde konuyla ilgili ilk çalışmalar Taylor
tarafından yapılmış ve bu kavramı bireyin bağlı bulunduğu topluluğa
aidiyet hissetmesi sonucunda kazandığı alışkanları aynı zamanda
topluluğun bilgi, iman, gelenek ve görenekleri gibi birçok özelliği
taşıyan bir yapı olarak tanımlamıştır (Taylor, 1958: 269; Erdoğan,
1983: 113; Nişancı, 2012: 1281). Kluchohn ve Strodbeck (1961: 12) ise
kültürün insanların yaşadıkları hayat içerisinde karşı karşıya kaldıkları
beş önemli soruna ithafen bulunmuş ve geliştirilmiş bir çözüm
olduğunu ifade etmişlerdir. Metinde bahsi geçen bu beş sorun ise; insan
doğasının mahiyeti, insanların doğayla ilişkileri, insanların birbiriyle
olan ilişkileri, insanların eylemleri ve insan yaşamındaki temel ilgidir.
Dolayısıyla toplumun, toplumsal hayatın düzeni ile ilgili bu konularda
ortak çözümler bulması gerekmektedir (Şişman, 2014: 2).
Sosyal bilimlerde ise kültür kavramı, bilgi, inanç ve gelenekleri
içine alan bir katılım olarak tanımlanmaktadır. Antropologlar kültürü,
kişinin estetik zevkinin ötesine giden bir kavram olarak
tanımlamışlardır (Şahin, 2010: 22). Kültür hakkında alanyazında
yapılmış diğer tanımlardan bazıları ise şunlardır (Sökmen, 2000: 60);
 Bir toplumun yaşam stilini gösteren adetler, görenek, ahlaki
kurallar, bilgi birikimi ile sanat, araç-gereç gibi somut ve soyut
unsurların bütünleşmesiyle oluşan,
 Bireyin ait olduğu toplumdan edindiği sosyal miras,
 Toplumdan topluma değişen düşünce ve eylemler ile bu
bağlamda yaratılıp kullanılan toplumsal araç ve gereçlerdir,
Ralp Linton’a göre ise; öğrenilmiş davranışlar ile belirli bir
topluluğa üye bireyler arasında aktarılan ve paylaşılan davranışların
sonucu, öğrenilmiş davranışlar bütünüdür. Tüm bu tanımlardan yola
çıkarak özetlenecek olursa kültür kavramı, bireylerin ait oldukları
toplumdan etkilenerek oluşan, toplumun bireyleri arasında aktarılan ve
sosyal hayatı düzenleyen normlar olarak tanımlanabilir.
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1. Örgüt Kültürü
Örgüt kavramı, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, kamu yönetimi ve
siyaset bilimleri gibi birçok bilim dalının alanına giren bir kavram
olduğu için, bu bilimlerin her birinin bakış açısıyla farklı anlamlar
kazanarak alanyazında pek çok tanımına rastlanan bir kavram haline
gelmiştir.
Schein' a (1976: 11) göre; örgüt, “iş ve işlev bölümü yapılarak, bir
otorite ve sorumluluk hiyerarşisi içinde, ortak ve açık bir maksat ya da
amacın gerçekleştirilmesi için bir grup insanın faaliyetlerinin ussal
eşgüdümüdür.” Etzioni (1964: 4) ise örgütleri; belirli bir amaca
ulaşmak için kurulmuş toplumsal birimler olarak tanımlarken; Gaus
(1938: 66) ise örgütü, "kabul edilmiş amaçları gerçekleştirmek için,
fonksiyonların ve sorumlulukların dağıtılması yoluyla personelin
düzenlenmesidir" şeklinde tanımlamıştır (Karcıoğlu, 2001: 266-267).
Örgütler, bireylerin yeteneklerinden faydalanırlar ve bu sayede
bireylerin bireysel yeteneklerini de arttırırlar (Uçkun, vd., 2013: 70).
Yani örgütler, bireyler ile iş birliği yaparak hem bireyin hem de örgütün
birlikte amaçlarına ulaşmasını sağlamaya çalışırlar.
Örgütler, aynı topluluklar gibi belli bir amacı gerçekleştirmek için
bir araya getirdikleri bireyler ile kendilerine özgü bir kültüre sahiptirler.
Örgüt kültürü, toplumun sahip olduğu kültürün bir alt kültürü, yani
genel kültürün alt kümesidir. Çünkü her örgüt, faaliyet gösterdiği sosyal
sistemin bir parçasıdır (Uçkun vd., 2013: 70).
Daha önce de belirtildiği gibi çok kapsamlı bir yapıya sahip olan ve
alanyazında farklı pek çok tanımları bulunan örgüt ve kültür kavramları
bir araya geldiklerinde daha da karmaşık bir hal almaktadırlar. Bu
karmaşıklığa sebep olan etkenler iki başlık altında toplanmıştır.
Birincisi örgüt kültürünün yeni bir araştırma alanı olması, ikincisi de bu
konunun kültürel bir boyut içermesidir.
Bu kavrama yönelik karmaşayı Robbins (1986: 430- 431), “örgüt
kültürünün ne olduğunu tanımlayamam, ancak gördüğüm zaman ne
olduğunu anlarım” sözleriyle dile getirmiştir (Kalkan, 2013: 6).
Amerika’ya örgüt kültürü kavramı Pettigrew’in (1979: 571)’da
yayınlanan “Örgütsel Kültürleri İncelerken” adlı makalesinde yer
alarak girmiştir. Yine aynı terim, Blake ve Mouton (1964: 111)
tarafından gelişigüzel bir şekilde kullanılmış, daha sonraları ilgili
kişiler tarafından iklim olarak ifade edilmiştir (Hofstede vd., 1990: 286)
Literatürde örgüt kültürüne dair çok sayıda tanım yapılmıştır. Bu
nedenle, ilgili kişiler ve bilim dalları tarafından farklı şekillerde ele
alınan kavramla ilgili ortak bir tanıma rastlanmamaktadır. Alanda
henüz ortak bir tanım yapılmamış olsa da yapılan tanımlamalar
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incelediğinde kesişmeler olduğu dikkat çekmektedir (Eroğlu ve Özkan,
2009: 51).
Bu tanımlamalarda örgüt kültürünün çok boyutlu bir kavram olduğu
olgusu vurgulanmış ve tanımlar incelendiğinde, örgüt kültürüne dair
yapılan tanımlamaların değerler, varsayımlar ve inançlar gibi örgüt
kültürünün oluşumuna katkıda bulunan öğelerle birlikte yapıldığı
görülmektedir. Bu kapsamda örgüt kültürü, örgüt içerisinde çalışanlara
neyin yapılıp neyin yapılmaması gerektiği ve neyin değerli olduğu
konusunda rehberlik eden, örgütü koruyup güçlendiren ve çalışanların
birlikteliğini sağlayan bağlayıcı bir unsur olarak düşünülebilir (Scott,
2006: 498-499).
Weinrich ve Koontz (1993: 199), örgüt kültürünü örgüt mensupları
tarafında paylaşılan inanç ve değerler, genel davranış kalıpları olarak
kabul etmişlerdir. Roberts ve Hunt’a (1991: 138) göre örgüt kültürü,
grubun davranış özelliklerini oluşturan sosyal sistemin bir elemanıdır.
Bakan (2008: 6) ise örgüt kültürünü “örgüt içerisindeki bireyler ve
takımlar arasındaki ilişkileri, çevre ile ilişkileri, faaliyetleri, başka bir
deyişle örgütsel yaşamı düzenleyerek örgütün geleceğini belirleyen,
örgütün bireyleri tarafından kabul görmüş ve onları bir arada tutma
özelliğine sahip tutumlar, davranışlar, değerler ve normların
toplamıdır” şeklinde tanımlamışlardır.
Goffre ve Jones (2003: 28) ise yaptıkları tanımlamada örgüt
kültürünü, işletmenin kendi bünyesi içerisinde barındırdığı değer
yargılarını, davranışlarını, sembollerini ve varsayımlarını harmanlayan
bir unsur olarak tanımlamışlardır (Sünnetçioğlu, 2014: 20). Deshpande
ve Webster (1989: 4) ise örgüt kültürünü üyelerine gerçekleşen
olayların sebeplerini anlamalarında yardım eden, paylaşılmış inanç ve
değerler bütünü olarak tanımlamışlardır.
Schein (1990: 115) ise örgüt kültürünü “örgütün dış çevreye uyum
sağlarken keşfettiği ve iyi sonuç verdiğinden geçerli olarak kabul ettiği,
bu yüzden bunları anlama, düşünme ve hissetmede en doğru yol olarak
örgütün yeni üyelerine öğretilmesi gereken temel varsayımlar” olarak
tanımlamaktadır (Schein, 1992: 12).
Farnham’a (1990: 4) göre örgüt kültürü, “işin nasıl organize
edilmesi, otoritenin nasıl kullanılması, insanların nasıl ödüllendirilmesi
ve kontrol edilmesi gerektiğine ilişkin kuvvetli inançlar bütünüdür”. Bir
başka tanıma göre örgüt kültürü, bir kurumdaki bireylerin
davranışlarını belirleyen standartlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar
sistemidir (Kurt, 2012: 139).
Yapılan tüm bu tanımlardan yola çıkılarak örgüt kültürünü, örgüt
çalışanlarını ortak bir amaç doğrultusunda bir araya getiren ve ortak
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normlar, inançlar, değer yargıları oluşturarak onlara kılavuzluk eden,
uzun vade de örgütün verimlilik, performans ve karlılığını etkileyen
önemli bir yönetim fonksiyonu olarak tanımlanabilir.
2.1. Örgüt Kültürünün Özellikleri
Örgüt kültürünü meydana getiren on karakteristik bulunmaktadır
(Diker, 2014:163-164);
1. Bireysel Katılım ve Teşebbüs: Bireylerin örgüt içinde sahip
oldukları sorumluluk derecesi ve bağımsızlığı.
2. Risk Toleransı: Bireylere tanınan, hoş görülebilen
saldırganlık, yaratıcılık ve riske girmenin sınırları.
3. Yön: Kurumun oluşturduğu amaç ve başarı beklentilerinin
derecesi.
4. Birleşme: Kurum içindeki departmanların uyumlu, entegre bir
şekilde çalışmalarının desteklenmesi.
5. Yönetim Desteği: Yöneticilerin tarafından astlara sağlanan
iletişim, destek ve yardım imkânlarının derecesi.
6. Kontrol: Çalışan davranışlarını şekillendiren kural ve kaideler
düzeni.
7. Benlik: Kurumdakilerin kendilerini, diğer işgörenlerle
bütünleştirebilmeleri
8. Ödül Sistemi: Ödüllerin çalışanların verilen görevleri başarı
derecesine göre dağıtılması
9. Çatışma Toleransı: İşgörenlerin kendileri hakkında yapılan
eleştirilere karşı kendilerini savunmalarına olanak sağlanması
10. İletişim Kalıpları: İşgörenlerin diğer çalışanlarla iletişimleri
ve sınırlılıkları.
Örgüt kültürünün farklı bilim dalları tarafından farklı şekillerde ele
alınmış bir kavram olması sebebiyle belirtilen özellikleri de çeşitli
farklılıklar göstermektedir. Buna rağmen örgüt kültürünün dört temel
özelliği dikkat çekmektedir (Yücel ve Koçak, 2016: 4):
Öğrenilmiş ve sonradan kazanılmış bir olgudur: Örgüt
çalışanları, çalışmaya başladıkları andan itibaren o örgüte ait inanç,
tutum, norm, değer ve davranışları öğrenmeye başlayarak zaman
geçtikçe bunları davranışlarına yansıtmaya başlarlar.
Yazılı olmayan bir olgudur: Örgüt içerisindeki değer ve normlar
yazılmamış, tartışılmamış veya tanımlanmamış soyut kavramlar
olabilirler ama çalışanların davranışlarını şekillendiren önemli bir
etkiye sahiptirler.
Düzenli bir şekilde tekrarlanan davranışlardan oluşur: Örgüt
kültürün benimsenmesi ve geleceğe aktarılması için sürekli tekrar
edilmesi, uygulanması gereklidir. Örgüt kültürünün geçmişten
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günümüze kadar aktarılan ve düzenli olarak tekrar edilen bir yapısı
vardır.
Grup üyeleri tarafından paylaşılan bir olgudur: Grup üyelerince
paylaşılarak örgüte yeni katılanlara aktarılır.
Thompson ve Luthans (1990: 328- 336) ise yaptıkları çalışmada
örgüt kültürünün özelliklerini şu şekilde belirtmişlerdir (Doğan, 2013:
12);
 Örgüt kültürü, davranışsal özelliklere dayanan tanımlayıcı bir
kavramdır.
 Örgüt kültürü, öğrenilebilen bir kavramdır.
 Örgüt kültürü, davranışsal etkileşimlerle aktarılır.
 Örgüt kültürü, değiştirilmesi zor bir kavramdır.
 Örgüt kültürü, gücünü, örgütteki çeşitli destekleyici ve
pekiştirici araçlar artırırlar.
Görüldüğü üzere, Thompson ve Luthans (1990: 328- 336) ise
kültürün öğrenilebilen ve davranışsal etkileşimlerle aktarılan yönüne
dikkat çekmişlerdir. Kavramın farklı bilim dalları tarafından ele
alınması nedeniyle, çeşitli yazarlar tarafından öne çıkarılan özellikleri
de birtakım farklılıklar gösterebilmektedir.
1.3. Konaklama İşletmelerinde Örgüt Kültürü
Özellikle turizm gibi değişimlere çok fazla duyarlı olan bir
endüstride örgütlerin tüketicilerin değişen taleplerini karşılamak ve
rekabet avantajı elde ederek varlıklarını devam ettirebilmeleri daha
önemli bir unsur haline gelmiştir. Turizm sektörü bazında
düşünüldüğünde hemen hemen her örgütün aynı avantaj ve olanaklara
sahip oldukları görülmektedir. Dolayısıyla farklılık yaratmanın
böylesine önemli olduğu bir sektörde, kaliteli ve farklı bir hizmet ortaya
çıkarmak içini örgüt içi kusursuz işleyen bir iletişim sistemi
oluşturmak, çalışanları ortak hedefler doğrultusunda bir araya getirmek
ve örgütün tüm çalışanlarına rehberlik edebilecek bir sisteme ihtiyaç
duyulmuştur. Bu nedenle örgüt kültürü, her örgütün büyük bir titizlikle
üzerinde durması gereken bir konu niteliği taşımaktadır. Örgütler için
böylesine kritik ve önemli bir konu olması, farklı alanlar ve yazarlar
tarafından incelenen bir kavram olmasına neden olmuştur. Özellikle
2000’li yılların başından itibaren ülkemizde turizm alanında örgüt
kültürü ile ilgili yapılan çalışmalara rastlanmaktadır. Bu bölümde
turizm alanında yapılan önemli çalışmaların bazıları çok kısa olacak
şekilde özetlenmiştir.
Gürdoğan (2005: 18), Bodrum merkezli konaklama işletmeleri
üzerinde yaptığı çalışmada örgüt kültürü ve iş doyumu arasındaki
ilişkiyi inceleyerek, örgüt kültürünün bazı alt boyutları ile iş doyumu
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arasında anlamlı bir ilişki belirlemiştir. Rızaoğlu ve Ayyıldız (2008: 7),
konaklama işletmelerinde örgüt kültürü ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi
incelemiş ve özellikle kültürel güç, müşteri değeri ve hizmet kalitesi
gibi örgüt kültürü boyutlarının iş tatmini üzerinde etkileri olduğunu
tespit etmişlerdir. Çavuş ve Gürdoğan (2008: 18), yaptıkları çalışmada
örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık ilişkisini inceleyip, örgüt kültürünün
semboller, sosyalleşme ve yapı gibi boyutları ile örgütsel bağlılığın
duygusal, normatif ve devam bağlılığı arasında zayıf da olsa bir ilişki
tespit etmişlerdir.
Örgüt kültürü ve girişimcilik yönelimi arasında ilişki inceleyen Fiş
ve Wasti (2009: 152), örgüt kültürünün güç aralığı kültürel boyutunun
girişimcilik faaliyetlerine olumlu etkilerinin olduğunu tespit
etmişlerdir. Taşar (2011: 135) ise, yaptığı çalışmada örgüt kültürünün
pazarlama faaliyetlerine pozitif bir etkisinin olduğunu tespit etmiştir.
Sünnetçioğlu vd. (2014: 17), yılında yaptıkları çalışmada örgüt
kültürünün sosyal kaytarma üzerinde etkisi olup olmadığını
incelemişler ve yaptıkları çalışmanın sonucunda örgüt kültürü ve sosyal
kaytarma arasında ters yönlü bir ilişki tespit etmişlerdir. Çalışmaya
göre; sosyalleşme ve dayanışma gibi örgüt kültürünü oluşturan unsurlar
arttıkça, sosyal kaytarmanın düştüğü belirtilmiştir. Diker (2014: 250)
tarafından yapılan çalışmada örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaya
göre; örgütsel bağlılık kavramının varyansındaki değişimlerin %36’sı
örgüt kültürü kavramı tarafından açıklanmaktadır.
2. Örgütsel Bağlılık
Balay (2000: 12) bağlılığı kişinin belli bir düşünce, birey veya
kitleye karşı önceden hazırlayan bir davranış olarak belirtmekte ve
toplumsal içgüdünün bir anlatımı olduğunu vurgulamaktadır. Türk Dil
Kurumu ise bağlılığı “birine karşı, sevgi, saygı ile yakınlık duyma ve
gösterme, sadakat” olarak tanımlamaktadır (Gürcü, 2014: 27). Kelime
anlamı olarak kendini adama, sadık kalma olarak denilebilir ama bu
anlam körü körüne sadakat veya itaati ifade etmemektedir. Alanyazında
birçok farklı tanım olduğunu dile getirmektedir (Gül, 2003: 46).
Örgütsel Bağlılık kavramıyla ilgili yerli ve yabancı alanyazında birçok
farklı tanım yapılmıştır, yapılan araştırma sonucunda elde edilen
tanımlamalar birbiriyle benzer olanlar gruplandırılarak Tablo 5.1’de
liste halinde sunulmuştur.
Örgüte bağlılığın işgören ve kurum arasındaki ilişki ile ilgili
olduğunu tüm tanımlamalarda geçmesine karşın, aradaki ilişkinin
içeriği ile ilgili farklı bakış açıları görülmektedir. Çünkü kavram insan
davranışı ile ilgili olduğunu için birçok faktör tarafından
etkilenmektedir (Turan vd, 2011: 630). Bu nedenle ortaya farklı
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betimlemeler çıkmaktadır (Meyer ve Herscovitch, 2001: 302; İnce ve
Gül, 2005: 3; Balay, 2000: 12; İlsev, 1997: 5; Bildiren, 2001: 38;
Karaca, 2001: 48; Yüceler, 2009: 447).
3.1. Örgütsel Bağlılığın Gelişim Süreci
Örgütsel bağlılık ile ilgili tarihsel gelişim süreci incelendiğinde,
1950’lerden günümüze örgütsel bağlılığın içeriğini inceleyen pek çok
araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmalar günümüzde giderek artan bir
hızla devam etmekte ve önem kazanmaktadır. Gelişim sürecinde ortaya
çıkan modeller ve yaklaşımlar çalışmanın ilerleyen kısımlarında detaylı
olarak incelenmiştir.
Kavram ilk kez 1956 yılında Whyte (1956: 17) tarafından ortaya
atılmış ve günümüzde teknolojik gelişmelerin artması ile paralel artış
göstermektedir. Whyte’dan sonra Howard Becker’in 1960 yılında yan
bahis (side-bet) yaklaşımı ile örgütsel bağlılığa yeni bir bakış açısı
kazandırmıştır. 1966 yılında Oscar Grusky bağlılık araştırması
ödüllendirme sistemine dayanan bir yaklaşım ortaya koymuştur.
Grusky (1966: 593)’ya göre ödüllendirme için bireyin ortaya koyacağı
çaba arttıkça bağlılığın da yükseleceğini belirtmiştir. Bu yaklaşımın
günümüzde birçok sektörde uygulanan prim sisteminin temelini
oluşturduğu söylenebilir. Kanter (1968: 499) ise kavramı toplumsal
ilişkinin bir boyutu olarak saygı kavramı ile değerlendirmiştir. 1960’lı
yıllarda yapılan araştırmalar ve ortaya çıkan yaklaşımlar işgörenlerin
örgütlere bağlılık nedenlerinin ekonomik olduklarını göstermektedir.
Bu dönemde örgütsel bağlılık, duygusal olmayan, sadece maddi
ihtiyaçlardan kaynaklanan bir kavram olarak dile getirilmiştir.
Sheldon (1971: 141) farklı bir açıdan ele alarak bağlılığı yatırım
alıştırması olarak değerlendirmiştir. Örgütsel bağlılık ile ilgili
günümüze kadar önemini koruyan en önemli çalışmanın, Porter vd.
(1974: 604) tarafından yürütülen iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine
yapılan çalışma olduğu belirtilmektedir. Salancik (1977: 20) tarafından
yürütülen araştırmada ise bağlılık davranışsal ve tutumsal olarak iki
boyutta incelenmiştir. 1970’lerdeki çalışmalarda, işgörenlerin kurumun
amaçlarına duygusal olarak bağlanması şeklinde ifade edilerek örgütsel
bağlılık kavramının duygusal yönü ortaya konulmuştur. Takip eden
süreçte de önceki tanımların yetersiz kalması nedeniyle yeni tanımlar
yapılmıştır (Erdoğan, 2015: 89).
Wiener 1982’li yıllarda normatif bağlılık üzerinde durmuştur. Aynı
yıl Mowday tarafından yapılan bir çalışmada, kurumların çıktıları ile
örgütsel bağlılık değişkeninin yakın ilişkili olduğu saptanmıştır
(Sarıdede ve Doyuran, 2004: 4). Mathieu ve Zajac örgütsel bağlılık
konusunda öncü olarak, ilişkiler ve bunların sonuçları hakkında
önceden yapılmış deneysel çalışmaların meta analizlerini ortaya
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koymuşlardır (Mathieu ve Zajac, 1990: 171). Allen ve Meyer (1990:
9) ise örgütsel bağlılık anlayışını 3 boyutlu olarak ele alan model
geliştirmişlerdir.
3.2. Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık
Örgütsel bağlılık, sanayi sektöründen ziyade hizmet sektöründe
daha fazla olumlu sonuç yaratmaktadır. Ayrıca örgütsel bağlılık
durağan endüstrilerden ziyade hızlı ve yüksek rekabet çevrelerinde
bulunan endüstrilerde daha önemli bir rol oynadığı ifade edilmektedir
(Mowday, 1998: 398; Kaya, 2012: 83).
Yalçın ve İplik (2005: 395) çalışmalarında, işgörenlerin bazı kişisel
özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasında nasıl bir ilişki olduğunu
incelemişlerdir. Adana’da bulunan beş yıldızlı konaklama işletmeleri
işgörenleri ile görüşmüşlerdir. Sonuçlara göre cinsiyet, medeni durum,
unvan ve kıdem değişkenlerinin örgüte olan bağlılığı etkilemediği;
ancak boyutlara göre farklılıklar olduğunu belirlemişlerdir. Yağcı
(2007), otellerde işgörenlerin örgütsel bağlılıklarını etkileyen faktörleri
belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma, İzmir ve Aydın bölgesindeki
konaklama işletmelerinde çalışan 292 kişiyle yürütülmüştür. Sonuçlara
göre kuruma olan bağlılığı en çok etkileyen bağlılık türü “zorunlu
bağlılık” olarak tespit edilmiştir.
Çulha (2008: 4) tarafından yürütülen tezde, otellerde çalışanların
kurum içi aldıkları eğitimin örgütsel bağlılıklarını nasıl etkilediğini
araştırmıştır. Tezin verileri İzmir ilinde faaliyet gösteren konaklama
işletmelerinde 298 işgören ile yapılan anketlerden elde edilmiştir.
Sonuçlara göre en yüksek değerdeki örgütsel bağlılık bileşeni duygusal
bağlılık olarak tespit edilmiştir. Otellerde işgörenlere verilen eğitim
olanaklarının kuruma olan bağlılık üzerinde etkisi olduğu
vurgulanmıştır. Palavar (2010: 4) araştırmasında, örgütsel bağlılık ile
eğitim ilişkisini ortaya koymuştur. Araştırmanın verileri Belek
bölgesindeki 5 yıldızlı otellerdeki işgörenlerden elde edilmiştir.
Çalışmada Allen ve Meyer’in (1990: 9) geliştirdikleri Örgütsel Bağlılık
Ölçeğini kullanmışlardır. Sonuçlara göre, örgütsel bağlılık ile yaş,
cinsiyet, sektör deneyimi, kıdem, eğitim seviyesi, turizm eğitimini
nereden aldığı, çalışılan bölüm ve kurum içi eğitim alma durumu
arasında anlamlı bir ilişki saptamıştır.
Ekiztepe (2011: 7) yaptığı araştırmada, kurumlarda etik dışı
uygulamaların işgörenlerin adalet algılarını ve bağlılıklarını düşürerek
kurum yaşamının kalitesini olumsuz yönde etkileyeceği görüşünü
ispatlamaya çalışmıştır. Antalya, Bodrum ve Kuşadası’nda yer alan
otellerde 650 işgörenle yüz yüze görüşmüş ve 484 veriyi analiz etmiştir.
Analizler sonucunda kurduğu hipotezin doğru olduğunu bu nedenle de
kurumların bağlılığı yükseltmek için etik kurallar geçerli olduğu bir
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ortam sağlamaları gerektiğini önermiştir. Kaplan ve Öğüt (2012: 387)
yaptıkları çalışmada, konaklama işletmelerinde işgörenlerin örgütsel
destek algılamaları ile örgütsel bağlılıkları arasında bağlantı olup
olmadığını araştırmışlardır. Sonuçlara göre, örgütsel destek ile
duygusal ve normatif bağlılık arasında olumlu bir ilişki bulunurken
devam bağlılığı ile arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu
belirtmişlerdir.
Kaya (2012: 5) çalışma ortamının kalitesinin kuruma olan bağlılığa
olan etkisini, konaklama işletmelerinden yola çıkarak belirlemeyi
amaçlamıştır.
Çalışmasının sonucuna göre çalışanın duygusal
bağlılığının yüksek olması ile hizmet içi eğitim, sendikal faaliyetler,
kariyer, yönetime katılma, fiziksel çalışma koşulları ve iş güvencesi
arasında olumlu yönde ilişki bulunmaktadır. Normatif bağlılıkta hizmet
içi eğitim, ücret, iş güvencesi ve sendikal faaliyetler arasında olumlu bir
ilişki belirlenmiştir. Kavacık vd. (2013: 73) çalışmalarında, otellerde
gerçekleşen çatışma ve işgörenlerin kurumlarına karşı hissettikleri
bağlılığın birbirini nasıl etkilediğini araştırmışlardır. Araştırmada
Antalya Belek turizm bölgesinde faaliyette bulunan 8 konaklama
işletmesinin 450 işgöreni ile görüşülmüş ve 392 işgörenin verileri
analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre duygusal bağlılık örgüt
içi çatışmaları azaltmaktadır.
Arı (2014: 5) araştırmasında, dört ve beş yıldızlı konaklama
işletmelerinde örgütsel bağlılık ve vatandaşlık davranışı ile çalışanın işi
bırakma isteğini incelemiştir. Araştırmanın verileri Kuşadası ilçesinde
faaliyette olan dört ve beş yıldızlı konaklama işletmelerinin
işgörenlerinden toplanmıştır. Çalışma sonucunda çalışanın bağlılığın
örgütsel vatandaşlık davranışını etkilediği ancak işten ayrılma isteği ile
ilişkili olmadığını belirtmiştir. Ayrıca işgörenin kişisel özelliklerin
örgüte bağlılığı, örgütsel vatandaşlık davranışını ve işten ayrılma
isteğini etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Gürcü (2014: 53) tarafından
gerçekleştirilen araştırmanın amacı, beş yıldızlı otel işletmelerinde
işgörenlerin personel güçlendirme algıları ile örgütsel bağlılıkları
arasındaki ilişkiyi belirlemek ve etkilerini belirlemektir. Araştırma
verileri 158 işgörenden elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre;
işgörenlerin personel güçlendirme algıları yüksek düzeyde, örgütsel
bağlılık düzeyleri ise ortanın üzerinde olarak belirlemiştir. İşgörenlerin
örgütsel bağlılık boyutlarından normatif bağlılık ve devam bağlılık
düzeylerinin orta, duygusal bağlılık düzeylerinin ise ortanın üzerinde
olduğu; personel güçlendirme algılarından ise anlam, etki, yetkinlik
algılarının yüksek, otonomi algılarının ise ortanın üzerinde olduğunu
tespit etmiştir. Personel güçlendirme ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde bir ilişki saptamıştır. İşgörenlerin personel güçlendirme
algılamaları ve örgütsel bağlılık düzeyleri kurumdaki çalışma süreleri
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ile ilişkili bulmuştur. Buna göre beş yıldan daha uzun süredir otelde
çalışan personelin örgütsel bağlılık düzeyleri daha yüksek bulmuştur.
Pekerşen (2015: 7-8) tarafından yapılan araştırmada konaklama
işletmelerinde aşçıların iş stresi ile iş doyumu, ayrıca örgütsel bağlılık
düzeylerinin birbirlerini etkileyip etkilemediğini ortaya koymak
amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Türkiye’de bulunan 5 yıldızlı otellerde
çalışan 449 aşçı ile görüşerek veriler toplamıştır. Çalışma sonucuna
göre iş stresi çalışan aşçıların bağlılıklarını etkilememektedir. Çuhadar
ve Gencer (2016: 1323) araştırmasında, Antalya ilinin Side ve Belek
bölgelerinde faaliyet göstermekte olan 1. sınıf tatil köyleri ve 5 yıldızlı
otel işletmelerinde işgörenlere yüz yüze anket tekniği uygulayarak
verilerini elde etmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, otel işletmelerinde
çalışanların aşırı iş yükü algısının görev aldıkları bölümlere göre
farklılık gösterdiği ve örgütsel bağlılıkları ile işletme türü arasında
ağırlıklı olarak normatif ve devam bağlılığının ön plana çıktığı tespit
edilmiştir.
Sonuç
Konaklama işletmeleri her alanda olduğu gibi her geçen gün artan
teknolojik imkânlar ve küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan
yeni ve güçlü rakiplerin sürekli artması nedeniyle, ciddi bir rekabet
ortamı içerisindedir. Yaşanan tüm bu yoğun rekabet ortamının
paralelinde ortaya çıkan yeni müşteri profilleri ve değişen isteklerine
cevap verebilmek de konaklama işletmelerinin hayatta kalabilmeleri
açısından önemli bir unsur haline gelmiştir. Dolayısıyla bir konaklama
işletmesinin başarı odaklı bir vizyona sahip olmasının gerekliliği,
özellikle günümüzdeki şartlar düşünüldüğünde önemi yadsınamaz bir
gerçektir.
Turizm sektöründe, konaklama işletmelerinin başarıya odaklı bir
vizyona sahip olabilmelerinde insanın öneminin kavraması günümüzde
tüm zamanlardan daha fazla önem arz etmektedir. Bu doğrultuda
işgörenlerin başarısı konaklama işletmesinin başarısının önemli bir
parçası olacağından, örgütsel bağlılığın yüksek olduğu güçlü bir örgüt
kültürüne sahip olmaları konaklama işletmelerinin hedefledikleri
vizyona ulaşmalarında önemli bir gerekliliktir. Turizm sektöründe
çalışan işgörenlerin birbirinden çok farklı profildeki müşterilerle diğer
birçok sektöre göre daha zor şartlarda ve farklı kültürel ortamlarda
çalışmaları, örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık konularını örgüt
yönetimlerinde stratejik bir konu haline getirmiştir. Günümüzde
kaynaklara erişimin daha kolay hale gelmesine bağlı olarak hemen her
konaklama işletmesi benzer imkânlara sahiptir. Hâl böyle olunca örgüt
kültürü ve örgütsel bağlılık kavramlarının öneminin farkında olan örgüt
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yönetimleri, örgütü hedeflenen başarıya ulaştırmada rakiplerin bir adım
önüne geçerek önemli avantajlar elde edebilmektedir.
Örgütlerin kuruluş amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmeleri,
faaliyetlerinin devamlılığını sağlayabilmeleri ve hedef odaklı olarak
çalışabilmeleri açısından bir kurum kültürüne sahip olmaları ve bunu
işgörenlerine benimsetmeleri önemli bir gerekliliktir. Bu durum
oluştuğunda örgüt kültürü, işletmeleri diğer örgütlerden pozitif anlamda
farklılaştırarak, kendine özgü bir kimlik statüsü kazandıran kültürel
unsurların tümünü ifade etmesi ve işgörenlerin benlik duygularının
gelişip güçlenmesi ile örgüt içinde bütünlük sağlayacaktır. Bu sayede
çalıştığı örgütün kültürünü benimseyerek örgütün bir parçası haline
gelen işgörenlerin bağlılık düzeyleri artacak ve buna bağlı olarak
beklenenden daha fazla başarı göstermeleri mümkün hale gelecektir.
Güçlü temellere sahip olan bir örgüt kültürü ile bağlılık seviyeleri
yükseltilmiş insanların oluşturduğu bir organizasyonun başarı oranı hiç
şüphe yok ki diğer örgütlere oranla önemli ölçüde yüksek olacaktır.
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Giriş:
İbn-i Faris der ki: (ه،ج، )رharflerinin iki kökü vardır. Bunlardan
birisi uzaklaşmak, ilgisini kesmek; diğeri ise bir şeyi çekip bağlamak
anlamına gelir. Kelimenin terim anlamı, “bazı nedenlerden dolayı bir
yeri bırakıp başka bir yere gitmek”tir. Göç, maddi ve manevi olmak
üzere olarak iki çeşittir. Bazen maddi ve manevi göç bir arada da
olabilir. Ayrıca bazen sürekli bazense geçici göç söz konusudur. İbn-i
Fâris, “’Halk şu yerden şu yere göç etti’ ifadesi, bulunulan yerin başka
bir yer için terkedilmesi’ anlamına gelir” der (Faris, 1979).
Sosyolojinin kurucularından kabul edilen İbn-i Haldun’un asabiyet
teorisini çevresel koşullar üzerine bina etmesi de mekânın toplumsal
yapı ve ilişkiler üzerindeki etkisini belirtmesi açısından oldukça
manidardır. Mekânsal değişikliğe karşılık gelen göç (Bozkurt, 1996),
bireyin psikolojik durumu başta olmak üzere topluma dair olan hemen
her şeyi etkileyen bir olgudur (Ekici ve Tuncel, 2015).
Yukarıda yapılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere göç, kişinin
doğduğu yeri, eş, dost ve akrabalarının yaşadığı diyarı terk etmesi
anlamına gelen çok eski bir olgudur. Kişiyi buna iten zorunlu veya
ihtiyarî birçok sebep bulunmaktadır (Neccar, 2017). Zorunlu olmayan
göç insanların bulundukları yerden kendi iradeleriyle ayrılmalarıyken
zorunlu göç insanların bulunduğu yerden kendi iradeleri dışında
ayrılmalarıdır. İnsanlık tarihi kadar eski olan mülteci hareketi savaş,
işgal ve politik çatışmanın sonucu olarak yeni bir olgu değildir
(Castles, 2003).



Bu çalışma ‘Zorunlu Göç Üzerine Bir Alan Araştırması; İran’da Yaşayan
Afgan Kadınlarla Türkiye’de yaşayan Suriyeli Kadınların göç hakkındaki
izlenimlerinin Araştırılması’ isimli doktora tezinden üretilmiştir.
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Mart 2011’de başlayan ve hızla çözümü kolay olmayan bir duruma
dönüşen savaş; Suriye halkını başta Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve
Mısır gibi komşu ülkelere olmak üzere kitleler halinde göç etmeye
zorlamıştır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin 30
Mayıs 2017 verilerine göre 2011 yılından bu yana 5 milyonu aşkın
Suriyeli komşu ülkelere sığınmıştır (UNHCR, 2017). Suriyelilerin
Türkiye’ye gerçekleştirdikleri iltica hareketi de 2011 yılında
başlamakla birlikte en büyük göç dalgası 2014-2015 yılları arasında
yaşanmıştır (Sunata, 2017) ve günümüzde de devam etmektedir.
Türkiye Suriyelilere sınır kapılarını açan ilk ülkelerden olması
sebebiyle bu büyük göç hareketinde aktif rol oynamaktadır. Bu göç
yakın tarihte görülen en büyük toplu mülteci akınlarındandır.
Türkiye’ye iltica eden Suriyeli sığınmacıların önemli bir kısmı
öncelikle sınıra yakın kamplara yerleştirilmiş, sonrasında büyük bir
bölümü çeşitli nedenlerden dolayı başka illerde kamp dışı yaşamı tercih
etmişlerdir. Her on Suriyeliden en az dokuzu Türkiye’de şehirlerde
yaşamaktadır(Sunata vd. 2017).
Savaşın olduğu gibi göçün de en büyük mağdurları hiç kuşkusuz
kadınlardır. Erkeklere nazaran çok farklı ve travmatik sorunlarla
karşılaşan kadınlar bu süreci erkeklerden farklı tecrübe etmektedirler.
Bu çalışmada da temel amaç göçe maruz kalan Suriyeli kadınların göç
hakkındaki düşüncelerinin incelenmesidir. Çalışma Grounded teori
yöntemiyle alan araştırması şeklinde gerçekleştirilmiş ve kadınlarla
ilgili olması nedeniyle teorik altyapıyı da feminizm oluşturmuştur.
Yapılan araştırmalar sonucunda kadınların verdikleri cevaplar analiz
edilerek üç ana kategoriye ayrılmıştır. Özetle kadınların izlenimlerine
göre göçün üç ana nedeni vardır.
1) Savaşın Yarattığı Kaotik Ortam
Bombardıman ve Saldırılar: Günümüzde çatışmaların şiddeti ve
değişim hızında yaşanan ivme muharipler yanında sivil halkı da her
zamankinden daha fazla etkilemektedir. Aktörlerin ve faktörlerin
karmaşıklaştığı günümüz çatışmalarında sivillerin korunmasına yönelik
evrensel değerler “geri plan”a itilmiştir. Suriye gibi çatışma
bölgelerinde sivil halk çatışmalar boyunca muharip unsurların insafına
terk edilmiş, göçe zorlanmış veya göç etmek zorunda kalmış, insanlık
dışı muameleye maruz bırakılmış, özellikle kadın ve çocuklar mağdur
edilmiştir. Kendi topraklarında yaşamak arzusunda olanlar da en temel
ihtiyaçlarını karşılamaktan mahrum bırakılmıştır (Aslan, 2019).
Suriye Savaşı da milyonlarca insanı yerinden etmiştir. Zorunlu
olarak göç eden savaş mağduru kadınlarla yaptığımız mülakatlar bize
savaşın gerçek yüzünü ve insanların hangi koşullar altında ülkelerini
terk etmek zorunda kaldıklarını gösterdi. Mülakat yaptığımız
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kadınlardan Mehe Hanım 27 yaşında 4 çocuk annesi bir ev hanımı.
Yaşanan bombardıman sonrası Suriye’yi terk eden Mehe Hanım savaş
vahşetini yaşayan milyonlarca Suriyeli kadından sadece biri. Mehe
Hanım savaşta yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: ‘Her yer gri oldu.
Duman oldu. Kaçıyoruz, ama niye kaçtığımızı, nereye kaçtığımızı,
hedefimizin neresi olduğunu bilmiyoruz. Sadece kaçıyoruz ki
ölmeyelim’.
Günümüzde yapılan savaşlar sadece savaşan insanları değil binlerce
hatta milyonlarca sivili de etkilemektedir. Savaşa katılmadığı halde
savaştan etkilenen sivillerin başında hiç kuşkusuz kadın ve çocuklar
gelmektedir. Esra Hanımın anlattıkları savaşa hiç katılmayan sivillerin
dahi nasıl katledildiğini geri kalanların korku ve acıdan nasıl kaçmak
zorunda olduklarını gösterdi. Esra Hanım 36 yaşında 6 çocuklu bir ev
hanımı. Ailesinin neredeyse bütün erkeklerini bir bombardıman
sırasında kaybedince Suriye’den kaçarak Türkiye’ye göç etmiş. ‘Bir
eğlence vardı. Babam, abim, ailenin erkekleri hep bahçede
oturmuşlardı. Patlama olmuş. Herkes parçalanmış. Tam bir hafta
ağaçlardan etlerini topladım. Bazılarının etleri, saçları ağaçların
üstüne kadar gitmişti.’ Yaşadığı bu büyük travmadan sonra sadece
canını kurtarabilmek umuduyla Suriye’den Türkiye’ye göç etmek
zorunda kalmış Esra Hanım.
Suriye Savaşında insanlar sadece yakınlarını kaybettikleri için değil
kendi canları da tehlikede olduğu için göç etmeye karar verdiler. Sürekli
yaşanan bombardımanlar ve saldırılar uzak bölgelerde yaşayan
insanları dahi etkilemekte evlerde deprem etkisi yaparak insanların göç
etmesine neden olmaktadır. Mülakat yaptığımız kadınlardan Curiye
Hanım henüz 15 yaşında ve öğrenci. Yaklaşık 7 yıl önce yani Curiye
Hanım henüz 8 yaşındayken Türkiye'ye göç etmişler. Curiye Hanım
savaşın şiddetini sonuna kadar hisseden çocuklardan biri. Ailesinde
ölüm yaşanmamasına sürekli yaşanan bombardımanlardan korkup göç
ettiklerini söyledi. Evlerinin üzerinden sürekli savaş uçaklarının
geçtiğini, hatta bazen kendilerine çok yakın olan bölgelerde dahi
patlamalar meydana geldiğini söyleyen Curiye Hanım; artık can
güvenliklerinden endişe duymaya başladıkları için göç etmek zorunda
kaldıklarını belirtti. Curiye Hanım: ‘Bir gün yine bir uçak geçti abla.
Çok ses çıkardı. Dedik bu sefer bizim üstümüze düşecek. Hepimize
sarıldı babam. Kelime-i şehadet getirdik. Artık dedik ölecez. Çok
şükür geçti bizim üstümüze düşmedi.’
Mülakat yaptığımız kadınlardan Fatin Hanım da savaşta yaşanan
bombardımanlar sonucu göç eden kadınlardan biri. 21 Yaşında ve iki
çocuğa sahip olan Fatin Hanım savaşın tüm hayatlarını altüst ettiğini ve
sonunda Türkiye’ye göç ettiklerini belirtti. Savaşın artık bütün yaşam
alanlarında hissedilmesiyle birlikte Suriye’de yaşamın imkânsız hale
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geldiğini ifade etti. Fatin Hanım: ‘Pazardaydım. Elmalar vardı.
Birazcık uzakta patlama oldu. O kadar kan fışkırdı ki ölülerden
elmalar kırmızı oldu. Dondum kaldım şoktaydım. Biraz ötede
olsam ben de ölecektim’.
Tecavüz, İşkence, Kaçırılma: Uluslararası hukukta sivillerin
korunmasına yönelik kanunlara rağmen dünyanın farklı yerlerinde
gerçekleşen silahlı çatışmalarda bilhassa kadınlar türlü hak ihlallerine
uğramaktadır (United Nations). Savaş ve çatışma bölgelerindeki en
korunmasız bireylerin kadınlar ve çocuklar olduğu gerçeği göz önünde
bulundurulduğunda hem savaş mağduru olup hem de siyasi bir şantaj
aracına dönüştürülen kadınların maruz kaldığı travmaların boyutu çok
daha açık bir şekilde görülmektedir. Bunlardan en bilinenleri, aynı
zamanda savaş suçu da olan fiziksel şiddet, cinsel şiddet ve psikolojik
şiddettir (Karayel, vd. 2019).
Suriyeli kadın göçmenlerle yaptığımız mülakatlarda kadınların türlü
işkencelere maruz bırakıldığını öğrendik. Kadınlardan dinlediğimiz
işkenceler kan donduran cinstendi. Suriyeli kadınların Türkiye’ye göç
etmesinin en önemli nedenlerinden biri de uğradıkları fiziksel, cinsel ve
psikolojik şiddetti. Mülakat yaptığımız kadınlardan Fatma Hanım 20
yaşında bir ev hanımı. İki çocuğu var ve savaştan son anda kaçmayı
başaran kadınlardan biri. Savaşı anlatırken tecavüze uğrama korkusu
yaşadığını ve çok şanslı olduğu için kaçabildiğini söyledi. Fatma
Hanım: ‘Askerler geldiği zaman mahallede herkes bağırdı.
Kadınlar kızlar kaçsın dediler. Biz de kaçtık. O kadar ses duman
kurşun silah askerler vardı ki kaçabileceğimiz kadar kaçtık. Sonra
duyduk yakalanan kadınlara tecavüz edip öldürmüşler’.
Kişilerin kimliğini aşağılamayı hedeflemesi itibarıyla bir çeşit savaş
silahı olarak kullanılan fiziki, psikolojik ve özellikle cinsel şiddetin
örnekleri Suriye’de de yaygın biçimde uygulanmaktadır. Özellikle esir
düşen veya hapis yatan kadınların durumu ve uğradıkları işkenceler çok
daha ağır olmaktadır. Tehdit, şantaj, tahkir, sözlü ve fiziksel şiddet gibi
muhtelif onur kırıcı fiillere maruz kalan kadınların bir kısmı, esaret
altındayken gördükleri muameleyi ve kendilerinde yol açtığı yıkımı
bizzat ifade ettiler (Karayel, vd. 2019).
Mülakat yaptığımız kadınlardan Sariye Hanım 27 yaşında bir tekstil
işçisi. Suriye’de 1 ay süreyle esaret altında yaşadığını belirten Sariye
Hanım burada türlü aşağılanma ve hakaretlere maruz kaldıklarını
belirtti. Sariye Hanım kendilerine en temel ihtiyaçlar konusunda dahi
sorun çıkartıldığını belirtirken, kendilerine hitap şeklinin ve
davranışların da son derece aşağılayıcı olduğunu ifade etti. Sariye
Hanım: ‘Ne su, ne yemek, ne tuvalet doğru düzgün verilmiyordu.
Günde belki bir defa yemek, bir defa su. Bazen gözünün önünde
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suyu yere döküyorlar senin susuz olduğunu bile bile. Sürekli
bağırıyorlar, hakaret ediyorlar insana. Kendimi onların eline
düşmüş bir hayvan gibi hissediyordum. Acaba öldürecekler mi,
bırakacaklar mı, ne yapacaklar bize deli oldum bir ay boyunca’.
Suriye Savaşı’nda yaşanan tecavüz olayları toplumun psikolojisini
bozarak göç etmelerine neden olmuştur. Göç ettikleri yerlerde dahi
yaşanan bu tecavüz olaylarını unutamayan insanların geri kalan
yaşamları da bu travmalardan olumsuz etkilenmektedir. Mutaassıp bir
toplum olan Suriye toplumunda tecavüze uğrayan kadınların aileleri de
kendilerini toplumdan dışlanmış hissetmekte ve kızlarının namusunun
kirlendiği gerekçesiyle onurlu bir evlilik yapamayacağını
düşünmektedirler. Mülakat yaptığımız kadınlardan Hacer Hanım
oğluna kız istemeye gittiklerini ve 4 kızı olan ailenin tüm kızlarına
tecavüz edildiğini öğrendiklerini ifade etti. Kızların babalarının bu
nedenle göç ettiğini belirten Hacer Hanım tecavüze uğrayan kadınlara
toplum nezdinde iyi gözle bakılmadığını bu yüzden kendilerinin de kızı
istemekten vazgeçtiklerini belirtti. Hacer Hanım: ‘Oğlumu
evlendirmek istiyordum. Komşumla konuştum. O da bir aile yedi
tane kızları var dördü bekâr git birini iste dedi. Biz de gittik.
Zavallı yaşlı amca dedi kızlarımı vermem. Kızları da çok güzel haa
görsen ay parçası. Neyse niye dedik. Dedi kocan tek gelsin sonra,
erkekle konuşmak istiyorum. Öbür gün kocam gitti geldi. Dedi
zavallı adamın kızlarına gözünün önünde tecavüz etmişler. Adam
ağlaya ağlaya anlatmış. Demiş kızlarım çok namuslu. Onların bir
suçu yok. Düşmanlar evimize girdi tecavüz etti. Ben de ordaydım.
Keşke öldürseydiler beni de bırakmasaydılar. Sonra mecbur göç
ettik. Suriye’de yaşayamazdı’.
Suriye’deki en önemli ihlallerden birini ortadan kaybetme veya
adam kaçırma oluşturmaktadır. Uluslararası kuruluşların rakamlarına
göre, Suriye’de 95.056 kişi kayıp olarak görünmektedir (SNHR, 2018).
Bu kaotik ortamda insanların ortadan kaybolması veya kaçırılması da
göçe neden olmaktadır. Aile üyelerinden bir ya da birkaçı kaçırılan
kadınlar korkudan göç etmek zorunda kaldıklarını belirttiler.
Mülakat yaptığımız kadınlardan Afaf Hanım 22 yaşında bir
üniversite öğrencisi. Eczacılık fakültesinde okuyan Afaf Hanım
derslerinin çok iyi olduğunu hatta Almanya tarafından burs aldığını
belirtti. Suriye’deki hayatının çok iyi olduğunu belirten Afaf Hanım
ailesinin çok zengin olduğunu ve fabrikalarının olduğunu söyledi. Çok
eğitimli biri olan Afaf Hanım erkek kardeşinin ortadan kaybolmasıyla
birlikte ailecek çok korktuklarını ve göç ettiklerini ifade etti. Afaf
Hanım: ‘Abim üniversitedeydi o gün. Aradık, yoldayım eve
geliyorum dedi. Gelmedi. 8 yıl oldu görmedik abimi. Bilmiyoruz
nerde. Çok araştırdık. Bir sürü insana para verdik gidip bulsun
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diye ama olmadı. Hapishanede mi, işkencede mi, kaçtı mı kaçırıldı
mı hiçbir şey bilmiyoruz. Bir keresinde, üç yıl önce bir akrabamız
gördüğünü söyledi, ama hiçbir sonuç alamadık yine’.
Rejimin Uyguladığı Baskılar: Ortadoğu’da başlayan Arap
Baharının Suriye’ye sıçramasıyla birlikte sokaklarda protesto
gösterileri düzenlenmeye başlandı. Ancak bu halk gösterileri, trajik bir
iç savaşa dönüştü. Bu süreçte rejim protestoların önünü alabilmek için
muhalif kesimlere baskı uygulamaya başladı (Nasser, vd. 2016) ve
gösterilere katılanların bir kısmı tutuklanarak hapishanelere atıldı. Bu
gösteriler sırasında tutuklanan insanlar hapishaneden çıkınca, iç savaş
dolasıyla baskının daha da artmasından dolayı ülkeyi terk etmek
zorunda kaldılar (Canyurt, 2018).
Suriye’de savaşın yarattığı kaotik ve baskıcı ortam insanların bu
ülkede yaşamalarını oldukça zorlaştırmış ve göç etmelerine neden
olmuştur. Mülakat yaptığımız kadınlardan Emel Hanım ilk başta
gösterilere katılmadığını savaş başladıktan sonra destek verdiğini ifade
etti. Destek verdiği için hapishaneye atıldığını söyledi. Üç ay kadar
hapis yatıp çıktıktan sonra Türkiye’ye göç etmiş. Emel Hanım:
‘Hapishane çok kötüydü. Hapishanede her şey vardı. Aşağılanma,
bağırma, küfür, dayak, hatta tecavüz. Bir kız hamile kaldı, hatta.
Ben de çıkar çıkmaz Türkiye’ye kaçtım. Çünkü korktum. Yine bir
şey olur hapse düşerim diye. Artık dayanamıyordum’.
Suriyeli mültecilerle yapılan söyleşilerde ortak vurgulanan
noktalardan birisi, ordunun zorla asker topladığıdır. Mart 2013’te
açıklanan bir Başkanlık Kararnamesi ile 18 yaşına gelen herkesin
askerlik hizmetine girmesi gerektiği, aksi takdirde tutuklanacağı
belirtilirken, kimliği olmayan ancak 18 yaşında gözüken kişiler de
kontrol noktalarında alıkonulmaktadır. Savaşın uzaması ile beraber
sadece yetişkin erkekler değil, çocuklar da zorla orduya kaydettirilmeye
başlandı (UNHR, Akt. Güçtürk, 2014). Mülakat yaptığımız kadınlardan
Zehra Hanım da abisinin askere alındığını bu yüzden korkup göç
ettiklerini ifade etti. Zehra Hanım 16 yaşında bir lise öğrencisi. Göç
etme nedenini sorduğumuzda savaşta evlerini kaybettiklerini ve bir
köye taşındıklarını söyledi. O köyde yaşarken abisinin askere alındığını
bu yüzden çok korktuklarını ve abisini de kaçırarak Türkiye’ye
kaçtıklarını ifade etti. Zehra Hanım: ‘Abim daha 16 yaşındaydı askere
aldılar. Annem deli oldu. Dayanamıyordu. Kaçıracağım oğlumu
dedi. İnanmadık. Abim bazı zamanlar bizi arayabiliyordu
telefonla. O sefer aradığında annem yemek verir gibi yer tarifi
verdi. Şifreli konuştu anladın mı? Biz dedik abim anlamamıştır
gelmez dediğin yere. Dedi gelecek. Gerçekten de geldi. O gece
hemen kaçtık’.
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Mülakat yaptığımız kadınlardan Ceylan Hanım Suriye’de öğretmen
olarak çalıştığını ve 7 yıldır Türkiye’de yaşadığını ifade etti. Aydın bir
kişiliğe sahip olan Ceylan Hanım protestoların nedenleri ve sonuçları
hakkında konuştu. Kendisinin de protestolara katıldığını ama
tutuklanmadığını, Türkiye’ye kaçmayı başardığını anlattı. Ceylan
Hanım: ‘Protestolar; fakirlikten, ekmek bile bulamamaktan olmadı
ki. Bizim her şeyimiz vardı. Ama özgürlüğümüz yoktu. Niye
Türkiye’de ya da batı ülkelerinde demokrasi var. Siz hep seçim
yapıyorsunuz. İstediğiniz kişiye oy verip başa getiriyorsunuz. Biz
getiremiyoruz. Bu yüzden isyan ettik. Kimse bilemezdi ki savaşa
dönecek. Sadece demokrasi gelecek sandık. Savaş oldu. Bize çok
baskı kurdular. Muhaliflere yaşam alanı bırakmadılar. Hep
korkuyorduk. Bir gün bizi de alırlar hapse atarlar. Protesto
edenleri aldılar biz kaçtık kocamla buraya geldik’.
Rejim en çok baskı uyguladığı grup hiç şüphesiz muhaliflerdir. Eşi
eskiden muhaliflerin safında savaşmış olan Sara Hanım iki kez
düğünlerinin basıldığını eşinin öldürülmesi korkusuyla Türkiye’ye göç
ettiklerini belirtti. Rejime muhalefet etmenin sonuçlarının çok acı
olduğunu söyleyen Sara Hanım savaşın büyümesiyle birlikte taraf
tutmanın hiçbir mantığı olmadığını, bütün görüşlerin baskı altına
alındığını söyledi. Sara Hanım: ‘Düğünümüzü bastılar. Zorla
kurtulduk. Eşimin akrabalarını götürdüler. Bir daha düğün yaptık
başka bir köyde. Orayı da bastılar. Eşimi götürdüler. Biz çok
korktuk uzak bir şehre gittik. Bir yıl sonra eşim geldi. Çok
zayıflamıştı. Her yerinde yara izleri vardı. Korkuyordu. Çok
değişmişti. Hemen kaçtık geldik. Burada evlendik. Hiç
konuşmuyoruz o olayı. Hala bazı geceler eşim bağırarak uyanıyor’.
Suriye’de savaşla birlikte yayılan korku ve baskı dalgası neredeyse
tüm ülkeye yayılmış durumdadır. Normal siviller dahi yaptıkları en
ufak itirazda dahi kendilerini muhalif hissetmekte, korkuya kapılarak
ülkeyi terk etmektedir. Nede Hanım 24 yaşında iki çocuk annesi bir ev
hanımı. Eşinin 10 gün boyunca esir alındığını ve bu esaretten
kurtulunca bir televizyon kanalına röportaj verdiği için korktuklarını ve
Türkiye’ye kaçtıklarını ifade etti. Nede Hanım: ‘On gün esir kaldı,
tam çıkacağı gün bir adamın ölüsünü getirip yanlarına atmışlar;
eşim de çok korkmuş çok sinirlenmiş. Çünkü orda çocuklar da
varmış. Hepsi can çekişen adamı görmüş. Esirler tam kurtulurken
yabancı ülkelerin televizyoncuları gelmiş. Eşimle konuşmuşlar. O
da sinirlenmiş. Bir sürü şey saymış. Geldi eve anlattı saydıklarını.
Çok korktum. Dedim seni de atarlar hapse. Hemen Kaçtık geldik’.
Devlet Dışı Silahlı Aktörlerin (DDSA) Uyguladığı Baskılar: Arap
Baharı’nın patlak vermesiyle birlikte devlet dışı silahlı aktörler (DDSA)
yükselişe geçmiş ve büyük bir yayılma göstermişlerdir. Bugün etnik ve
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mezhep temelli DDSA’lar yeni doğmakta olan Ortadoğu jeopolitiğinin
köşe taşlarından biri haline gelmiştir. Zayıf Arap devletlerinin
çoğalması (Bassel, 2017) ABD’nin 2003’te Irak’ı işgali ve bunu takiben
ortaya çıkan mezhepleşmiş jeopolitik ayrışmanın bir sonucu olarak
etkinliğini artıran DDSA’lar bölgeyi giderek tüketen ciddi bir dönüm
noktasına ulaşmıştır. Demokrasi, eşitlik ve adalet ekseninde
Ortadoğu’nun geleneksel düzenini restore etmeyi hedefleyen Arap
isyanları çok geçmeden rayından çıkmış ve intihar bombacılarından
yabancı terörist savaşçılara (YTS) kadar DDSA olgusunun bölgeyi
sarmasına neden olmuştur (Yeşiltaş ve Duran, 2018). Bu aktörlerin
Ortadoğu’da en aktif oldukları bölge ise hiç kuşkusuz Suriye olmuştur.
Suriye Savaşı’nda ortaya çıkan bu örgütler Suriye’de var olan krizi daha
da derinleştirmiş adeta savaşın taraflarından biri haline gelmişlerdir.
Suriye’de bulunan DDSA’lardan en çok ismi geçenler; DAEŞ,
İslami Cephe, Mücahitler Ordusu, El Nusra, YPG ve PYD’dir. Bu
oluşumlar Suriye’deki var olan şiddet sarmalını daha da
karmaşıklaştırarak halk üzerinde baskı kurmaktadırlar. Halk bu
oluşumlardan ya doğrudan zarar gördüğü ya da tam tersi bu oluşumlara
destek verdiği için Suriye’de çok zorlanmakta, adeta yaşayamaz hale
gelmekte ve ülkeyi terk etmektedir. Mülakat yaptığımız kadınlar bu
oluşumların varlığını da göç sebebi olarak belirttiler. Bazı kadınlar
zarar gördükleri için göç ettiklerini belirtirken bazıları ise yakınlarının
bu örgüte katılmalarını ve kendilerini zor durumda bırakarak göç
etmelerine neden olduklarını belirttiler.
Mülakat yaptığımız kadınlardan Kevser Hanım 21 yaşında ve
pamuk tarlasında çalışan bir işçi. Eşinin terör gruplarına sempati
duyduğunu ve hatta fiili olarak katıldığını belirten Kevser Hanım
kendilerinin de yakalanabilecekleri korkusuyla göç ettiklerini ifade etti.
Kevser Hanım eşinin örgüte katılması nedeniyle çok zor zamanlar
geçirdiğini, çocuğuyla yalnız başına kaldığını belirtti. Kevser Hanım
eşinin ölüm haberiyle birlikte çok korktuklarını ve eşinin ailesiyle
birlikte Türkiye’ye göç ettiklerini ifade etti. Kevser Hanım: ‘Eskiden
seviyormuş örgütleri. Savaşmak istiyormuş. Annesi de evlenirse
vazgeçer savaşa gitmekten diye benimle evlendirdi. Hepimiz
düzelir sandık. Düzelmedi. Daha iki aylık evliyken gitti. İlk
zamanlar eve geliyordu on günde bir falan. Gelip beni görüyordu.
Ben hamileydim. Sonraları gelmedi. Çocuğum doğduğunda bile
gelmedi. Zaten bir ay sonra duyduk şehit olmuş. Fotoğrafını attılar.
Bak( ölüm fotoğrafını gösteriyor, ağlıyor)’.
Kibar Hanım 42 yaşında 5 çocuklu bir ev hanımı. En büyük oğlu 19
yaşında olan Kibar Hanım örgütlerle ilgili çok büyük sıkıntılar
yaşadıklarını belirtti. Kendisinin ve eşinin ailesinden birçok kişiyi
kaybettiklerini belirten Kibar Hanım oğlunun intikam amacıyla
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örgütlere katılmaya çalıştığını ve sürekli problem yaşadıklarını belirtti.
Kibar Hanım: ‘Oğlum intikam alacağım diyor. 3 Amcası, 2 dayısı
öldü. Onlar için savaşmak istiyor. Biz Suriye’deyken hep evden
kaçıyordu örgütlere katılmak için. O örgütlere katılmasın diye
kalktık geldik buraya. Burada yaşarsak sınırdan geçemez gidemez
sandık. Yine kaçmaya çalıştı. Hatta yakalandı ceza aldık. 7 bin lira.
Nasıl ödeyeceğiz bu kadar parayı. Ama kaçamadı ya geri
gönderdiler ya o bile yeter bize’.
Suriye’deki örgütler kadınlara çok fazla baskı uygulamakta, ülkeye
getirmek istedikleri uygulamalarda da kadınlarla ilgi ayrı kararlar
almaktadırlar. Bu baskılara dayanamayan, korkan kadınlar da çareyi
göç etmekte bulmaktadırlar. Mülakat yaptığımız kadınlardan Esil
Hanım terör örgütlerinin şehirlerine baskın yaptığını bu baskından çok
az kişinin kurtulduğunu anlattı. Kendi akrabalarının da bir kısmının
örgütler tarafından kaçırıldığını beyan eden Esil Hanım kendileri de
kaçırılmaktan korktukları için göç ettiklerini belirtti. Esil Hanım:
‘Bizimkiler başka şehre gitmişlerdi. Geri dönerlerken DAEŞ
yollarını kesmiş hepsini götürmüş. Benim ablam da içindeydi. Çok
korktuk. Ablamdan hiç haber alamadık. Çok korktuk çok. Neler
duyduk.
Kadınları
götürüp
satıyorlarmış,
hizmetçilik
yaptırıyorlarmış, tecavüz ediyorlarmış, hatta birbirlerine miras
olarak bile bırakıyorlarmış. Türkiye’ye geldik. Bize de bir şey
yapmasınlar, bizim de yollarımızı kesmesinler diye’.
DAEŞ Örgütü’nün ele geçirdiği yerleşim yerlerindeki kadınlar
örgütün ağır baskılarına maruz kalmaktadırlar. Örgütün kadınların özel
yaşamına dahi müdahale etmesi, sokaklarda eli silahlı şekilde devriye
gezmesi kadınlar üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Örgütün istediği
şekilde davranmak, hareket etmek hatta giyinmek zorunda kalan
kadınlar bu baskılara boyun eğmekten bıkarak buldukları ilk fırsatta
bölgeyi terk etmektedirler. Mülakat yaptığımız kadınlardan Leyla
Hanım 30 yaşında dört çocuk annesi bir ev Hanımı. Leyla Hanım
DAEŞ’in ele geçirdiği bölgede aylarca yaşamak zorunda kaldığını,
örgütün bölgeden çıkarılmasıyla Türkiye’ye göç ettiklerini belirtti.
Leyla Hanım: ‘Evden çıkamıyorduk korkudan. Siyah giyinmiş
kadınlar, adamlar vardı. Ellerinde silahları vardı hepsinin. Mecbur
onların istediği gibi giyineceksin. Her yerin kapalı olacak. Ben
zaten onlar varken aylar boyunca evden çıkmadım. Bir işimiz
olunca kocam çıkıyordu. Onu da kaç kere durdurmuşlar silahlı
adamlar, üstünü aramışlar. O da çok korkuyordu. Çok önemli bir
iş olmadığı sürece o da dışarı çıkmıyordu. Bu adamlar her yeri
yakıp yıkıp gittiler. Biz de hemen kaçtık bunlar gidince’.
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2) Savaşın Yaşam Alanlarını Yok Etmesi
Kamusal Hizmetlerin Alınamaması: Günümüz savaşlarında
şiddetin sivil yerleşim yerleri ve altyapı tesislerine yöneltilmesi söz
konusudur (Aslan, 2019). Bu ülkelerde sadece çatışmalar değil;
devletin fonksiyonlarını ve hizmet yükümlülüğünü yerine getirememesi
de söz konusudur. Bu çerçevede birey ve toplum genelinde çatışmanın
neden olduğu acılar yanında devlet aktörünün “belirsiz hale gelmesi”
halkı umutsuzluğa sürüklemektedir (Earnest, 2011). Bu umutsuzluk da
halkın o ülkede yaşamasını imkânsız hale getirmekte ve başka ülkelere
göç etmelerine neden olmaktadır.
Suriye iç Savaşı’nda ülkedeki birçok yerleşim yeri hasar görmüş,
yıkılmış, içinde yaşanılamayacak hale gelmiştir. Bu da çoğu insanın en
temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamamasına ve göç etmesine neden
olmuştur. Mülakat yaptığımız kadınların birçoğu kendi evleri zarar
görmese dahi kamu binaları zarar gördüğü için ülkeden ayrıldıklarını
belirttiler. En başta sağlık kuruluşu, eğitim merkezleri, kamu binaları
gibi temel hizmet alanlarının kullanılamayacak hale gelmesi insanların
göç etmesine neden olmuştur.
Mülakat yaptığımız kadınlardan Seher Hanım 30 yaşında ve 5
çocuklu bir ev hanımı. Kendisine göç etme sebebini sorduğumuzda
genel olarak savaştan kaçsa da özelde hastanelerin yıkılmasını ve
yaralıların yakınlarının hastanelere gidememesini gerekçe gösterdi.
Seher Hanım gösterilerin yapıldığı sokakta oturduğunu, çoğu şeye şahit
olduğunu ve çok korktuğunu söyledi. Seher Hanım: ‘Sokaklar
kıyametti. Çatışmalar, protestolar, bağırmalar vardı. Hastanelerin
çoğu bombalandı yıkıldı. Bizim oradaki hastane yıkılmadı.
Yaralıları, ölüleri hep oraya getirdiler. Yakınları kaçtı. Kimse
hastaneye gitmedi akrabasını almaya. Çünkü gitseler onlar da
yakalanırdı. Korktular anlıyor musun? Bizim akrabanın oğlu
hastanedeydi babası annesi gitmedi görmeye yakalanırlar diye.
Çocuk ne oldu bilmiyoruz. Öldü mü ölmedi mi haberimiz yok’.
Normal şartlarda bir ülkede sağlık hizmetleri kolaylıkla
verilebilirken savaş ortamında bu hizmetlerin verilebilmesi oldukça
zorlaşmakta hatta imkânsızlaşmaktadır. Sağlık hizmetleri sadece
hastanelerin yıkılmasıyla değil, eczanelerin artık çalışamaz hale
gelmesiyle, çoğu ilacın ülkede artık bulunmamasıyla sekteye
uğrayabilmektedir. Ailesinde hasta olan insanlar da hastanelerin
yıkılmasından, ilaç bulamamaktan şikâyet ederek bunu göç sebebi
olarak beyan ettiler. Mülakat yaptığımız kadınlardan Sekine Hanım
kardeşinin zihinsel bir hastalığa sahip olduğunu düzenli şekilde ilaç
kullanamazsa kendinden geçip bayıldığını söyledi. Savaş nedeniyle bu
ilacı bulmakta çok güçlük çektiklerini belirten Sekine Hanım bu
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nedenle göç ettiklerini belirtti. Sekine Hanım: ‘Kardeşimin ilaçlarını
hep zamanında veriyorduk. Savaş olunca o ilacı bulamadık.
Kardeşimle köye gittik. Bir gün annem bahçede ateşte yemek
yapıyormuş. Annem içeri gitmiş o sırada kardeşim bayılmış ateşin
tam üstünde. Yüzü yanmış. Zaten zihninde sorun vardı. Şimdi yüzü
de gitti. Geldik Türkiye’ye. Şimdi ilaçlarını düzenli veriyoruz ama
yüzü daha iyileşmedi’.
Suriye Savaşı’nda sadece hastaneler değil neredeyse bütün resmi
binalar hasar görmüştür. Özellikle insanların en çok ihtiyaç duyduğu,
hastane, okul, cami gibi binaların hasar görmesi veya esirler için
kullanılmaya başlanması sivil halkı korkutarak göç etmelerine neden
olmuştur. Atiye Hanım öğretmen oğluyla yaşadığını fakat savaş çıkınca
oğlunun çalıştığı okul binasının esirler için kullanıldığını daha
sonrasındaysa yıkıldığını ve bu yüzden göç ettiklerini ifade etti. Atiye
Hanım: ‘Ben büyüttüm ne emeklerle öğretmen yaptım oğlumu. İşe
girdi, eve gelin getirdi. Tam rahata kavuştuk savaş oldu. Okulunu
basmışlar askerler, herkesi esir almışlar, benim oğlumu da. 17 gün
esir kaldı. Çok korktuk. Her gece ağladım, dua ettim, yeter ki
ölmesin diye. Çıktı. Sonra okul bombalandı zaten. Nereye gidecek,
nerde çalışacak, ne kazanacak. Biz de geldik Türkiye’ye’.
Temel ihtiyaçların Karşılanamaması: 2011’den bu yana Suriye’de
yaşanan iç savaş tarihin en büyük insanlık trajedisinin bilhassa çocuk
ve kadınların aleyhine işlediğini göstermiştir. Yarım milyon insanın
hayatını kaybettiği bu savaşta 5 milyonu aşkın kişi Suriye’den komşu
ülkelere göç etmiş ve 6 milyon kişi de ülke içerisinde yerinden
edilmiştir. Yaklaşık 540 bin kişi ise halen çatışma bölgelerinde
yaşamak durumundadır (Coşkun, 2018).
Güvenlik, barınma, yiyecek gibi ihtiyaçların karşılanamaması
insanları göçe zorlayan en temel nedenlerdendir. Can güvenliği
sağlanamayan, evi yıkılan, yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacakları bütün
dükkânların kapandığı ya da yıkıldığı yerdeki insanlar bu temel
ihtiyaçlara kavuşabilmek amacıyla zorunlu olarak ülkelerini terk
etmişlerdir. Suriye’de insanlar güvenlikten barınmaya, yiyecekten
giyeceğe, sağlıktan eğitime kadar neredeyse alanda zorluk yaşamaya
başladıkları için göç etmek zorunda kalmışlardır. 30 Suriyeli göçmen
kadınla yaptığımız mülakatlarda göç nedeni olarak temel ihtiyaçların
karşılanamamasını gösterdiler.
Mülakat yaptığımız kadınlardan Buseyne Hanım göç nedeni olarak
evlerinin yıkılmasını gösterdi. Bombardımanların başlayacağını
duyduklarında evlerinden ayrılıp babasının köyüne gittiklerini söyleyen
Buseyne Hanım savaş bombardımanların çok kısa süreceğini hatta
evlerine ulaşmayacağını düşündüklerini söyledi. En geç bir iki ay
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içerisinde evlerine geri döneceklerini umduklarını söyleyen Buseyne
Hanım evlerinin bombalandığını duyduklarında göçe karar verdiklerini
söyledi. Buseyne Hanım: ‘Evimiz yıkılmış. Duydum hiç
inanamadım. Her şeyimiz gitmiş. Bize şehirden çıkın bomba
gelecek dediler. Çıktık hiç düşünmedik o sıra bomba bu kadar çok
gelsin. Düşünüyorum evi olmayan insan nasıl yaşasın. Sokakta
yatsın ancak. Mecbur sadece alabildiğimiz kıyafetlerimizle
gelebildik Türkiye’ye. Canımızı zor kurtardık’.
Suriye’de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği mülkiyet hakkının
ihlaline ilişkin iddialar da insan hakları örgütlerinin raporlarında yer
almaktadır. Uluslararası Af Örgütü Telkelekh raporunda, askerlerin
sivillere ait evlere ve dükkânlara girerek eşyaları yağmaladığı yönünde
birçok tanığın ifadesine yer verilmiştir (Güçtürk, 2014). Biz de
yaptığımız mülakatlarda evlerin sadece yağmalanmadığını, bazı evlere
direkt olarak el konulduğunu duyduk kadınlardan. Kobra Hanım
savaşın şehirlerine yaklaşmasıyla evlerini terk ettiklerini ve geri
dönemediklerini belirtti. Dönememe nedenlerinin ise evlerine el
konulması olduğunu ifade etti. Kobra Hanım: ‘Savaş çıktı. Bir iki ay
babamlarda kaldık. Savaş oraya da yakınlaştı. Kocam da dedi
Türkiye’ye gidelim. Benim de bazı eşyalarım evdeydi. Dedim git
onları al getir satalım ki yolda biraz paramız olsun. Gitti ki evimize
düşmanlar yerleşmiş. Onlar kullanıyor evimizi. Hiç girememiş eve
korkudan. Uzaktan bakıp gelmiş. Her şeyimiz gitti (Ağlıyor).
Evimiz çok güzeldi. Büyüktü. Yeni yapmıştık. Kaynanamlardan
ayrılıp kendi evimize yeni geçmiştik’.
Haldiye Hanımın hikâyesi savaşın inanlar üzerindeki etkisinin
sadece ölüm ve yaralanmalarla değil, hayatın her alanında
hissedildiğini göstermesi açısından son derece önemli. Haldiye hanım
şehrinin bombalanmaya başlamasıyla evini terk edip köye yerleşen
kadınlardan biri. Yerleştiği köyün normalde terkedilmiş bir köy
olduğunu anlatan Haldiye Hanım köyde imkânların son derece kısıtlı
olduğunu ve hayatını idame ettirmekte çok zorlandığını bu yüzden göç
ettiklerini belirtti. Haldiye Hanım: ‘Annem, babam şehit olmuşlar.
Şoka girdim. Çok ağladım. Sütüm kurudu. Dedim çocuğa inek sütü
verim. Ama köye gidince sütü bulmakta çok zorlandım. Yan köye
gidiyordum süt getirmeye. O da buzdolabı olmadığı için hemen
bozuluyordu. Mecburdum getirir getirmez hemen çocuğa içireyim.
Çok eski bir eve girdik. Kapısı bile yoktu. Tuvaleti yoktu. Hep
dedik savaş biter evimize gideriz. Bizim iki evimiz vardı şehirde
villa gibi. Artık dayanamadık savaş köye de yakınlaşınca
canımızdan da olmayalım diye kaçtık’.
Yaptığımız mülakatlarda savaşta insanların sadece ölüm,
yaralanma, işkence, hapse atılma gibi nedenlerden değil açlıkla hatta
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susuzluk tehlikesiyle bile yüz yüze gelip ülkelerini terk etmek zorunda
kaldıklarıydı. Hayriye Hanım şehirlerinin üç ay boyunca abluka altına
alındığını ve şehirde hiçbir şeyin kalmadığını ifade etti. Abluka
sırasında her şeyi askerlerin kontrol ettiğini alışveriş, sağlık, eğitim gibi
hizmetlerden neredeyse hiç faydalanamadıklarını belirtti. Hayriye
Hanım: ‘Üç ay çok zordu. Hiçbir şey yok esirsin sadece. Günde
bazen bir kez yemek veriyorlardı. Su da öyle. Bazen suyu alıp
gözümüzün önünde döküyorlardı. Hiçbirimiz, erkeklerimiz sesini
çıkaramıyordu. Her şeyi düşün. Hiçbir şey yok. Onlar istemese
yaşamazsın bile. Sadece ölmemek için susuyorduk. Ne verirlerse
onu yiyorduk. Hastaneler de onların elinde. İstemeseler hastaneye
bile götürmüyorlardı. Hep öleceğim sandım üç ay boyunca’.
Yağma ve Hırsızlığın Artması: Suriye Savaşı; siviller için sadece
şiddet ve yıkımdan ibaret olmamış adeta hayatlarının en küçük
noktalarına kadar sirayet eden büyük sıkıntılara neden olmuştur.
Özellikle ekonomik olarak neredeyse çökme noktasına gelen ülke;
siviller için yaşanmaz hale gelmiştir. Halk savaşın yanı sıra ekonomik
krizle de baş etmek zorunda kalmıştır. Yaklaşık 14 milyon Suriye
vatandaşının işini kaybettiği ülkede iç savaşın maliyetinin yaklaşık 255
milyar dolar civarında olduğu ifade edilmiştir (amerikaninsesi, 2016).
Ekonomik olarak bu kadar kötü hale gelen ülkede, insanların işsiz
kalması beraberinde kaosu getirmiştir. Çünkü işsiz kalan insanlar için
geçinmek imkânsız hale gelmiştir. Hırsızlık ve yağmadan başka
seçenekleri kalmayan bu insanlar ya ülke içinde yer değiştirmeye
başlamış ya da komşu ülkelere göç etmişlerdir. Sivil halkın yanı sıra
savaşan tarafların da yağma ve hırsızlığa başlaması hatta sivil halkın
evlerine el koyması da halkın göç etmesini hızlandıran nedenlerden
olmuştur.
Evleri yağmalanan hatta ellerinden alınan insanlar artık Suriye’de
yaşayamamakta ve göç etmeye karar vermektedirler. Mülakat
yaptığımız kadınlardan Kibar Hanım savaşta evinin yıkılmadığını,
bombardımanların olduğu bölgeye biraz uzak bir mesafede olduğunu
ifade etti. Savaşın yaklaşacağı korkusuyla evlerini terk edip köye
gittiklerini ifade eden Kibar Hanım, evlerinin olduğu bölgenin
tamamen düşmanların eline geçtiğini bu nedenle çatışmaların
azalmasına rağmen evlerine dönemediklerini söyledi. Kibar Hanım:
‘Kocam gitti evimize bakmaya, şehre girememiş bile yolları kapatmış
düşman. Geri geldi köye dedi eve dönemeyiz. Bekleyelim
bombardımanlar biraz azalsın öyle gideriz. 5 ay köyde bekledik.
Komşumuz gitti şehre geldi. Dedi ki bütün evlerde düşman yaşıyor.
Hatta bizim evin videosunu çekmişti. Görünüyordu içindeki insanlar.
Biz de anladık artık evimizi alamayız düşmandan kaçtık Türkiye’ye
geldik’.
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Suriye’de yaşanan savaş, suçların artmasına neden olmuştur. Evleri
yıkılan, yakınları ölen, işsiz kalan insanlar bir de hırsızlık ve
yağmalamalar nedeniyle çok daha zor durumda kalmışlardır. Suriye’de
savaşın başlamasıyla birlikte evlerini terk eden insanlar, adeta
yağmurdan kaçarken doluya tutulmakta, çoğu zaman kaçtıkları yerlerde
de aradıkları huzuru bulamamakta ve son çare olarak göç etmektedirler.
Mülakat yaptığımız kadınlardan Rukiye Hanım savaşın şehirlerine
yaklaşmasıyla birlikte köye gittiklerini ve yaklaşık iki ay boyunca
köyde yaşadıklarını ifade etti. Bu süreçte başına gelen en ağır olayın
hırsızlık olduğunu belirten Rukiye Hanım, tüm mal varlıklarının
çalındığını ve çok çaresiz kaldıklarını belirtti. Şehirdeki evlerinden
ayrılırken sadece altınlarını alarak kaçtıklarını ve köyde de bu altınların
çalındığını belirten Rukiye Hanım bu nedenle Türkiye’ye göç ettiklerini
belirtti. Rukiye Hanım: ‘Altınları satıp geçiniyorduk. Dedik savaş
bitene kadar bize yeter sonra evimize gideriz. Olmadı. Ben cenazeye
gittim hırsız eve girmiş. Kesin tanıdık biri. Beni o gün evde olmadığımı
bilen biri. Onlara da bir şey diyemiyorsun. Kimsenin hiçbir şeyi yok ki.
Savaşta ne yapacaksın anca hırsızlık’.
Savaşta yaşanan acıların unutulması mümkün değildir. Çünkü
savaşta yaşananlar insanların hayatları boyunca unutamayacakları
kadar derin yaralar açar kalplerinde. Suriye Savaşı’nda insanlar bir
yandan yakınlarını kaybetmenin acısını yaşarken diğer yandan tüm
imkânsızlıklar içerisinde hayata tutunmaya çalışmaktadırlar. Hayata
tutunmaya çalışırken bir yandan da yağmacı ve hırsızların hedefinde
olan insanlar bütün mal varlıklarını kaybedince son çare olarak göçe
başvurmaktadırlar.
Mülakat yaptığımız kadınlardan Safiye Hanım, annesinin savaşta
şehit olduğunu ve o halde bile hırsızlar tarafından soyulduğunu belirtti.
Annesinin kolundaki bileziklerin çalındığını söyleyen Safiye Hanım bu
durumun Suriye’de çok sıradanlaştığını, kendisinin de evinin
yağmalandığının söyledi. O da diğer milyonlarca Suriyeli gibi kendi
şehrine, evine döneceğini zannederken bu yağma ve hırsızlıklardan
sonra dönmesinin imkânsız olduğunu ve Türkiye’ye göç ettiğini
söyledi. Safiye Hanım: ‘Annem şehit olunca şehri terk ettik. Çünkü
her şeyimiz gitti. Annemin cesedini gördük her şeyini almış
hırsızlar. Kolunda 10 tane bilezik vardı. Almışlar hepsini. Benim
de evimi soydular her şeyimi aldılar. Dönmedik kendi şehrimize o
yüzden. Türkiye’ye geldik’.
3) Savaşın Yarattığı Travmalar
Esir Düşme: Suriye’de Mart 2011 tarihinden itibaren süren
çatışmalarda yüzbinlerce insan hayatını kaybetmiştir. Yaralıların sayısı
yüzbinlerle, yerlerinden edilen insanların sayısı milyonlarla ifade
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edilmektedir (UNSC, 2013). Arap Baharı olarak tanımlanan Kuzey
Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki devrim serisinin Suriye bölümü, en
uzun ve kanlı sahnesini sergilemektedir. Arap Baharı yaşayan diğer
ülkelere nazaran Suriye’deki çatışma sürecinin uzaması (Şen, 2013) en
çok sivil halka zarar vermiştir. Çok ciddi baskılara maruz kalan siviller
ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Türkiye’ye göç eden
mülteci kadınlarla yaptığımız mülakatlarda birçok sebepten dolayı göç
ettiklerini beyan ettiler. Bu sebeplerden birisi de esir alınmadır. Esir
düşen kadınlar ciddi travmalar yaşamakta ve esaretten kurtuldukları an
göçe karar vermektedirler.
Mülakat yaptığımız kadınlardan Hiba Hanım beş gün boyunca esir
tutulduğunu söyledi. Askerlerin mahalledeki tüm kadınları büyük bir
kamu binasında topladığını söyleyen Hiba Hanım beş gün boyunca çok
korktuklarını ifade etti. Esaret sırasında hiçbir şeyden haberdar
olamadıklarını, kendi aralarında dahi konuşmaya cesaret
edemediklerini belirtti. Esirlerin korkutulması amacıyla yanlarına ölen
erkeklerden birinin cesedinin konulduğunu söyleyen Hiba Hanım en
çok bu olaydan etkilendiğini belirtti. Cesedin hala can çekişir haldeyken
getirilmesi ve onların yanında ölmesi hatta son gün kokmaya başlaması
Hiba Hanımları çok etkilemiş. Esaretten kurtulduktan aylar sonra dahi
o cesedi unutamadığını belirtti Hiba Hanım. Kendi sözleriyle bu
travmatik durumu şu sözlerle açıkladı: ‘Gittik binanın içine hepimiz.
Sonra getirdiler bir adamı kanlar içinde ayyy. Görsen ne kadar da
büyük bir adam. Hala yaşıyordu zavallı attılar dediler ölmüş
gittiler. Adam hala can çekişiyordu. Hırıltıları geliyordu. Çok
korktuk. Akşama kadar hırıltı vardı sonra kesildi. Öldü. Simsiyah
oldu. Morardı vücudu. Artık son gün kokuyordu. Kokudan
duramıyorduk. Elhamdülillah kurtulduk. Çok şükür. Allah çok
büyük.
Suriye Savaşı’nda esir alınan kadınlardan bazıları en büyük
travmayı esaretten kurtulduktan sonra yaşadıklarını beyan ettiler. Bu
travmalardan sonra da mecburen göç ettiklerini ifade ettiler. Mülakat
yaptığımız kadınlardan Maide Hanım 44 yaşında 7 çocuklu bir ev
hanımı. Maide Hanım 10 gün esir alındığını ve bu sürecin çok zor
olduğunu anlattı. 10 günlük esaret sürecinde yanlarına bir ceset
konulduğunu ve son günlerde artık cesedin kokmaya başladığını
anlatan Maide Hanım, kurtulduğunda çok büyük bir sevinç yaşadığını
ifade etti. Ne yazık ki bu sevincinin çok kısa sürdüğünü belirten Maide
Hanım eve gittiğinde ailesinin bütün erkeklerini kurşuna dizilmiş halde
bulduğunu söyledi. Bu sarsıntıdan sonra kendine gelemediğini anlatan
Maide Hanım Türkiye’ye göç ettiğini ifade etti. Maide Hanım: ’10 gün
kaldım. Bizi bir hastanede tuttular. Bazen cesetler getiriyorlardı.
Hep içimden diyordum bunlar bizi de öldürecek. O yüzden ceset
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gösteriyorlar. Çok korkuyordum. Hep dua ediyordum. Bizi
bıraktıklarında o kadar sevindim ki ölmediğime. Koşa koşa eve
gittim. Bir gittim. Hepsi yerde yatıyor. Şehit olmuşlar. Babam, iki
abim, iki kuzenim. Kan dolmuş her yer. Çığlık attım. Delirdim’.
Mülakat yaptığımız kadınların sözlerinden anladığımız kadarıyla
esaretin süresi değişmekte, en azı üç gün olmak üzere bir aya kadar
devam edebilmektedir. Sadece üç gün dahi olsa yarattığı travmalar
kadınları son derece olumsuz etkilemektedir. Hüda Hanım 25 yaşında
ve bir öğretmen. Kendisi üç gün esaret altında yaşadığını ifade etti.
Esaret süresi çok kısa olsa da o travmayı atlatmakta çok güçlük
çektiğini belirtti. Öğretmen olduğu okulda üç çocuğuyla esir alındığını
söyleyen Hüda Hanım artık hayattan ümidini kestiğini ölüme hazır
olduğunu tek amacının orada çocuklarını korumaya çalışmak olduğunu
söyledi. Hüda Hanım: ‘Çocuk bu çocuk. Bebek yaa. Nasıl tutim.
Acıkıyordu, ağlıyordu, altına yapıyordu. Sürekli elimde, ne altını
açtım, ne yemek verebildim. Askerler hep tepemizdeydi. Hep
bakıyorlardı. Ellerinde silah vardı’.
Suriye Savaşı’nda bazen bir şehrin tamamı ablukaya alınmakta,
şehirdeki insanlar esir konumuna düşmektedirler. Bu esaret sırasında
çeşitli eziyetlere maruz kalan insanlar ablukanın kaldırılmasıyla başka
şehirlere veya ülkeye göç etmektedirler. Genelde bu abluka ancak
çatışmalarla kalkmaktadır. Babası cami imamı olan Zeynep Hanım 16
yaşında bir tekstil işçisi. Şehirlerinin ablukaya alındığını ve üç ay kadar
şehirde esir kaldıklarını anlatan Zeynep Hanım, babasının hutbe verdiği
sırada caminin bombalandığını, abisi ve babasının şehit olduğunu
söyledi. Bu bombalamadan sonra ablukanın kalktığını ve ailesinin
kalan üyeleriyle Türkiye’ye göç ettiklerini ifade etti. Zeynep Hanım:
‘Üç ay kaldık şehirde. Günde bir kere zor yemek buluyorduk. Suyu
bile azar azar veriyorlardı. O gün de babam gitti camiye hutbe
veriyordu Cuma günüydü. Bomba patladı. Nasıl bir ses geldi.
Evimiz çok uzaktı. Yine de sanki evimizin içinde patladı. O Kadar
ses geldi’.
Yakınların Yitirilmesi: Mart 2011 yılında Esat rejimine karşı
düzenlenen protesto gösterilerinde kan dökülmesiyle başlayan iç
savaşın bilançosu her geçen yıl giderek daha da ağırlaştı
(amerikaninsesi, 2016). Bu savaşta camiler, okullar, hastaneler, fırınlar
ve benzin istasyonları gibi sivil halkın toplandığı alanlar, savaş uçakları
tarafından ilk vurulan yerler oldu. Cenevre Sözleşmesi sivillerin olduğu
bölgelere yapılan saldırılarda sivillerin korunması için tedbir alınmasını
zorunlu kılmaktadır. Fakat Suriye’de Savaşın neredeyse bütün gruplar
arasında yayılması, sivillerin korunmasını neredeyse imkânsız hale
getirmiştir. Suriye Hükümeti’nin yapılan saldırılar öncesi sivilleri şehri
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boşaltmaları için uyarması da
engelleyemedi (Güçtürk, 2014).

sivil

kayıplarının

oluşmasını

Değişik kaynaklardan açıklanan Suriye’de savaşın şiddetiyle ilgili
rakamlar da dramatik iç savaşın bilançosunu ortaya koyuyor.
Yüzbinlerle ifade edilen can kayıpları. Milyonlarla ifade edilen yaralı
sayısı (amerikaninsesi, 2016). Bu savaşta yaşanan can kayıpları geride
kalanları oldukça etkilemiştir. Yakınlarını kaybeden insanlar hem kendi
can güvenliklerinden endişe ederek hem de yakınlarını kaybetmenin
yarattığı travmayla baş edemeyerek göç etmek zorunda kalmışlardır.
Ailesinin neredeyse tamamını kaybedenlerin yanı sıra yakın
akrabalarını kaybeden insanlar da çareyi göç etmekte bulmuşlardır.
Savaşta yakınlarını kaybeden insanlar çok büyük travmalar
yaşamaktadırlar. Bu travmaları aşamayan, yakınları olmayınca
geçinmekte, yaşamakta zorlanan insanlar göç etmektedir. Özellikle
kadınlar, evi geçindiren erkekler savaşta yaşamlarını yitirince tek
başlarına yaşamakta zorlanmakta ve göç kararı almaktadırlar. Mülakat
yaptığımız kadınlardan Sümeyye Hanım 24 yaşında ve 2 çocuk annesi
bir ev hanımı. Savaşta kocası şehit olan Sümeyye Hanım bu travmayı
üzerinden atamadığını, evleri yıkıldığı için de evine dönemediğini ve
Türkiye’ye göç ettiğini belirtti. Sümeyye Hanım: ‘Her yer duman
olmuştu. Biz kaçıyorduk. Ateş ediyorlardı arkamızdan. Hiç
bakmadan kaçıyorduk. Bi baktım kocam düştü yere. Ölüp
ölmediğini bile anlamadım. Duramadım. Çok korktum
kurşunlardan. Her gece rüyamda görüyorum geri gidip onu yerden
kaldırdığımı. Belki de ölmemiştir. Kocam olmayınca nasıl
yaşayacağız. Kim bakacak bize. Hepimiz geldik. Annem, babam’.
Suriye Savaşı’nda yakınlarını yitiren kadınlardan bazıları
sevdiklerinin cesetlerini alamadıklarını, günlerce almak için
uğraştıklarını belirttiler. Yakınlarının cesetlerine günlerce bakmak
zorunda kalan kadınlar bu travmanın etkisiyle ve can güvenliği
endişesiyle yurtlarından çıkmak zorunda kaldıklarını ifade ettiler. Kibar
Hanım 34 yaşında bir ev hanımı. Hem kendisinin hem eşinin birçok
yakın akrabasının savaşta şehit düştüğünü ifade etti. Yakınlarının
cesetlerine dahi ulaşmakta zorluk çektiklerini belirten Kibar Hanım en
büyük travmayı da abisinin cesedini alamadığında yaşadığını ifade etti.
Kibar Hanım: ‘Abimi şehit ettiler. Sokakta kaldı cesedi. Gidip
almamıza izin yoktu. Uzaktan bakıyorduk abime. Üç gün boyunca abim
orda kaldı. Her gün baktım abime. Her gün. Sabah kalkıyordum orda
akşam gidiyordum orda bırakıyordum. Şehit o. Şimdi cennettedir.
Kocamın da üç abisini şehit ettiler. Benim de iki abimi bir ablamı. Biz
de korktuk geldik Türkiye’ye’.
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Suriye Savaşı’nda legal sayılan bütün işler neredeyse bitme
noktasına gelmiş, halk kaçakçılık gibi illegal işlere yönelmek zorunda
kalmıştır. Yaşanan bombardımanlarda en dezavantajlı grup ise hiç
şüphesiz illegal işlerle uğraşan kişiler olmuştur. Kaçakçıların sürekli
sınırlarda dolaşmaları, insanları tehlikeli yollardan geçirerek
Suriye’den çıkarmaya çalışmaları her zaman tehdit altında olmalarına
neden olmuştur. Mülakat yaptığımız kadınlardan Saliha Hanım abisinin
insan kaçakçılığı yaptığını ifade etti. Saliha Hanım abisini insan
kaçakçısı olarak görmediğini, savaşta bu işlerin çok normal olduğunu
hatta abisinin çok büyük sevap işlediğini düşündüğünü söyledi.
Abisinin göçmenleri araçla sınıra götürürken aracının bombalandığını
ve diğer dört kişiyle birlikte şehit olduğunu ifade etti. Bu olaydan sonra
ailecek çok korktuklarını akraba oldukları için kaçakçılıktan
yakalanabileceklerini düşündüklerini ve göç ettiklerini belirtti. Saliha
Hanım: ‘Arabalarını bombalamışlar. Eşimle, diğer abim gitti
cenazelerini almaya. Etlerini toplamışlar ölenlerin. Bir poşet bile et
çıkmamış beş kişiden. Düşün paramparça olmuşlar. Abim çok güzel bir
iş yapıyordu. Şehit ettiler. İnsanlara yardım ediyordu. Bir sürü insanı
savaştan kurtardı. O olmasaydı bir sürü insan Suriye’de kalıp ölürdü’.
Savaşın başından beri sivil kayıpların rakamlarla ifade edilmesi
gerçek trajedinin anlaşılamamasına neden olmuştur. Kitle iletişim
araçlarından konuyu takip eden insanların zihninde sadece rakam
olarak yer alan ölümler gerçekte çok daha fazla sayıda aileyi, insanı
etkilemiştir. Mülakat yaptığımız kadınlardan Meryem Hanım 36
yaşında bir ev hanımı. Meryem Hanımın anlattıkları ölen insanlarını ve
yakınlarının hem hislerini hem de gerçek sayılarını anlamamızı sağladı.
Meryem Hanım: ‘O kadar çok şehit vardı. Bir mahallede neredeyse her
evde taziye vardı. Artık ölümler o kadar çok olmuştu ki. Taziye evine
girdiğimizde soruyorduk bu kimin taziyesi. Kim ölmüş diye. Benim
kendi ailemden bile her perşembe en az iki erkek öldü bir ay boyunca.
Kuzenlerim, bir abim, eniştelerim, amcam. Bir de diyorlar niye göç
etmişler. Nasıl göç etmeyelim. Hepimiz mi ölelim’.
Suriye yaşanan savaş insanların yıllar boyunca kurmaya çalıştıkları
düzenlerini yerle bir etmiş ve göç etmelerine sebebiyet vermiştir.
Mülakat yaptığımız kadınlardan Firuzan Hanım evlendikten sonra 12
yıl boyunca çocuk sahibi olamadığını hatta bu yüzden eşiyle boşanma
aşamasına geldiğini belirtti. 12 seneden sonra 7 çocuk dünyaya
getirdiğini söyleyen Firuzan Hanım hayatının en mutlu dönemini
yaşadığını belirtti. Tam bu en mutlu dönemlerinde başlayan savaşta
bütün çocuklarını kaybettiğini ve bu büyük travmanın ardından
Türkiye’ye göç ettiğini belirten Firuzan Hanım yaşadığı travmayı hala
atlatamadığını ifade etti. Firuzan Hanım: ‘12 yıldan sonra 2 tane ikiz
çocuğum oldu. Çocuklarım çok güzellerdi. Bakmaya kıyamazdın. Biz
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eşimle pazara gittik alışverişe. Büyük kızlarıma dedim kardeşlerinize
bakın. Biliyorum ki bakmışlardı da. Çok seviyorlardı kardeşlerini.
Sonra bir duyduk patlamayı. 7 Çocuğum da evdeydi. Hep dua ettim
içimden bizim ev olmasın diye. Aradım telefonları kimseye
ulaşamadım. Hep içimden dedim şarjları bitmiştir. Hep dedim evde
oturuyorlardır. Hep dedim yemek yiyorlardır. Hep dedim şehit
olmamışlardır’.
Akrabalar Arasında Anlaşmazlıkların Ortaya Çıkması:
Suriyelilerin göç etmesi, 21. yüzyılın en açık ve en trajik göç
biçimlerinden birisidir. Bu göçün, gerek Suriye içinde gerekse dışında
diğer ülkelere etkileri olduğundan araştırılması önemli bir konudur.
Suriyelilerin ülke içinde ve dışındaki krizleri, dünyada da büyük bir
göçmen krizine yol açmıştır. Bazı uzmanlara göre göçmen sayısı on üç
milyon kişiyi bulmuştur. Bunların yarısı Suriye sınırları içerisinde, altı
milyondan fazlası ise Suriye dışında yaşamaktadır (Neccar, 2016).
Suriye içinde yaşanan göç hareketleri genelde akrabaların bulunduğu
köylere veya şehirlere gerçekleştirilmektedir. Bu küçük yerleşim
yerlerine yapılan göçler de çok fazla sayıda insanın aynı evde
yaşamasına ve aralarında gerginliklerin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bu gerginlikten bunalan ve geçim sıkıntısı yaşamaya
başlayan halk da çareyi göç etmekte bulmaktadır.
Yaptığımız mülakatlarda Suriyeli ailelerin çok kalabalık olduğunu
gördük. Kadınlar ortalama 17 veya 18 yaşlarında evlenmekte ve çok
sayıda çocuk doğurmaktadırlar. Geleneksel tarım toplumlarında olduğu
gibi Suriye toplumunda da çok çocuk özellikle erkek çocuk doğurmak
kadınlar için bir ayrıcalık sayılmaktadır. Ailelerin bu kadar kalabalık
olduğu Suriye’de savaşın başlamasıyla birlikte birçok aile köylerine
veya daha küçük olan şehirlerine göç etmiş ve akrabalarıyla yaşamaya
başlamışlardır. Birkaç ailenin bir araya gelmesi demek en 20 kişinin
aynı evde yaşaması demektir. Durum böyle olunca da hem ev sahipleri
hem de misafirler rahatsız olmakta ve bu rahatsızlık geçim sıkıntısıyla
da birleşince katlanılamaz hale gelmektedir. Bu şartlar da insanları göçe
zorlamaktadır.
Mülakat yaptığımız kadınlardan Emine Hanım 27 yaşında 4 çocuklu
bir ev hanımı. Savaşın başlangıcında yaklaşık bir yıl boyunca kendi
şehrinde kaldığını, saldırıların şehrine yaklaşmasıyla dedesinin köyüne
taşındıklarını ifade etti. Yaklaşık bir yıl da bu köyde kalan Hacer
hanımlar dedesiyle tartışma yaşayınca köyü de terk ederek Türkiye’ye
gelmişler. Dört aile (22 kişi) bir evde yaşamak zorunda kaldıklarını
belirten Hacer Hanım evde sürekli tartışma yaşandığını, özellikle çok
fazla çocuk olduğu için sürekli gürültü olduğunu ve dedesinin artık
tahammül edemediğini anlattı. Evde neredeyse bütün aileler arasında
sıkıntı çıktığını, iş olmadığı için kocasının topladığı elbiseleri köyde
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sattığını anlatan Hacer Hanım maddi olarak çok yıprandıklarını anlattı.
Hacer Hanım: ‘Dedem delirdi. Hep ses var. Çocuklar küçük. 12
çocuk var evde hepsi de küçük. Biri sussa öbürü ağlıyor. Dedem de
dayanamıyordu hep bağırıyordu. E para da yok. İş de yok. Biz
anladık böyle olmayacak. Göç ettik. Zaten savaş da geliyordu’.
Mülakat yaptığımız kadınlardan Kadriye Hanım 40 yaşında bir ev
hanımı. Suriye’de çok güzel bir hayatları olduğunu ve savaşın
başlamasıyla evlerini terk edip ailesiyle köye yerleştiğini ve beş ay
köyde yaşadıklarını ifade etti. Eşinin üç kardeşi ve babasıyla köye
gittiklerini belirten Kadriye Hanım kayınbabasının felçli olduğunu ve
bakımı konusunda ailesiyle anlaşmazlıklar yaşadıklarını belirtti. Eşinin
diğer kardeşlerinin ve eltilerinin kayınbabasını istemediklerini çünkü
alırlarsa göç edemeyeceklerini düşündüklerini söyledi. Felçli birinin
sınırdan geçmesi; tel örgüler ve büyük çukurlar nedeniyle çok zordur.
Kendisinin de vicdan azabı nedeniyle kayınbabasını bırakamadığını
ifade etti. Tüm bu yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle ailecek çok
yıprandıklarını ve dayanamayarak Türkiye’ye göç ettiklerini söyledi.
Kadriye Hanım: ‘Kayınbabam hastaydı. Onu da kendimizle zorla
götürdük köye. Felçliydi. Ben bakıyordum. Çişini bile yapamaz
hale geldi. Ben bir şişeyle yardım ettim. Çok utanıyordu. Zaten
artık ölüm döşeğindeydi. Bize hep kaçın gidin diyordu Türkiye’ye.
Diyordu savaş tam gelmeden siz gidin. Ben kalım. Zaten öleceğim.
Benim yüzümden yedi kişi ölmesin. Aileniz kurtulsun. Ben
yaşlıyım. Yine de bırakmadık. O vefat ettikten sonra biz geldik
Türkiye’ye.
Sonuç:
2011’den bu yana Suriye’de yaşanan iç savaş; tarihin en büyük
insanlık trajedisinin, bilhassa çocuk ve kadınların aleyhine işlediğini
göstermiştir. Yarım milyon insanın hayatını kaybettiği bu savaşta 5
milyonu aşkın kişi Suriye’den komşu ülkelere göç etmiş ve 6 milyon
kişi de ülke içerisinde yerinden edilmiştir. Yaklaşık 540 bin kişi ise
halen çatışma bölgelerinde yaşamak durumundadır (Coşkun, 2018). Bu
çalışma da; Suriye’de çıkan savaş sonucunda Türkiye’ye gelen Suriyeli
kadınların göç hakkındaki izlenimlerinin araştırılması amacıyla
yapılmıştır. Bu amaçla Suriye’den Türkiye’ye göç etmiş olan kadınlarla
mülakatlar gerçekleştirilmiş ve ‘neden göç ettikleri’ sorusu
sorulmuştur. Hiç kuşkusuz göçün en temel nedeni savaş olsa da kadınlar
daha genelden özele doğru çok geniş ve farklı cevaplar vermişlerdir. Bu
cevaplar Grounded teori yöntemiyle analiz edilerek kategorilere
ayrılmıştır.
Makalede Suriyeli kadınların Türkiye’ye göç etmesinin özel veya
genel nedenleri üzerinde durulmuştur. Türkiye’de yaşayan 30 mülteci
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kadınla yapılan mülakatlarda göç hakkındaki izlenimleri sorulmuştur.
Verdikleri cevaplar neticesinde; Suriyeli kadınların Türkiye’ye
gerçekleştirdikleri hareket zorunlu göç kapsamında değerlendirilse dahi
herkesin kendisine göre özel nedenlerinin olduğu sonucuna varıldı.
Suriyeli kadınların göçün nedenleri hakkında verdikleri cevaplar
grounded teori yöntemiyle analiz edilerek kategorilere ayrılmıştır. Bu
işlemler sonucunda da kadınların izlenimlere göre göçün üç ana nedeni
olduğu görülmüştür. Bu nedenler de sırasıyla; savaşın yarattığı kaotik
ortam, savaşın yaşam alanlarını yok etmesi ve savaşın yarattığı
travmalardır. Bu nedenler de feminizm teorisinin zihinsel altyapısıyla
irdelenerek göçün kadınlar üzerindeki etkisi daha açık ve net bir şekilde
ortaya konulmuştur.
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1. Giriş
Türkiye’nin uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi ihtiyacı
1990’lı yılların başından bu yana gündemde olan bir konu başlığıdır.
Her ne kadar muhtelif dönemlerde ihtiyacın karşılanmasına yönelik
girişimlerde bulunulmuş, hatta 2006 yılında bu amaçla bir ihale de
açılmış olsa, tedarik aşamasına bir türlü gelinememiş, konu adeta
çıkmaza girmiştir. Bu açıdan bakıldığında, 12 Temmuz 2019 tarihinin
bir dönüm noktası olduğu söylenebilir. Zira bu tarihte, Rusya’ya sipariş
edilen S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin teslimatına başlanmış,
böylece neredeyse 30 yıldır gündemden düşmeyen bir ihtiyacın
karşılanması yolunda kritik bir eşik aşılmıştır.
S-400’lerin Nisan 2020’de aktive edileceği açıklanmış olmakla
birlikte, daha sonradan Covit-19 Salgını gerekçe gösterilerek bu ileri bir
tarihe ertelenmiştir. Halen aktivasyonun ne zaman gerçekleşeceği
belirsizliğini korumaktadır. Ancak test ve eğitim faaliyetlerinin devam
ettiği bilinmektedir. Birtakım gecikmeler yaşansa da son tahlilde
aktivasyonun gerçekleşmesi beklenmektedir. Hiç kuşkusuz, kendi
kategorisinde dünyada ön sıralarda zikredilen bir çözümün Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK)’nin yetenek havuzuna dâhil edilmesi anlamına
gelecek bu gelişmenin, Türkiye’nin caydırıcılığına müspet yönde
katkısı olacaktır. Diğer taraftan, S-400’lerin NATO hava ve füze
savunma mimarisine entegre edilmeyeceği açıklanmıştır. Haliyle bu
durum, sistemin etkinliği ve bağlantılı olarak da kaynakların verimli
kullanımı üzerine tartışmalara yol açmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, S-400’lerin Türkiye’nin hava ve füze
savunma mimarisindeki yerinin askeri-teknik düzlemde analiz
edilmesidir. Bu minvalde, çalışmada öncelikle, genel olarak hava ve
füze savunmasından bahsedilecektir. Ardından, Türkiye’nin hava ve
füze savunma yeteneklerine dair bir durum tespiti yapılacaktır. Daha
sonra, Türkiye’nin 1990’lı yıllardan bu yana gündemden düşmeyen
uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi ihtiyacı ve bağlantılı olarak
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da S-400 tedarikine giden süreç üzerinde durulacaktır. Müteakiben, S400’lerin teknik özellikleri hakkında bilgi verilecektir. Son olarak ise
Türkiye’nin oluşturmaya çalıştığı çok katmanlı hava savunma
şemsiyesinde S-400’lerin nasıl bir rol üstlenebileceği tartışılacaktır.
2. Ana Hatlarıyla Hava ve Füze Savunması
Hava savunma, düşmanın hava taarruzlarını önlemek ya da etkisini
azaltmak için alınan tedbirler bütünü olarak tanımlanabilir (NATO,
2018: 5). Hava savunmasının, genel olarak; uçak, helikopter, tiltrotor
ve insansız hava aracı (İHA) gibi hava soluyan hedeflere karşı icra
edildiği söylenebilir. Buna karşılık, füze savunma, her türlü füze
tehdidine karşı yerleşim yeri, bölge ve birliklerin korunmasına yönelik
alınan tedbirler bütününe karşılık gelmektedir (NATO: 2018: 82). Füze
savunması, angaje olunan hedef tipine göre iki ana kategoriye
ayrılabilir. Bu ayrıma istinaden, ilk kategoride hedef aerodinamik
füzeler olup, hava soluyan seyir füzeleri ile havadan-satıha ve satıhtansatıha tüm diğer füzeleri kapsamaktadır. Balistik füze savunması (BFS)
olarak bilinen ikinci kategoride ise hedef balistik füzelerdir. Öte
yandan, özellikleri itibariyle doğrudan hava veya füze savunması
kapsamına alınmayıp, ayrı bir başlık altında değerlendirilen hedefler de
bulunmaktadır. Eğik mermi yollu roket, topçu ve havan mühimmatları
bu tip hedeflere örnek olarak verilebilir.
Hava ve füze savunması, nokta ve bölge hava ve füze savunması
olarak planlanmaktadır. Özetle, tek bir hedefin ya da sınırlı bir alanın
korunması nokta hava ve füze savunmasının; birbirinden uzaktaki
birçok hedefin ya da geniş bir bölgenin korunması ise bölge hava ve
füze savunmasının kapsamına girmektedir. Öte yandan, mezkûr ayrım
pratikte kâğıt üzerinde kalmaktadır. Zira etkili bir hava savunma
şemsiyesinin oluşturulması, muhtelif hava ve füze savunma
sistemlerinin birbirine entegre ve farklı menzil ve irtifa katmanlarını
kapsayacak şekilde kullanılmasına bağlıdır. Yatay ve dikey eksenlerde
iç içe geçmiş yarım küreler biçiminde tahayyül edilebilecek bu yapıda,
her sistemin bir diğerini tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte görev
yapması esastır. Yani hedefe göre sensör ve silah tipleri arasında keskin
ayrımlar yoktur. Menzil, irtifa ve hedef tipleri hususlarında kesişimler
bulunmaktadır. Nitekim bu anlayışla teşkil edilen bir hava savunma
şemsiyesinde; dünyanın yuvarlaklığı, arazi engebesi, doğal ve yapay
engeller, elektronik harp veya bombardıman gibi nedenlerle kapsama
ve/veya önleme alanlarında ortaya çıkabilecek boşluklar giderilmiş
olmaktadır (Mevlütoğlu ve Korkmaz, 2017: 8). Kuşkusuz, böyle
kademeli ve etkili bir hava savunma şemsiyesinin oluşturulması teknik
ve mali zorlukların aşılmasına bağlıdır. Dünyada bunu hayata
geçirebilmiş çok az sayıda devlet olup, örneğin farklı hedeflere çeşitli
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irtifalarda cevap verebilen envanteri ile İsrail’in bunlardan biri olduğu
söylenebilir (Kılıç, 2020).
Hava ve füze savunma sistemleri temelde üç bileşenden meydana
gelmektedir. Bunlardan ilki, hedeflerin tespit, teşhis ve takibini
sağlayan sensörlerdir. Bu kapsamda kullanılan başlıca sistemler; erken
ihbar ve ikaz uyduları, havadan ihbar kontrol (HİK) uçakları ve kara
konuşlu erken uyarı radarlarıdır. İkinci bileşen, muhtelif sensörler
vasıtasıyla toplanan verilerin birleştirilmesini, tasnifini ve
değerlendirilmesini yapan ve böylece tümleşik hava resminin
oluşturulup, en uygun hareket tarzının belirlenmesini sağlayan komutakontrol merkezleridir. Üçüncü ve son bileşen ise önlemeyi
gerçekleştiren silah sistemleridir (Mevlütoğlu ve Korkmaz, 2017: 7).
Hava ve füze savunmasında kullanılan silah sistemleri, namlulu ve
namlusuz olmak üzere, iki ana başlık altında toplanabilir. Genellikle
uçaksavar olarak da geçen namlulu sistemleri, uçaksavar topları ve
uçaksavar makineli tüfekleri oluşturmaktadır. Namlusuz sistemler ise
hava savunma füzeleridir. Öte yandan, henüz istenilen olgunluk
seviyesine ulaşmamakla beraber, son yıllarda kullanıma giren
yönlendirilmiş enerji silahlarının da gelecekte ayrı bir başlık altında ele
alınmaya aday olduğu mütalaa edilmektedir.
Bugün namlulu ve namlusuz sistemlerin kahir ekserisi hem hava
hem de füze savunma maksadıyla kullanılmaktadır. Zaten çözümlerin
birçoğu için “hava ve füze savunma sistemi” adlandırılmasının
yapılması da bundan kaynaklanmaktadır. Bununla beraber, salt hava ya
da füze savunması görevlerine yönelik geliştirilmiş çözümler de yok
değildir. Örneğin, ABD’nin BFS mimarisinin kilit unsurlarından biri
olan RIM-161 SM-3 ailesinin sadece atmosfer dışı (exo-atmospheric)
balistik füze önleme yeteneği bulunmaktadır (Hempel, 2016).
Bir önceki paragrafta belirtilen esaslar çerçevesinde, hava ve füze
savunmasında kullanılan uçaksavarların nokta hava savunması
görevlerini icra ettiği söylenebilir. Buna mukabil, hava soluyan
hedeflere ve aerodinamik füzelere karşı kullanılan önleme füzelerinin
hem nokta hem de bölge hava savunmasına yönelik tipleri mevcuttur.
Günümüzde söz konusu füzelerin sınıflandırılmasında taşıyıcı platform
ve güdüm sistemi gibi kıstaslar da dikkate alınmakla birlikte, bugün
daha ziyade odaklanılan menzil veya irtifa özellikleridir. Bu çerçevede,
hava savunma füzeleri önleme menzillerine göre çok kısa menzilli, kısa
menzilli, orta menzilli ve uzun menzilli; önleme irtifalarına göreyse çok
alçak irtifa, alçak irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifa şeklinde
sınıflandırılmaktadır. Burada sınıflandırmalara esas teşkil eden üst-alt
sınırlara dair rakamlar bilinçli olarak belirtilmemiştir. Zira askeri
alanyazında, menzil ve irtifa sınırlarının ne olması gerektiği hususunda
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varılmış bir mutabakattan bahsetmek mümkün değildir. Ancak yine de
fikir vermesi açısından ortalama bazı rakamlar verilebilir. Şöyle ki, çok
kısa menzilli füzeler 6 km, kısa menzilli füzeler 20 km, orta menzilli
füzeler 50 km ve uzun menzilli füzeler 50 km+ önleme menziline; buna
karşılık, çok alçak irtifa füzeler 4 km, alçak irtifa füzeler 10 km, orta
irtifa füzeler 20 km ve yüksek irtifa füzeler 20 km+ önleme irtifasına
sahiptir.
Öte yandan, BFS açısından durum farklıdır. Ancak bu farka
geçmeden önce kısa da olsa balistik füzeler üzerinde durulacaktır. En
basit şekilde balistik füze, fırlatılmasını müteakiben balistik bir uçuş
yolu izleyerek taşıdığı savaş başlığını önceden belirlenmiş hedefe
ulaştıran, roket motorlu güdümlü stratejik silah sistemi olarak
tanımlanabilir (Encyclopedia Britannica, t.y.).Balistik füzeler,
konvansiyonel savaş başlıklarının yanı sıra kimyasal, biyolojik ve
nükleer savaş başlıkları ile de donatılabilmektedir. Günümüzde 30’dan
fazla devletin envanterinde yer alan bu füzelerden; 1.000 km’ye kadar
menzilli olanları kısa menzilli balistik füze (short-range ballistic
missile/SRBM), 1.000-3.000 km menzilli olanları orta menzilli balistik
füze (medium-range ballistic missile/MRBM), 3.000-5.500 km
menzilli olanları uzun menzilli balistik füze (intermediate-range
ballistic missile/IRBM) ve 5.500 km’den fazla menzilli olanları
kıtalararası balistik füze (intercontinental ballistic missile/ICBM)
şeklinde tanımlanmaktadır(Arms Control Association, 2017).
Balistik füzelere dair bu kısa açıklamanın ardından tekrar konuya
dönüldüğünde, dünya ordularının envanterinde muhtelif özellikleri haiz
BFS sistemlerinin bulunduğu görülmektedir. BFS sistemlerinin
sınıflandırılmasında da çeşitli kıstaslar esas alınmakla birlikte, yine
fikir vermesi açısından sadece birisine, angajman safhasına göre
yapılan tasnife yer verilecektir. Buna göre, balistik füzelerin uçuş
profilleri temelde üç fazdan oluşmaktadır. Bunlar, ilk ateşlemeden
yakıtın tükenip, motorun susmasına kadar geçen fırlatma (boost) fazı;
en uzun safha olan, parabolik yörünge üzerinde -çoğunlukla da
atmosfer dışında- serbest uçuşun gerçekleştiği ortayol (midcourse) fazı
ve genellikle bir dakikadan bile az süren, savaş başlığının atmosfere
tekrar girip, hedefe doğru dalışa geçtiği terminal fazıdır (Masters,
2014). Nitekim bu ayrıma istinaden BFS sistemleri de; fırlatma fazı
savunma, ortayol fazı savunma (üst katman/upper tier) ve terminal fazı
savunma (alt katman/lower tier), olarak sınıflandırılmaktadır (Missile
Defense Agency, t.y.).
3. Türkiye’nin Hava ve Füze Savunma Yetenekleri
13.03.1950 tarihli ve 5593 sayılı “Hava Taarruzlarına Karşı
Korunma Kanununa Ek Kanun”un 3. maddesi uyarınca Türk Hava
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Sahası’nın askeri maksatlı olarak kontrol ve korunmasının sorumluluğu
Genelkurmay Başkanlığı (Gn.Kur.Bşk.lığı)’na verilmiştir (T.C. Resmi
Gazete, 1950). Gn.Kur.Bşk.lığı, bu sorumluluğunu bir emir ile Hava
Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’na devretmiştir. Bu çerçevede,
Türkiye’nin genel ve bölge hava ve füze savunma sorumluluğunu
üstlenen Hv.K.K.lığı, barışta hava sahasının kontrolünü sağlama, hava
sahası ihlallerine ve izinsiz uçuşlara mani olma; savaşta ise muhasımın
hava ve füze taarruzlarını önleme ve tesirlerini asgariye indirme
hedeflerine yönelik görevleri icra etmektedir (Hava Kuvvetleri
Komutanlığı, 2003: 49). Bu görevlerin icrasını sağlayan tüm komutakontrol, sensör ve silah sistemleri, Hv.K.K.lığı’nın ana ast
birliklerinden, Eskişehir’de konuşlu Muharip Hava Kuvveti
Komutanlığı (Muh.Hv.Kuv.K.lığı)’nın kuruluşunda yer almaktadır.
Modern hava savunma anlayışında, sabit kanatlı platformlara ya da
yerden havaya füze (surface to air missile/SAM) envanterine öncelik
veren konsept ve kuvvet yapıları olabildiği gibi her iki unsurun dengeli
kullanımına dayanan uygulamalar da mevcuttur. Türkiye’nin
geleneksel hava savunma konsepti ilkine, sabit kanatlı uçakların harbe
hazırlık seviyesinin yüksek tutulması ile muharebe hava devriye
(combat air patrol/CAS), önleme ve alarm uçuşu (scrambling)
görevlerinin etkin şekilde icra edilmesine dayanmaktadır (Kasapoğlu,
2017: 1-2). Bu açıdan bakıldığında, hava savunma yeteneklerinin
omurgasını F-16C/D’lerin ve kısmen de F-4E 2020’lerin oluşturduğu
söylenebilir. Hâlihazırda Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde
muhtelif projeler altında modernize edilmiş 238 F-16 bulunmaktadır
(Bekçi, 2019). 1990’lı yılların sonlarında İsrail ile işbirliği yapılarak
modernizasyonu gerçekleştirilen F-4’lerin ise halen 20 kadarının aktif
kullanımda olduğu değerlendirilmektedir (Sünnetçi, 2015: 42).
Hava savunma yeteneklerinin diğer ayağında ise namlulu ve
namlusuz silah sistemleri yer almaktadır. Türkiye, uzun menzil-yüksek
irtifa hava savunmasını, sırasıyla; 1955 ve 1959 yıllarında ABD’den
tedarik ettiği MIM-3 Nike Ajax ve MIM-14 Nike Hercules füze
sistemleriyle kurmuştur. Bu sistemler, Soğuk Savaş döneminin harekât
ihtiyaçları doğrultusunda Sovyet stratejik bombardıman uçaklarını
önlemek maksadıyla geliştirilmiştir. Türkiye, 1985 yılında Nike
Hercules’leri kapsamlı bir modernizasyona tabi tutmuştur (Mönch TR,
2016: 59). Ancak daha 1990’lı yılların başlarında Nike Hercules’lerin
modern tehditler karşısında kullanım ömürlerini doldurmuş
bulundukları dile getirilir olmuştur (Aris, 1992a: 42). Türkiye, 2000’li
yıllarda Nike Hercules’lerin büyük bölümünü hizmet dışına çıkarmış,
sadece sınırlı sayıda füzeyi envanterinde tutmuştur (Seren, 2017:
20).Fakat daha öncede belirtildiği üzere, söz konusu füzelerin etkinliği
tartışmalıdır. Dolayısıyla, S-400’lerin teslim edilmeye başlanmasına
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kadar geçen süreçte, esasen Türkiye’nin elinde gerçek anlamda bir uzun
menzil-yüksek irtifa hava savunma sisteminin bulunmadığını söylemek
yanlış olmayacaktır. Türkiye gibi son derece istikrarsız bir coğrafyada
yer alan, üstelik komşularıyla sıcak çatışmaya yol açabilecek sorunları
olan bir devlet açısından bunun yarattığı riskler her türlü izahtan
varestedir.
Öte yandan, nitelik ve nicelik açısından istenilen seviyede olmasa
da hava savunma şemsiyesinin alt katmanlarına doğru inildiğinde
tablonun nispeten daha müspet bir görünüm aldığı söylenebilir. Bu
tespitle, Hv.K.K.lığı’nın envanterinde orta menzil-orta irtifa sınıfında
MIM-23 HAWK hava savunma füze sistemleri bulunmaktadır. Güney
Kanat Yardımı kapsamında ABD’den tedarik edilen ve HAWK XXI
seviyesinde gerçekleştirilen modernizasyonu müteakiben 2005-2007
yılları arasında peyderpey hizmete giren HAWK’ların önleme
menzilinin 40 km, önleme irtifasının ise 20 km olduğu belirtilmektedir.
Bölge hava savunması ihtiyacını karşılayan ve bugün için TSK’nın
envanterindeki en gelişmiş kara konuşlu hava savunma füze sistemini
oluşturan HAWK’lar, 15’inci Füze Üs Komutanlığı (15’inci Fz.Üs.
K.lığı)’nda teşkil edilen HAWK Grup Komutanlığı (HAWK
Grp.K.lığı)’na bağlı olarak İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarında
konuşlu 1’inci HAWK Filosu (Çağrı Adı: Mızrak) ve 2’nci HAWK
Filosu (Çağrı Adı: Avcı) bünyesinde görevlendirilmiştir. Türk HAWK
XXI kuruluşunda, her filo 2 bataryadan, her batarya 2 atış ünitesinden
müteşekkil olup, envanterdeki toplam lançer sayısı 24’tür (Sünnetçi,
2011: 126).
Hv.K.K.lığı’nın kısa menzil-alçak irtifa sınıfında kullandığı sistem
ise Birleşik Krallık menşeli Rapier hava savunma füze sistemidir.
Rapier’ler, ilki 1983 yılında olmak üzere, muhtelif partiler altında
Hv.K.K.lığı’nın envanterine girmiştir. 1995 yılında imzalanan
modernizasyon antlaşması ile envanterdeki 86 lançerden 72’si Rapier
B1X seviyesine çıkarılmıştır. Yüksek değerdeki sabit tesis ve üslerin
nokta hava savunması görevini icra eden Rapier’ler hem 7 km menzilli
Mk 1 hem de 8 km menzilli Mk 2B füzelerini kullanabilmektedir
(Sünnetçi, 2008: 108).
Hv.K.K.lığı tarafından çok kısa menzil-çok alçak irtifa sınıfında ise
namlulu ve namlusuz sistemler birlikte kullanılmaktadır. Yüksek
değere sahip hedeflerin nokta hava savunması görevini icra eden bu
sistemlerden füze temelli olanları, Land Rover Defender 130 taktik
tekerlekli aracı üzerine şekillendirilmiş Zıpkın Kaideye Monteli Stinger
(KMS) ve omuzdan atılan Stinger RMP’dir. Namlulu sistemler
kategorisinde ise 40 mm Bofors L-70 ve 35 mm Oerlikon GDF-001/003
uçaksavar topları bulunmaktadır (Sünnetçi, 2007: 68).
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Silah sistemlerinden sensör tarafına geçildiğinde, Türk Hava
Sahası’nın kontrolünün asıl olarak kara konuşlu 30’u aşkın uzun
menzilli erken ihbar radar sistemi üzerinden sağlandığı görülmektedir
(Mönch TR, 2015: 56). Bahse konu sistemlerden 14’ü, milli
kaynaklarla tedarik edilen ve 1994-2000 yılları arasında Hv.K.K.lığı’na
teslimatı gerçekleştirilen S-Band TRS-22XX radarıdır. Mevcut radar
örtüsünü iyice genişleten, dahası taşınabilir yapısıyla kullanıcıya büyük
esneklik sağlayan TRS-22XX’lerin, 470 km menzile kadar etkin olarak
kullanılabildikleri belirtilmektedir. Envanterdeki kara konuşlu diğer
radarlar ise Türkiye’nin 1972 yılında entegre olduğu NATO Hava
Savunma
Yer
Ortamı
(NATO
Air
Defense
Ground
Environment/NADGE) ağı çerçevesinde, İttifak fonları kullanılarak
tedarik edilmiştir. Tamamı sabit yapıdaki bu radarlar arasında; 500 km
menzilli S-Band Hughes HR-3000, 370 km menzilli L-Band AN/FPS117, 450 km menzilli S-Band RAT-31SL/T ve 500 km menzlli L-Band
RAT-31DL bulunmaktadır (Sünnetçi, 2011: 32-34).Sıralanan radarlara
ilave olarak Hv.K.K.lığı’nın kuvvet yapısında 4 adet E-7T HİK uçağı
da yer almaktadır. Yüksek irtifada görev yapan bu uçaklar, radar
kaplamasındaki boşlukların kapatılmasında ve kesintisiz bir komutakontrol ağının tesis edilmesinde kritik öneme sahiptir. Son olarak, tüm
bu radar sistemlerinin komuta-kontrol merkezlerinin durumsal
farkındalığını en üst seviyeye taşıyacak şekilde ağ merkezli harp
anlayışına göre yapılandırıldığını ve NATO’nun hava ve füze savunma
mimarisi ile entegre çalıştığını not düşmek gerekir.
4. S-400 Tedarikine Giden Yolun Kilometre Taşları
Türkiye’nin bulunduğu coğrafya balistik füzelerin yabancısı
değildir. Sovyetler Birliği, daha 1940’lı yılların sonlarında bu
kategorideki silahları konuşlandırmaya başlamıştır. 1960’lı yıllardan
itibaren ise aralarında; Bulgaristan, Suriye, İran, Irak ve İsrail’in de
olduğu birçok bölge devleti balistik füzeleri envanterine almıştır (Egeli,
2013: 27). Balistik füzelerin, 1970’li yıllardan bu yana Orta Doğu’da
yaşanan sıcak çatışmalarda fiilen kullanıldıklarına şahit olunmuştur.
Örneğin, 1973 Arap-İsrail Savaşı’nda Mısır, Süveyş Kanalı’nı geçmeye
çalışan İsrail kuvvetlerine 3 adet Scud-B tipi füze fırlatmıştır. 19801988 İran-Irak Savaşı’nda ise her iki tarafın fırlattığı Scud-B ve türevi
balistik füze sayısı 632’ye ulaşmış, hatta yerleşim yerlerinin hedef
alınmasından ötürü bu saldırılar alanyazına “Kentler Savaşı” olarak
girmiştir (Perrimond, 2002).
Türkiye açısından bakıldığında, balistik füzeleri ilk kez “haber
maiyetinde” kamuoyunun gündeme getirenin İran-Irak Savaşı olduğu
söylenebilir. Buna karşılık, söz konusu füzelerin bir tehdit unsuru
olarak kamuoyunun gündemini meşgul etmesine ve dahi tedbir alma
ihtiyacının ortaya çıkmasına neden olan hadise 1991 Birinci Körfez
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Savaşı’dır (Egeli: 1993: iii). O dönem Irak’ın muhtemel bir balistik füze
saldırısına karşı Türkiye’nin güneydoğusuna NATO yükümlülükleri
kapsamında ABD ve Hollanda tarafından MIM-104 Patriot hava ve
füze savunma sistemleri konuşlandırılmıştır. Gerçi, savaşta böyle bir
saldırı vuku bulmamıştır. Lakin bu tip tehditlere karşı Türkiye’nin
kendini koruyabilecek imkânlardan yoksun olduğunun fark edilmesi
kamuoyunda şaşkınlık ve kaygı yaratmıştır (Egeli ve Güvenç: 2012:
22).
Körfez Savaşı’ndan sonra hava ve füze savunması konusundaki
zafiyeti gidermek için harekete geçen TSK, savaştan çıkarılan dersleri
de dikkate alarak Hava Savunma Master Planı’nı hazırlamıştır. Çok
katmanlı bir hava savunma şemsiyesi oluşturulmasını esas alan Planda
nokta ve bölge hava ve füze savunmasına yönelik namlulu ve namlusuz
silah sistemleri ile kara konuşlu radar ve HİK uçaklarının tedariki
öngörülmüştür. Projeler içerisinde en dikkat çekici olanlardan birisi ise
hiç şüphesiz, MIM-104 Patriot tedarikinin gündeme alınmış olmasıdır
(Aris, 1992b: 16).Patriot tedariki önündeki temel sorun yüksek
maliyettir. Aslında ilk başta, Körfez Savaşı sırasında Türkiye’nin
Koalisyon kuvvetlerine verdiği destek karşılığında ABD’nin girişimi ve
Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin
katkılarıyla oluşturulan Türk Savunma Fonu (TSF)’nun bir kısmının bu
amaçla tahsisi seçeneği üzerinde durulmuştur (Aris, 1992a: 52). Fakat
daha sonradan TSF, sadece Peace Onyx II Programı kapsamında ilave
80 adet F-16C/D uçağının tedariki için kullanılmıştır. Türkiye’nin
Patriot yerine F-16 alımına yönelmesi, balistik füze tehdidine karşı
savunmaya değil, taarruza dayalı caydırıcılığın benimsendiğinin
göstergesidir. Zaten konu da ilerleyen dönemde gündemin arka
sıralarına düşmüş; bu alandaki zafiyetin hatırlanması için 2003 İkinci
Körfez Savaşı’nın yaşanması ve de çözümün bir kez daha ABD ve
Hollanda Patriot’larının Türkiye’de konuşlandırılmasında bulunması
gerekmiştir (Egeli ve Güvenç: 2012: 22).
Birinci Körfez Savaşı’nın üzerinden 12 yıl geçmesine karşın balistik
füze tehdidine yönelik somut bir adım atıl(a)mamış olan Türkiye’de,
ABD önderliğindeki koalisyonun Irak’ı işgaliyle konu tekrar gündemin
üst sıralarına taşınmış ve o dönem ilgili merciler tarafından BFS
yeteneklerinin süratle ve birinci öncelikle edinileceği hususunda
açıklamalar yapılmıştır (Egeli, 2012: 2). Gerçi, o dönem tehdidin
ortadan kalkması ve kamuoyunda farkındalığın azalması sonrasında
konunun bir kez daha gündemden düşebileceğini değerlendirenler yok
değildir. Ancak bu sefer siyasi irade geri adım atmamış ve nihayet 30
Haziran 2006 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK)
toplantısında, uzun menzilli-yüksek irtifa hava ve füze savunma
sisteminin tedariki hususunda karar alınmıştır (Mönch TR, 2006: 26).
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Ön çalışmaların tamamlanmasını müteakiben 8 Nisan 2009
tarihinde teknik şartnameleri içeren Teklife Çağrı Dosyası (TÇD)
yayımlanan Proje, resmi kullanımda Uzun Menzilli Bölge Hava ve
Füze Savunma Sistemi (UMBHFSS) ya da İngilizcedeki karşılığıyla
Turkish Long Range Air and Missile Defence System (T-LoRAMiDS)
olarak adlandırılmıştır (Mönch TR, 2016: 60). T-LoRAMiDS Projesi
altında, 4’erli paketler halinde, toplamda 12 adet bataryanın yurt
dışından tedariki hedeflenmiştir. Türk Savunma Sanayii imkânlarından
azami ölçüde faydalanılmasının planlandığı Projede, seçilecek anayüklenici firmanın sözleşme bedelinin asgari %50’si oranında off-set
taahhüdünde bulunması istenmiştir (Mönch TR, 2012: 117). Basında
yaygın olarak Türkiye’nin bu sistemi BFS amacıyla satın almak
istediğine dair haberler çıkmıştır. Gerçekte ise sistemin farklı hedef
türlerini gözetmesi öngörülmüştür ki, kaba bir hesaplamayla bunların
%70’ini hava soluyan araçlar, %30’unu balistik füzeler oluşturmaktadır
(Seren, 2015: 46). İhaleye; ABD’nin Raytheon ve Lockheed Martin
firmaları Patriot PAC-3 Konfigürasyon III (PAC-2 GEM-T/PAC-3
füzeleri), Rusya’nın Rosoboronexport firması Antey-2500 (S-300VM),
Çin’in CPMIEC firması FD-2000 (HQ-9’un dış satım versiyonu) ve
Fransa-İtalya ortaklığındaki EuroSAM konsorsiyumu Aster 30
SAMP/T çözümleri ile teklif sunmuştur (Mönch TR, 2016: 60). Uzun
bir değerlendirme sürecinin ardından, 26 Eylül 2013 tarihinde
gerçekleştirilen SSİK toplantısında, FD-2000 çözümüyle ihalede
yarışan Çin’in CPMIEC firmasıyla sözleşme görüşmelerine başlanması
kararlaştırılmıştır (Sabah, 2013).
Beklendiği gibi Türkiye’nin askeri olduğu kadar siyasi sonuçlar da
doğuracak bir silah sistemi tedarik Projesi’nde Çin ile işbirliği yapma
kararı alması, NATO’nun ve bilhassa ABD’nin tepkine yol açmıştır
(Hürriyet, 2013). Sözleşme görüşmelerine Çinli firma ile başlanması
kararının duyurulması sonrasında Türkiye, yoğun diplomatik baskılara
maruz kalmıştır. Zaten ilgili firma ile süren görüşmeler de bir yerden
sonra tıkanmış, akabinde teknoloji transferi hususunda yaşanan
anlaşmazlıklar gerekçe gösterilerek, SSİK’nin 13 Kasım 2015 tarihinde
gerçekleştirilen toplantısında, Proje’nin iptali yönünde karar alınmıştır.
Burada altı çizilmesi gereken nokta, Milli Savunma Bakanlığı
(MSB)’nın iptal kararını duyurduğu açıklamada, ihtiyacın milli
imkânlarla karşılanacağı bilgisini paylaşmasıdır (Mönch TR, 2016: 60).
Sonradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isminin
Siper olduğu açıklanan milli uzun menzilli-yüksek irtifa hava ve füze
savunma sisteminin geliştirme çalışmaları halen devam etmektedir
(Yeni Şafak, 2018).
Her ne kadar çözümün milli imkânlarla karşılanması kararlaştırılsa
da izleyen süreçte, acil ihtiyaca binaen; Patriot, MEADS ve SAMP/T
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sistemlerinin tedarikinin gündemde olduğuna dair haberler savunma
basınında yer almaya başlamıştır(Mönch TR, 2016: 60). Muhtemelen
bu tip haberlerin çıkmasında, Suriye İç Savaşı dolayısıyla üçüncü kez
beliren balistik füze tehdidi ve muhtemel bir saldırıya karşı bir kez daha
NATO’dan yardım istenmesi etkili olmuştur ki, Ocak 2013’ten
başlamak üzere; ABD, Almanya, Hollanda ve İspanya’nın Patriot,
İtalya’nın ise SAMP/T sistemlerinin Türkiye’de konuşlandırıldığını
hatırlatmak gerekir (Ergin, 2019). Öte yandan, Türkiye’nin hangi
sistemi tercih edeceği yönünde tartışmalar yapılırken, sürpriz
sayılabilecek şekilde Kremlin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 10 Ekim 2016
tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdikleri görüşmede, çeşitli hava ve füze
savunma sistemlerinin tedariki hususunda işbirliğinin gündeme
geldiğini duyurması, gözlerin Ankara-Moskova hattına çevrilmesine
neden olmuştur (Yeniçağ, 2016). Çok geçmeden Milli Savunma Fikri
Işık, masadaki sistemin S-400 olduğunu açıklamıştır (Hürriyet, 2016).
Aslına bakılırsa, o dönem bazı uzmanlar Türkiye-Rusya işbirliği
söylemini ciddi bulmamış, bunu NATO’ya “blöf” şeklinde
yorumlamıştır (Isaev, 2017). Ne var ki, ilerleyen süreçte yaşananlar bu
tarz yorumları yanlış çıkarmış ve 12 Eylül 2017 tarihinde bizzat
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, S-400’lerin
tedarikine yönelik sözleşmenin imzalandığı duyurulmuştur (BBC News
Türkçe, 2017). Nitekim Erdoğan’ın açıklamasından kısa bir süre sonra
Rusya’dan da 4 adet batarya için Türkiye’nin 2,5 milyar dolar ödeme
yapacağı açıklaması yapılmıştır (Sputnik Türkiye, 2017).
ABD’nin sözleşmenin iptal edilmesi için yaptırım tehditlerine kadar
varan baskılarda bulunmasına karşın Türkiye geri adım atmamış ve 12
Temmuz 2019 tarihi itibariyle S-400’lerin teslimatına başlanmıştır
(Milli Savunma Bakanlığı, 2019). Sözleşme uyarınca, tüm sistemlerin
tesliminin ve Türk personelin eğitiminin 2019 yılı sonuna kadar
tamamlanacağı açıklanmıştır (CNN Türk, 2019).Nitekim TSK, ilk
etapta Ankara’da Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda
konuşlandırılan sistemlerin testlerine 25 Kasım 2019 tarihi itibariyle
başlamıştır (NTV, 2019). Rus basını, test sonuçlarına atıf yaparak S400’ün performansının TSK’nın beklentilerini aştığını iddia etmiştir
(Kokpit Aero, 2019). Haliyle bu iddiayı doğrulamak mümkün değildir.
Ancak tam da iddianın gündeme geldiği dönemde Savunma Sanayii
Başkanı (SSB) İsmail Demir’in, Rusya ile ilave S-400 alımına yönelik
görüşmeler yürütüldüğünü; ortak üretim ve teknoloji transferi
hususlarını içeren sözleşmenin yakın bir zamanda imzalanmasının
beklendiğini açıklaması dikkat çekicidir (Sputnik Türkiye, 2019).
Öte yandan, başlangıçta S-400’lerin Nisan 2020’de aktive edileceği
duyurulmuştur (Çelikhan, 2019). Lakin bu gerçekleşmemiş; gerekçe
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olarak da Covit-19 Salgını gösterilmiştir (Reuters, 2020). Hemen
belirtmek gerekir ki, S-400’lerin aktive edilmesindeki gecikmeyi
Suriye ve Libya’da Rusya ile yaşanan gerilime ve buna mukabil ABD
ile ilişkilerin nispeten olumlu yönde seyretmesine bağlayan görüşler
vardır (Selvi, 2020). Ancak erteleme gerekçesi ne olursa olsun, SSB
Başkanı İsmail Demir’in konuya ilişkin sorulan bir soruya, tüm silah
sistemleri gibi S-400’lerin de kullanılmak üzere alındığı cevabını
verdiği belirtilmelidir (NTV, 2020).
5. S-400 Hava ve Füze Savunma Sistemi
S-400 Triumph hava ve füze savunma sistemi (NATO kodu SA-21
Growler), ABD Başkanı Ronald Reagan’ın Stratejik Savunma Girişimi
(Strategic Defense Initiative/SDI), kamuoyunda bilinen ismiyle Yıldız
Savaşları (Star Wars) Projesi’ne yanıt niteliği taşımaktadır (Global
Security, 2019). Almaz Merkezi Tasarım Bürosu (Günümüzde AlmazAntey) tarafından geliştirilen S-400’ün başlangıçta S-300PMU3 olarak
adlandırıldığı bilinmektedir. Lakin muhtemelen pazarlama stratejisi
gereği daha sonradan farklı bir adlandırmaya gidilmesi
kararlaştırılmıştır. Bazı kaynaklarda S-400’ün geliştirme masraflarının
bir kısmının Çin tarafından karşılandığı iddiası yer almaktadır (Kopp,
2014). Ancak bugüne kadar bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama
yapılmamıştır.
S-400, S-300PMU2 Favorit (NATO kodu SA-20B Gargoyle) hava
ve füze savunma sisteminin bir üst versiyonu olarak kabul edilebilir. İki
sistem arasındaki temel farklar radar ve yazılımdadır. Ayrıca, S-400
için yeni füzeler de geliştirilmiştir (Kopp, 2014). Bu tespitler ışığında,
S-400’ün geliştirme çalışmalarına 1980’lerin ortalarında başlanmıştır.
Hemen belirtmek gerekir ki, Sovyetler Birliği’nin dağılması ve halefi
Rusya’nın yaşadığı ekonomik sıkıntılar, proje takviminde sarkmalara
yol açmış ve ilk atış denemeleri ancak 1999 yılında
gerçekleştirilebilmiştir (Mönch TR, 2016: 60).Mayıs 2007’de projeye
dair açıklamalarda bulunan Rus Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Alexander Zelin, S-400’ün 1 Temmuz 2007 tarihi itibariyle hizmete
gireceğini duyurmuştur. İlaveten, Zelin, harbe hazır seviyedeki ilk S400 taburunun Başkent Moskova ve çevresinin hava sahasını korumak
üzere Moskova Oblastı’ndaki Elektrostal şehrinde konuşlandırılacağı
bilgisini de paylaşmıştır (Writers ve Sieff, 2007).
Rusya, S-400’ü mevcut ve gelecekteki hava tehditleri göz önünde
bulundurularak, yüksek elektronik karıştırma ortamında görev yapacak
şekilde tasarlanmış bir mobil hava ve füze savunma sistemi olarak lanse
etmektedir. Yine Rusya tarafından S-400’ün hedef listesinde; HİK,
elektronik harp, keşif ve bombardıman uçaklarının, kısa ve orta menzilli
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balistik füzelerin ve bilumum diğer hava araçlarının olduğu
bildirilmektedir (Rosoboronexport, t.y.).
S-400 sistemi dört ana bileşenden meydana gelmektedir. Bunlar;
30K6E Muharebe Yönetim Sistemi, sayısı değişebilen 98ZH6E Atış
Birimi, füzeler ve 30TS6E Lojistik Destek Birimi’dir. 30K6E
Muharebe Yönetim Sistemi, 55K6E Komuta-Kontrol Birimi ile açık
kaynaklarda 600 km menzilli olduğu belirtilen S-Band pasif elektronik
faz taramalı (passive electronically scanned array/PESA) 91N6E Big
Bird Arama Radarı’nı; 98ZH6E Atış Birimi ise fırlatma araçlarını ve
yine açık kaynaklarda 400 km menzilli olduğu belirtilen X-Band PESA
92N6E Grave Stone Angajman ve Atış Kontrol Radarı’nı ihtiva
etmektedir. Bağımsız batarya şeklinde görev yapıldığı koşullarda,
opsiyonel olarak bunlara 350 km menzilli L-Band PESA 96L6 Cheese
Board Arama Radarı eklenebilmektedir(Mönch TR, 2016: 60; Taştan,
2019: 55). Yine opsiyonel olarak bileşenlerin arasına; 59N6 Protivnik
GE, 67N6 Gamma DE ve 1L119 Nebo SVU/M arama radarları
eklenebilmektedir ki, özellikle Nebo ailesinin stealth uçaklarına karşı
etkili olduğu iddia edilmektedir. Bunların yanında, çevredeki yapay
veya doğal engellerden etkilenmemek ve alçak irtifadan yaklaşan
hedefleri daha uzak mesafeden tespit edebilmek için radar anteninin
yükseğe konuşlandırılmasını sağlayan 40V6M/MD Mast Sistemi’nin
kullanılması mümkündür. Keza, arama radarının devreye sokulmasının
istenmediği ya da elektronik karıştırmaya maruz kalındığı senaryolar
için muhtelif pasif radarların entegrasyon çalışmaları da tamamlanmış
olup, bu doğrultuda üretici firma;1RL220VE, 1L222 ve 86V6 Orion
sistemlerinin kullanılabileceğini duyurmuştur (Kopp, 2014).
S-400, hedeflerin niteliğine göre kullanıcıya farklı füze seçenekleri
sunmaktadır. Listenin ilk sırasında, 250 km menzilli 48N6E3 ve 400
km menzilli 40N6E füzeleri bulunmaktadır. Uzun menzilinden ötürü S400 özelindeki tartışmalarda sıklıkla adı geçen 40N6E’nin, öncelikle
HİK ya da uzaktan elektronik karıştırma (stand-off jammer) uçakları
gibi değerli hava hedeflerine yönelik tasarlandığını kaydetmek gerekir.
Listenin ikinci sırasında, balistik füzelere karşı özel olarak geliştirilmiş
40 km menzilli 9M96E ve 120 km menzilli 9M96E2 füzeleri
bulunmaktadır. Hedeflerini kafa kafaya çarpışma (hit-to-kill)
yöntemiyle imha eden bu füzelerin, balistik füzelerin yanı sıra, diğer
hava araçlarına karşı da kullanılabileceği belirtilmektedir(Kopp, 2014).
Sıralanan bu dört seçeneğin dışında, S-400’ün, S-300PMU1’in 150 km
menzilli 48N6E ve S-300PMU2’nin 200 km menzilli 48N6E2 füzeleri
ile de uyumlu olduğu ifade edilmektedir (Army Recognition, 2019).
Farklı modelleri bulunan fırlatma araçlarının her birinde 48N6E/E2/E3
ve 40N6E füzelerinden en fazla 4 adet taşınabilirken; daha küçük
boyutlu 9M96E/E2 füzelerinde bu sayı -tek yerine dört tüp
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yerleştirilmesi sayesinde- 16’ya çıkmaktadır. Keza, tehdit durumuna
göre karma yükleme yapılması da mümkün olup, misal, bir fırlatma
aracında aynı anda 3 adet 48N6E ve 4 adet 9M96E füzesi
taşınabilmektedir (Kopp, 2014).
Harekât ihtiyaçlarına göre konuşlanmaya imkân veren esnek
yapısından ötürü S-400 birliklerinin standart bir kuruluşu
bulunmamaktadır. Ancak yine de fikir vermesi açısından tipik bir Rus
S-400 alayının iki taburdan, taburların ise ikişer bataryadan oluştuğu
not düşülebilir. Her bataryada en fazla 12 fırlatma aracı olabilmekle
beraber, genellikle sayı 4 ila 8 arasında değişmektedir (Gady, 2018).
Tabi bu noktada bir parantez açarak, Rus doktrininde S-400
bataryalarının, ağ merkezli harp anlayışı çerçevesinde muhtelif komutakontrol, sensör ve silah sistemleriyle eşgüdüm içerisinde kullanıldığı da
belirtilmelidir.
S-400’ü öne çıkaran birçok özelliği bulunmaktadır. Her şeyden önce
bünyesinde bulundurduğu radar, diğer sensör ve füzeler ile çok geniş
bir bölgeyi düşman hava araçlarına kapatabilmektedir ki, belirli
senaryolarda 600 km’den hedef tespit edebildiğini ve angajman
menzilinin 400 km’ye kadar çıktığını bir kez daha hatırlatmak gerekir.
S-400’ün eş zamanlı olarak aralarında stealth uçaklarının da bulunduğu
çok sayıda hedefe yönelik takip ve füze güdüm işlemlerini yapabilmesi
başka bir artı özelliğidir (Ritzen, 2018). Bir başka artı özelliği ise
elektronik karşı tedbir (EKT) uygulamalarına karşı gösterdiği yüksek
dirençtir (Gordon IV ve Matsumura, 2013: 15). Bunun dışında, aynı
bataryada, hatta aynı fırlatma aracında farklı önleme irtifalarına ve
menzillerine sahip birden fazla füze tipini kullanabilme esnekliği
sunması, S-400’e derinlik kazandırmaktadır (Kasapoğlu, 2019: 3). Yine
modüler yapısı ve yüksek mobilitesi de avantajları arasındadır. Öyle ki,
konuşlanma, ateş ve yer değiştirme işlemleri için gereken sürenin
dakikalarla ölçüldüğü bildirilmektedir(Ritzen, 2018). Hatta bazı
kaynaklar bir adım ileri giderek, iyi eğitimli batarya personelinin görev
yaptığı bir sistem için bu süreyi 10 dakika olarak vermektedir(Gordon
IV ve Matsumura, 2013: 15).
S-400’ün, kendi sınıfında dünyanın önde gelen çözümlerinden biri
olduğuna şüphe yoktur. Burada altı çizilmesi gereken nokta, söz konusu
tespitin sadece Rus değil, bizzat Batılı kaynaklar tarafından da
paylaşılmasıdır. Örneğin, “gölge CIA” benzetmesi yapılan ABD
merkezli düşünce kuruluşu Stratfor, S-400’ün, “kendi sınıfında
dünyadaki en gelişmiş sistemlerden biri” olduğunun altını çizmektedir
(Stratfor, 2019). İsveç merkezli Stockholm Uluslararası Barış
Araştırmaları Enstitüsü (Stockholm International Peace Research
Institute/SIPRI) kıdemli araştırmacısı Siemon Wezeman da S-400’ü,
“Batının sunduğu muadil çözümlerle eş seviyede olan, son derece
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gelişmiş bir hava savunma sistemi” şeklinde tanımlamaktadır (Ritzen,
2018).
Ağustos 2018 itibariyle Rus Silahlı Kuvvetleri’nin kuvvet yapısında
25 S-400 alayı bulunmaktadır. 2020 yılına kadar sayının 28’e
çıkarılması planlanmaktadır (Bosbotinis, 2018). Rusya, elindeki en
modern ve etkili hava ve füze savunma sistemlerinden biri olan ve
seçilmiş coğrafi bölgelerde uyguladığı A2/AD (Anti Access and Area
Denial/Erişimi Engelleme ve Alan Hâkimiyeti) Stratejisi’nin kilit
unsurları arasında bulunan S-400’leri ülke içerisinde; Moskova,
Kaliningrad, Kırım, Severomorsk Krasnodar, St. Petersburg gibi kritik
yerlere konuşlandırmıştır (Keşvelioğlu vd., 2019). Son olarak, Eylül
2019’da S-400’lerin Arktika’da, Novaya Zemlya Takımadaları
içerisinde yer alan Yujni Adası’nda konuşlandırıldığı duyurulmuştur
(Fediushko, 2019). Ülke dışında ise S-400’lerin Kasım 2015’ten beri
Suriye’nin Lazkiye şehrinde bulunan Hmeymim Üssü’nde
konuşlandırıldığı bilinmektedir (NTV, 2015).
Hâlihazırda Rusya dışında S-400’ü envanterine almış olan devletler;
Belarus, Çin ve Türkiye’dir. Ekim 2018’de imzalanan ve mali değeri
5.5 milyar ABD doları olduğu belirtilen tedarik antlaşması uyarınca
bunların arasına Hindistan’ın katılması da kesinleşmiştir ki, teslimat
takvimine göre ilk sistemlerin Ekim 2020’de Hint Silahlı
Kuvvetleri’nin envanterine girmesi planlanmaktadır (Gady, 2019). Öte
yandan; Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Irak, Cezayir, Fas ve Vietnam’ın
da S-400’lerle ilgilendiği ifade edilmektedir (Macias, 2018).
6. S-400 Tedarikinin Askeri-Teknik Açıdan Analizi
Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte, S-400’lerin
15’inci Fz.Üs K.lığı’na bağlı olarak Ankara Mürted’te teşkil edilen S400
Grup
Komutanlığı
(S-400
Grp.K.lığı)
bünyesinde
görevlendirileceği belirtilmektedir (Kadan, 2019). Öyle anlaşılıyor ki,
Mürted, eğitim ve bakım faaliyetlerinin icra edileceği ana üs olacaktır.
Mobil yapıdaki bataryalar ise daha önceden hazırlanmış mevzilerde
konuşlandırılacaktır. Muhtelif platformlarda S-400 bataryalarının
konuşlandırılacağı yerler konusunda spekülasyonların yapıldığına,
hatta mevzi tahminleri üzerinden radar kapsama alanlarını ve füze
menzillerini gösteren haritaların yayımlandığına şahit olunmaktadır.
Çalışmada, benzeri tartışmalara girilmeyecek, sadece mobil yapıdaki S400’ler için asli ve yedek mevzilerin hazırlanacağını ve bataryaların
tehdit durumuna göre buralarda konuşlandırılacağını söylemekle
yetinilecektir.
S-400 tedarikinin kesinleşmesini izleyen süreçte başta füze ve
radarlar olmak üzere, sistemin bileşenleri hususunda spekülasyonlar
yapılmaktadır. Cevabı en fazla merak edilen soru ise sözleşme
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kapsamında 400 km menzilli 40N6E füzelerinin alınıp alınmadığıdır.
Peşinen söylemek gerekir ki, henüz resmi makamlar tarafından Türk S400 Sistemi’nin bileşenlerinin neler olduğu hususunda net bir açıklama
yapılmamıştır. Dolayısıyla, resmi makamların paylaştığı sınırlı
miktardaki bilgi dışında yapılan yorumlar büyük ölçüde gözlem ve
tahminlere dayanmaktadır. Bu ön açıklama doğrultusunda, basına
yansıyan teslimat ve test görüntüleri incelendiğinde, Türk S-400
Sistemi’nin 91N6E Big Bird ve 96L6 Cheese Board arama radarları ile
92N6E Grave Stone Angajman ve Atış Kontrol Radarı’nı bünyesinde
barındırdığı anlaşılmaktadır. Mast üzerine yerleştirildiği görülen
Cheese Board Arama Radarı’nın tedarik edilmiş olması, tabur
seviyesinde 91N6E, batarya seviyesinde ise 96L6 radarının
kullanılacağının göstergesidir. Batarya başına kaç adet angajman ve atış
kontrol radarının bulunacağı, bir bataryanın kaç fırlatma aracını
bünyesinde barındıracağı ve kullanılacak füze tipleri gibi hususlarda
kesin konuşmak içinse henüz erkendir.
S-400 tedarikinin gündeme geldiği ilk günden itibaren sistemin
Türkiye’nin savunmasında nasıl bir rol üstlenebileceğine dair
tartışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, bazı uzmanların S-400
tercihini fazlasıyla “yerdikleri” ve NATO üyesi bir devletin Batı
menşeli olmayan çözümlere yönelmesini büyük bir hata şeklinde
yorumladıkları gözlemlenmektedir. Güvenlik ortamının dinamik
doğasını “ıskalayan” ve esasen siyasi mülahazalarla yapıldığı mütalaa
edilen bu tip değerlendirmelerin, askeri-teknik durumla örtüşmediği
söylenebilir. Buna mukabil, kimi uzmanların da S-400’lerin getirilerini
bir hayli “abarttıkları” görülmektedir ki, bu tip değerlendirmelerin de
askeri-teknik durumla bağdaşmadığı ortadadır.
Bu çalışmaya gelindiğinde ise şayet Rusya’nın Panstir-S1/S2
örneğindeki gibi Korkut ve Hisar-A benzeri nokta hava savunma
sistemleri ile birlikte kullanılır ve iyi bir planlama doğrultusunda dost
ateşi riskini azaltıcı tedbirler alınırsa, S-400’ün olası mütecavizler için
ciddi bir tehdit unsuru oluşturacağı savlanmaktadır. Türk S-400
Sistemi’nin, özellikle orta-yüksek irtifada uçan hava soluyan hedeflere
karşı son derece etkili olacağı değerlendirilmektedir. Kriz ve savaş
dönemlerinde S-400 ve kara konuşlu Atmaca güdümlü mermisi gibi
geliştirilecek diğer yeteneklerle, seçili bir bölgede, misal, Doğu
Akdeniz’de A2/AD uygulamasının hayata geçirilmesi pekâlâ
mümkündür. Şurası açıktır ki, Türkiye, hem bölge hem de bölge dışı
bazı aktörlerle sıcak çatışmaya dönüşme potansiyeli taşıyan
uyuşmazlıklar yaşamaktadır. Her hâlükârda böyle bir yeteneği elinde
bulundurmanın Türkiye’nin elini güçlendireceği muhakkaktır.
Diğer taraftan, mevcut koşullarda Türk S-400 Sistemi’nin bazı
hedeflere karşı etkinliğinin kısıtlanması, dolayısıyla verimlilik sorunu
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yaşaması kaçınılmazdır. Kısaca açıklanacak olursa, dünyanın
yuvarlaklığından ötürü bir radar sisteminin etkili menzili, irtifa
azaldıkça düşmektedir. Radar ufku (radar horizon) olarak ifade edilen
bu değer, kara konuşlu klasik radarlar için deniz seviyesinde yaklaşık
40 km civarındadır (Dalsjö vd., 2019: 10). Hülasa, hedef yere ne kadar
yakınsa radar ufku, dolayısıyla tespit edilme mesafesi o kadar
kısalmaktadır. Kaldı ki, radar ile hedef arasında bulunabilecek doğal ya
da suni engeller radar ufkunun daha da kısalmasına neden
olabilmektedir. Bu zafiyeti azaltmak için coğrafi olarak farklı noktalara
ve mümkün mertebe yükseğe konuşlandırılmış kara konuşlu radarlar ile
HİK uçaklarının müşterek kullanılacağı bir mimari oluşturulmaktadır.
Böyle bir mimaride, komuta-kontrol merkezleri farklı radarlardan gelen
iz bilgileriyle beslenmektedir. Bu izler işlenerek birleştirilmekte ve
oluşturulan tanımlanmış hava resmi tüm hava savunma unsurlarıyla
paylaşılmaktadır. Bu sayede, bir hava savunma bataryası yalnızca kendi
radarının değil, tüm diğer radarların hedef bilgilerinden
faydalanmaktadır ki, böyle bir yeteneğin bilhassa alçak irtifada uçan
hedeflere karşı hayati önemi haizdir (Mevlütoğlu ve Korkmaz, 2017:
15).
Türk S-400 Sistemi’nin NATO hava ve füze savunma mimarisine
entegre edilmeden, tek başına (stand-alone) kullanılacağı en yetkili
ağızlar tarafından duyurulmuştur (T.C. İletişim Başkanlığı, 2019). Bu
durumda, S-400’ün NATO’nun komuta-kontrol ve sensör altyapısından
istifade edemeyeceği, milli yeteneklerden faydalanmasının da sınırlı
düzeyde kalacağı anlaşılmaktadır. Bunun anlamı, S-400’ün sadece
kendi radarı ile gördüğü hedeflere füze fırlatabilmesi, diğer sensörlerin
tespit ettiği hedeflere angaje olamamasıdır (Egeli, 2017).
Daha önce de belirtildiği üzere, Türk S-400 Sistemi, orta ve özellikle
yüksek irtifada tespit ettiği hedefleri çok uzun mesafelerden
önleyebilecektir. Ancak alçak irtifadan yaklaşan tehditler için aynısını
söylemek gerçekçi olmayıp, bazı Batılı uzmanların, Rus S-400’leri
özelinde yaptıkları analizlerde, alçak irtifada uçan bir avcı uçağının
önleme mesafesinin arazi engebelerine bağlı olarak 20 km’nin bile
altına düşebileceği iddiasını dile getirmeleri dikkat çekicidir (Berglung
vd., 2017). Bu iddialardan bağımsız şekilde, radar anteninin mast
üzerine yerleştirildiği ve arazi engebelerinin bulunmadığı düz bir
satıhta, Türk S-400 Sistemi’nin radar ufkunun en az 40 km olması
beklenebilir. Bölgede dağ ya da vadi gibi arazi engebelerinin bulunması
durumunda ise bu değerin düşmesi tabidir. Her koşulda, radar ufkunun
gerisinde arama radarının göremediği ölü bir bölge kalacaktır. İşte,
mesafe arttıkça genişleyecek bu bölge, tek başına kullanılacak Türk S400 Sistemi’nin zafiyet alanlarından birisini oluşturacaktır. Zira alçak hatta belli bir mesafeye kadar orta- irtifadan yaklaşacak; seyir füzesi,
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uçak, helikopter ya da İHA gibi hedefler uçuşlarının büyük kısmını
radar kapsama alanının dışında gerçekleştirecektir. Buradaki
sorunlardan ilki, erken ihbar, dolayısıyla reaksiyon süresinin kısalması;
diğeri ise uzun menzilli bir sistemin tam kapasitesi ile
kullanılamamasıdır.
Tek başına kullanılacak olmasından ötürü Türk S-400 Sistemi’nin
balistik
füzelere
karşı
etkinliğinin
de
kısıtlanacağı
değerlendirilmektedir. Tabi burada dikkate alınan SRBM’lerdir. Zira
daha uzun menzilli balistik füzelerin -ağ ortamında dahi kullanılsaatmosfer içi (endo-atmospheric) önleme kapasitesine sahip alt katman
savunma sistemleri olan S-400 ya da muadili Patriot PAC-3 MSE ve
Aster 30 SAMP/T gibi sistemler tarafından imha edilmesi teknik açıdan
zaten mümkün değildir. Mezkûr balistik füzelerin imha edilebilmesi
için atmosferin daha yukarı tabakalarında, hatta atmosfer dışında
önleme kapasitesine sahip THAAD ve SM-3 benzeri üst katman
savunma sistemlerine ihtiyaç vardır. Kaldı ki, S-400 ve muadili alt
katman savunma sistemlerinin önleme irtifalarının, dolayısıyla koruma
alanlarının çok sınırlı olması dikkate alındığında, aslında SRBM’lere
karşı da bu tip sistemlere ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir.
Bu tespitler ışığında, balistik füzelere karşı savunma kabiliyeti, uydu
ve radar sistemlerinden gelen verilerin gerçek zamanlı olarak komutakontrol merkezlerine aktarılmasıyla mümkündür. Oysa Türkiye’nin,
balistik füzeleri fırlatıldığı andan itibaren tespit ve takibini
gerçekleştirip, vuruş noktasını hassasiyetle hesaplayabilecek sistemleri
yoktur. Eldeki yegâne imkân NATO’nun sağladıklarıdır. Bunların da
S-400 ile paylaşılmasının mümkün olmayacağı daha önce
vurgulanmıştır (Mönch TR, 2016: 61). Bu durumda, Türk S-400
Sistemi’nin bir balistik füzeyi önleyebilmek için gereken işlemleri
ancak kendi radarının kapsama alanına girince başlatabileceği
gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. Saniyelerin, hatta saliselerin bile değerli
olduğu bir yarışta, bu durumun isabetli bir vuruş ihtimalini sıfırlamasa
da azaltacağı aşikârdır. İkinci bir atış için yeterli zamanın kalmaması ve
atmosferin alt tabakalarında gerçekleşmesi muhtemel vuruşun, nükleer,
kimyasal ya da biyolojik savaş başlıklarının kullanılması durumunda
serpinti riskini ortadan kaldırmaması ise konunun farklı boyutlarıdır.
Kamuoyunda pek fazla tartışılmamakla birlikte, S-400’lerin askeriteknik analizinde göz önünde bulundurulması gereken hususlardan biri
de Rusya’nın kullandığı sistem ile Türkiye’ye teslim edilen versiyon
arasındaki muhtemel farklılıklardır. Rusya’nın silah satışlarında ihracat
pazarları için geliştirilmiş versiyonları müşterilerine sunması ve
bunların kendi ordusunda kullandığı sistemlerden daha düşük
performanslı olması olağan bir uygulamadır. Kaldı ki, ihraç edilen
ürünlerin bazı özelliklerinin “törpülenmesi” uygulaması Rusya’ya has
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olmayıp, ABD ve diğer Batılı devletler tarafından da benimsenmektedir
(Eliçin, 2019). Öyle anlaşılıyor ki, Türkiye’ye satışın getireceği siyasi
avantajlar ve işin reklam kısmı Moskova’nın kararında ağır basmış ve
Rus Silahlı Kuvvetleri’nin envanterindeki en gelişmiş hava savunma
sistemi olan S-400’lerin bir NATO üyesi tarafından kullanılmasında ve
performans bilgilerinin günün birinde İttifak’ın eline geçmesi
ihtimalinin ortaya çıkmasında bir beis görülmemiştir. Ancak bir kez
daha altı çizilmelidir ki, Türkiye’ye teslim edilen sistemin, Rus Silahlı
Kuvvetleri’nde kullanılan versiyondan farklı olması kuvvetle
muhtemeldir. Dolayısıyla, dış görünüş açısından aynı bile olsa, yazılım
ve donanım kısımlarında yapılması muhtemel değişikliklerle, Rus ve
Türk S-400’lerinin radar ve komuta-kontrol performanslarının
farklılaşması beklenebilir. Basit örnekler üzerinden açıklamak
gerekirse, radar sinyal işleme kapasitesindeki farklılıklardan ötürü Rus
S-400’ü bir İHA’yı 100 km mesafeden tespit ve teşhis edebilirken, aynı
hedef için Türk versiyonundaki rakam daha düşük olabilecektir ya da
elektronik karşı-karşı önlemler (electronic counter-counter
measures/ECCM) açısından Rus versiyonuna özgü bazı kritik özellikler
Türk versiyonunda bulunmayabilecektir. Tabiatıyla, Rus ve Türk
versiyonları arasında fark olup olmadığını anlamının yegâne yolu, her
iki sistemi aynı ortamda test etmektir (Taştan, 2019: 58-59). Ne var ki
bunun pratikte uygulanması mümkün görünmemektedir.
Askeri-teknik düzlemde S-400’lerin ele alındığı bu çalışmada, son
olarak tedarik sözleşmesinin imzalandığının duyurulduğu ilk günlerden
itibaren tartışılan bir konuya, sistemin Rusya’ya karşı kullanılıp
kullanılamayacağı meselesine değinilecektir. Haliyle, TSK’nın
envanterindeki S-400’lerin zayıf noktalarını en iyi bilecek devlet Rusya
olacaktır. Hatta bir adım daha ileri gidilerek, Rusya’nın Türkiye için
ürettiği S-400’lerde sadece kendisi tarafından bilinebilecek bazı “açık
kapıları” kasten bırakmış olduğu bile varsayılabilir. Buna, taraflar
arasında ortaya çıkabilecek bir kriz durumunda bakım ve yedek parça
desteğinin kesilmesi ihtimali de eklendiğinde, S-400’lerin Rusya’ya
karşı caydırıcılığının pek fazla olmayacağı ortaya çıkmaktadır. Bu
tespitler ışığında, Türk S-400 Sistemi’nin Rusya dışındaki aktörlere,
örneğin Batılı devletlere ve İsrail’e karşı çok daha caydırıcı olacağı
söylenebilir (Eliçin, 2019). Tabi buraya kadar sıralanan hususlardan S400’lerin Rusya’ya karşı hiç kullanılamayacağı değil, bu devlete karşı
caydırıcılığın nispeten daha düşük olacağı sonucu çıkarılmalıdır. Yoksa
geçmişte Rus Silahlı Kuvvetleri’ne ait birçok platformun Rusya
menşeli hava savunma füzeleriyle düşürüldüğü birçok olay yaşanmıştır.
7. Sonuç
Uzun menzilli-yüksek irtifa hava ve füze savunma sistemi ihtiyacı
1990’lı yıllardan beri Türkiye’nin gündeminde olan bir konu başlığıdır.
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Bazı dönemler kamuoyunun ilgisi azalsa da askeri bürokrasi açısından
konu hiç bir zaman gündemden düşmemiş ve her daim TSK’nın ihtiyaç
listesinin ön sıralarında kendisine yer bulmuştur. Bu yönüyle
bakıldığında, S-400 tedariki, uzun yıllardır hedeflenen fakat muhtelif
nedenlerle bir türlü elde edilemeyen bir yeteneğe erişimin sağlanması
olarak görülebilir.
S-400, kendi sınıfında dünyanın önde gelen çözümleri arasında
kabul edilmektedir. Uzun menzilli füzeleriyle çok geniş bölgelerin
düşman hava araçlarına kapatılmasını olanaklı kılan sistem, Rusya’nın
A2/AD yeteneklerinin kritik unsurları arasındadır. Rus doktrininde S400, katmanlı hava savunma şemsiyesinin en üst halkasını oluşturmakta
ve ağ merkezli harp anlayışı çerçevesinde diğer komuta-kontrol, sensör
ve silah sistemleriyle birlikte kullanılmaktadır. Elbette, sistemin tek
başına kullanılması önünde teknik bir engel bulunmamaktadır. Ancak
böyle bir kullanımda sistemin etkinliğinin önemli ölçüde azalması
kaçınılmazdır.
NATO ittifakına mensup olması göz önünde bulundurulduğunda,
Türkiye’nin S-400 tercihinin siyasi ve diplomatik yansımalarıyla ele
alınması anlaşılabilir bir durumdur. Lakin son tahlilde mevzu bahis olan
bir silah sistemidir. Her silah sistemi gibi S-400 tedarikinin de askeriteknik düzlemde analizi esastır. Bu anlayışla, nokta hava savunma
sistemleri ile birlikte kullanılır ve dost ateşi riskini azaltıcı tedbirler
alınırsa, S-400’lerin Türkiye’nin caydırıcılığına müspet yönde katkı
sağlayacağı mütalaa edilmektedir. Nitekim Türk S-400 Sistemi’nin
özellikle orta-yüksek irtifada uçan hava soluyan hedeflere karşı ciddi
tehdit oluşturacağı değerlendirilmektedir. Öte yandan, S-400’lerin
Türkiye’nin hava ve füze savunma mimarisine entegre edilmeden, tek
başına kullanılacağı açıklanmıştır. Bu durumun ise sistemin
performansına menfi yönde yansıyacağı ve bilhassa alçak irtifadan
yaklaşan hedeflere ve balistik füzelere karşı etkinliğini sınırlandıracağı
bir gerçektir.
Çalışmanın temel savı, S-400’lerin bir ara çözüm olarak görülmesi
ve mutlaka milli bir sisteme yönelinmesi gerektiğidir. Esasen burada S400’ler için değil, “stratejik” addedilebilecek tüm sistemler için
benimsenmesi gereken ilkesel bir tutumdan bahsedilmektedir. Yoksa
savunma alanındaki ihtiyaçların tamamının milli çözümler üzerinden
karşılanmasının teknik ve iktisadi gerçeklerle örtüşmediği aşikârdır. Bu
çerçevede, Türkiye’nin ortak üretim ve teknoloji transferi hususlarında
yabancı devletlerle yürüttüğü temaslar doğru bir hareket tarzı olarak
görülmektedir. Aynı durum, uzun menzilli bölge hava ve füze savunma
sistemi ihtiyacının karşılanması için başlatılan Siper Projesi için de
geçerlidir.
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Giriş
Ülkelerin gelişmesinde önemli bir katkısı olan uluslararası ticaret,
ekonomik, siyasi, sosyal değişikliklerden etkilenir. Ticaretin
küreselleşmesi sonucu rekabet üstünlüğü yaratan gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler, ticaretin kolaylaştırılması için hukuki
yaptırımların kısmen uygulandığı serbest bölgelerde, ticaretin
yapılmasını kârlı bir iş olarak görmüşlerdir. 1947 yılında imzalanan
Gümrük Tarifeleri Ticaret Genel Anlaşması ile ithalat vergileri
azaltılmış ve dış ticaret geliştirilmeye çalışılmıştır. Dünya Ticaret
Örgütü’nün uluslararası ticareti kolaylaştırıcı çalışmalarından biri de
serbest bölgelerdir. Serbest bölgeler ülkelere rekabet avantajı ve
yatırımları çekme kolaylığı sağlar. Gelişmekte olan ülkelerin itici gücü
olan serbest bölgelerin sayısının artması ihracata yönelik sanayileşme
politikasını uygulayan ülkelerin sanayileşme politikasının aracıdır.
Serbest bölgelerde yatırımcı işletmeler ekonomik gelişme, teknoloji
transferi, iş ve işletme yaratmak gibi ticari ve ekonomik işlemler için
önemli miktarda mali teşvik almaktadır. Ülkenin siyasi sınırları içinde
olmakla beraber, gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli ticari,
mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin
uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için
daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer
kısımlarından ayrılan yerlerdir.
Bu araştırmada serbest bölgelerin ülke ekonomisine katkılarına yer
verilmiştir.
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1.

Serbest Bölge

Serbest bölge kavramı; kuruluş amaçları, kanuni temelleri ve
fonksiyonları bakımından farklı yapısal özellikler taşıyan çeşitli serbest
bölge türlerini kapsayan bir ana kavramdır (Erdoğan, 2005, s. 22)
Serbest bölge, bir uluslararası liman veya havaalanı yakınında
kurulan, ülkenin gümrük alanında özel araçlarla ayrılmış, bir bölge
içerisine ithal malların gümrüksüz olarak getirilebildiği,
depolanabildiği, çeşitli işlemlerden geçirilebildiği, üretim amacıyla
kullanılabildiği ve malların ulusal gümrük alanına girmediği sürece
gümrük vergisinin ödenmediği, diğer vergi vb. sınırlayıcı faktörlerin en
aza indirgendiği belirli alanlar olarak ifade edilmektedir ( (Erdem,
1992, s. 5).
Bir başka tanıma göre serbest bölge, bir ülkenin dış ticaret rejimi
için gerekli olan mevzuat ve kısıtlamaların kısmen ya da tamamen
uygulama dışı bırakıldığı, genellikle uluslararası bir liman veya
havaalanı yakınında bulunan, milli sınırlar içinde bulunmakla beraber,,
gümrük sınırları dışında kabul edilen ve esas itibariyle ihracata yönelik
faaliyet göstermek üzere seçilmiş sınai ve ticari alanlar şeklinde
açıklanır ( Güner, 1995, s. 3).
Serbest bölgeler, fiziki bakımdan ülkenin diğer kısımlarından
ayrılarak ticari, mali ve iktisadi alanlarda hukuki ve idari
düzenlemelerin olmadığı veya kısmen hukuki idari düzenlemelerin
uygulandığı sınai ve ticari faaliyetlerin teşviklerin tanındığı yerlerdir.
Tacirlerin ithalat ve ihracatlarında yatırımı arttırmak üretime teşvik
etmek amacıyla serbest bölgeler kurulmaktadır. 21. Yüzyılda şirketlerin
karşılaştıkları güçlüklerden bir tanesi rekabet etme zorunluluklarıdır
(Görgün, 2019, s. 149). Teknolojik yeniliklerin arttırılması ve transferi
ve uluslararası ticareti geliştirmek için sanayicilerin ihtiyacı olan
hammaddeyi ara malları temin etmek için düşük maliyetle mal üretmek,
ihraç etmek, Türkiye dışından gelen malların transit olarak diğer
ülkelere satmak yeni iş imkânı istihdam alanları yaratmak için serbest
bölgelere ihtiyaç duyulur. Dünya Ticaret Örgütü uluslararası ticareti
kolaylaştırıcı uygulama ve yöntemlerle geliştirmek istemektedir. Bu
uygulamalardan en önemlilerinden birisi de serbest bölgelerdir.
Gelişmekte olan ülkeler arasındaki rekabetin şiddetlenmesinde yabancı
yatırımların çekilebilmesi amacı yatmakta ve yabancı yatırımın ülke
içerisine çekilebilmesine imkân tanıyan serbest bölgeler kavramı
ülkelere rekabet avantajı sağlaması ve gelişimine destek olabilmesi
amacıyla ortaya çıkmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü uluslararası ticareti
kolaylaştırıcı uygulama ve yöntemlerle geliştirmek istemektedir. Bu
uygulamalardan en önemlilerinden birisi de serbest bölgelerdir.
Gelişmekte olan ülkeler arasındaki rekabetin şiddetlenmesinde yabancı
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yatırımların çekilebilmesi amacı yatmakta ve yabancı yatırımın ülke
içerisine çekilebilmesine imkân tanıyan serbest bölgeler kavramı
ülkelere rekabet avantajı sağlaması ve gelişimine destek olabilmesi
amacıyla ortaya çıkmaktadır (Günaydın, 2020, s. 26) .
Serbest bölgeler dünyanın farklı yerlerinde farklı isimlerle
anılmaktadır. Serbest Üretim Bölgeleri (Free Processing Zone) ile
eşanlamlı olarak, Endüstriyel Serbest Bölgeler (Industrial Free Zones),
Serbest İhracat Bölgeleri (Free Export Zones), İhracat Serbest Bölgeleri
(Export Free Zones), Yatırım Geliştirme Bölgeleri (Investment
Promotion Zones) ve İhracat İçin Üretim Bölgeleri (Export Processing
Zones) vs. de kullanılmaktadır. Örneğin, İrlanda’da “Endüstriyel
Sanayi Bölgeleri (industrial free zones)” veya “İhracat Serbest
Bölgeleri (export free zones)”; Meksika’da “İkiz Fabrikalar
(maquiladoras)”, Güney Kore’de “Gümrüksüz Üretim Bölgeleri (duty
free EPZ)” ile “Serbest İhracat Bölgeleri (free export zone)” ve Sri
Lanka’da “Yatırım Geliştirme Bölgeleri (investment promotion zone)”
şeklinde isimlendirilmektedirler. Özellikle Çin’de serbest bölgelerin
geleneksel imalat sanayi faaliyetleri yanı sıra birçok sektörden, geniş
bir faaliyet yelpazesini kucakladığı görülmektedir. Bu çeşit bölgeler
Çin, Brezilya ve Filipinler’de “Özel Ekonomik Bölge (special
economic zone-SEZ)” olarak adlandırılmaktadır. Serbest bölgeler fiziki
biçim itibariyle, sadece ülke içinde belli bir bölgede izole bir alan
şeklinde kalmayıp, başka biçimlere de bürünmüş olabilirler. Serbest
bölgeler, fiziki biçimlerine göre ise şöyle sınıflandırılabilir (GültekinKarakaş, 2017). Bütün Avrupa’da serbest bölge sayısı 11 iken
Türkiye’de bugün 15’e ulaşmıştır. Bölgelerimizdeki dış ticaret hacmi
de sürekli olarak artış (Dünyada Serbest Bölgeler , 2020).
* Özel bir amaçla ayrılmış bölgeler (enclave-type zones),
•Tek sanayi bölgeleri(single-industry zones) (Tayland’ta mücevher
ve Türkiye’de deri bölgeleri),
•Tek ürün bölgeleri (single-commodity zones) (Zimbabwe’de çay
gibi),
•Tek fabrika bölgeleri (single-factory zones) (Hindistan’da the
Export Oriented Units),
•Tek şirket bölgeleri (single-company zones) (Dominik
Cumhuriyeti’ndeki gibi).
Serbest bölgelerde, Yüksek Planlama Kurulu tarafından uygun
görülen her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilir. Bu
konular şunlardır:
• Üretim,
• Alım-satım,
• Depo işletmeciliği,
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• İşyeri kiralama,
• Montaj-demontaj,
• Bakım-onarım,
• Bankacılık,
• Sigortacılık,
• Kıyı bankacılığı,
• Finansal kiralama ve diğer konular
Serbest bölgeler kuruluş amaçlarına ve ülke şartlarına göre farklı
özellikler göstermekle birlikte, serbest bölgelerin genel özellikleri şu
şekilde sıralanabilir
Serbest bölgeler, gümrük hattı dışında sayılmakla beraber, siyasal
yönden bağımsız değildirler,
- Serbest bölgelerin yer sınırları belirlenmiştir,
Serbest bölge kurulduğu şehir veya bölgenin bir kısmını kapsar,
- Serbest bölgelerde ikamet ve konaklama yapılamaz,
- Serbest bölgeler, resmi ya da özel kuruluşlar tarafından
işletilebilmektedir.- Serbest bölgeler çeşitli ticari faaliyetlerin
yoğunlaştığı ve odaklaştığı yerlerdir,
- Serbest bölgelerde bütün parasal işlemler konvertibl dövizlerle
yapılmaktadır.
Küreselleşmenin en büyük etkisi uluslararası ticarette sınırları
kaldırmaktır. Bu sayede işletmeler küresel pazarda daha etkin hareket
edebilir ve küresel pazarda rekabet edebilir (Bardakçi, 2020, 1478).
2. Serbest Bölgelerin Tarihi
Serbest bölge oluşumları ilk çağlardan beri çeşitli isim ve şekiller
altında görülebilir” İlkçağda Karaca ve Sur şehirleri tam olarak serbest
bölge özellikleri göstermemekle beraber ilk uygulama denemeleri
olarak gösterilebilir. Antik Yunan’da bulunan Pire limanı ise bugünkü
serbest bölgelerle karşılaştırılabilir bir düzeyde niteliklere sahiptir. Pire
limanında bir taş duvar ile limandan ayrılmış bir alan bulunmaktaydı.
Bu alan serbest bölgelerin temel fiziki özelliği olan “belirlenmiş bölge”
özelliği göstermiştir. Roma İmparatorluğu döneminde de çeşitli serbest
bölge özelliği taşıyan şehirlere rastlanmakla birlikte, imparatorluğun
gerileme ve parçalanma dönemlerinde serbest şehir uygulamalarında
gerilemeler görülmüştür.
15. yüzyılda ortaya çıkan merkantilizm politikaları sonucunda
oluşturulan gümrük duvarları serbest şehirlere büyük zararlar vermiştir
(Gökmen, 2014) .
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İlk serbest bölgeler büyük ticaret yolları üzerindeki ticaret
kolonilerinin “Serbest şehir” olarak adlandırılan şehirlerde ekonomik
ve siyasi kontrollerin tamamen veya kısmen ortadan kaldırılması
şeklinde uygulanmıştır. 18’inci yüzyılda İngiltere’nin sömürgesi
altında olan Hong Kong ve Singapur’da kurulan serbest bölgeler
günümüzdeki serbest bölge yapısına uygun ilk uygulamaları
oluşturmaktadır. 20’inci yüzyılın başlarında, Birinci Dünya Savaşı
sonrası dünya ekonomisinde yaşanan sıkıntılar gelişmiş ülkeleri yeni ve
ucuz işgücünün olduğu alanlara yönlendirmiş ve savaş öncesi kurulan
serbest bölgelerin gösterdiği başarılar serbest bölge uygulamalarını
yaygınlaştırır. Gelişmekte olan ülkelerde ikinci Dünya Savaşı
sonrasında serbest bölge kavramı ortaya çıkmıştır. Savaş sonrası
ekonomik bunalımdan ithal ikameci sanayi politikalarıyla çıkmaya
çalışan bu ülkelere IMF, Dünya Bankası ve UNIDO (Birleşmiş
Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü) gibi uluslararası kuruluşlar ihracata
yönelik büyüme modeli uygulamasını önermiş ve ekonomik
kalkınmaya yardımcı olması için serbest bölgeler fikrini sunmuştur
(Atiye, 2012, s. 340)
Serbest bölgeler 18. yüzyıldan itibaren Uzak Doğu ülkelerinde
görülmeye başlanmıştır. 1704 yılında Gibraltar adası 1819’da Singapur,
1898 yılından sonra Hong Kong Serbest Liman olarak kullanılmıştır.
1900’lü yılların başında Avrupa’da da bazı limanların serbest bölge
olarak kullanıldığı görülmektedir. 1929 ekonomik buhranı sebebiyle
daralan dünya ticaret hacmini genişletme çabalarında serbest bölge fikri
ön plana çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı öncesinde kurulan Singapur ve
Hong Kong serbest limanlarının ardından Panama, İrlanda, Tayvan ve
Güney Kore serbest bölgelerinin ticarî başarıları serbest bölge
olgusunun, yönetim şekli ne olursa olsun birçok ülke tarafından
benimsenmesine yol açmıştır. 1930’da ABD’de serbest bölge kurma
çabaları sürerken, Avrupa Kopenhag, Pire, Selanik ve Hamburg serbest
bölgelerini faaliyete geçirmiştir.
Türkiye’de serbest bölge uygulamaları nispeten yeni sayılmakla
birlikte, serbest bölge kurma çalışmaları Cumhuriyet’in kuruluş
dönemlerine dayanmaktadır. 1923-1929 yılları arasında Türk tüccarları
hükümetten ticaretin geliştirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almasını
talep etmişlerdir. Söz konusu bu tedbirlerden biri olan İstanbul Limanı
içerisinde bir serbest ticaret bölgesi kurulmasıdır. Bunun üzerine çeşitli
çalışmalar sonucunda 19 Temmuz 1927 tarihli “Serbest Mıntıka
Hakkında Kanun” onaylanmıştır. Bu kanun Türkiye’de çıkarılmış ilk
serbest bölge kanunudur. Ancak 1929 iktisadi bunalımı sebebiyle
çalışmalar ertelenmiştir. İlerleyen yıllarda da çeşitli girişimler olmakla
birlikte hiçbiri başarılı olamamıştır (Paksoy M., 2011, s. 113)(
Türkiye’de 1930-1980 yılları arasında uygulanan ithal-ikameci
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politikalar sebebiyle serbest bölge kurma ve yararlanma imkânı
oluşmamıştır (Orhan, 2003:118). 24 Ocak Kararları çerçevesinde
uygulanmaya başlanan ihracata yönelik sanayileşme politikası ile
serbest bölge kavramı tekrar gündeme gelmiştir. Bu politikalar ile
birlikte ithal-ikameci politikalar terkedilip sanayileşme ve “dışa
açılma” süreci başlamıştır. İlerleyen yıllarda yapılan çalışmalar
sonucunda 15 Haziran 1985 tarihli Serbest Bölgeler Kanunu yürürlüğe
geçmiştir. 1987 yılında Mersin ve Antalya serbest bölgelerinin
kurulması ile geç kalınmış bir süreç hız kazanmıştır (Karaduman, 2002,
s. 135).
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Komisyonu’nca
1967 yılında serbest bölgelerin ülkelerin ihracatlarını arttırmada önemli
bir etken olduğu görüşünün kabul edilmesi ile serbest bölgelerin
sayısında da artış kaydedilmiştir. ABD, İngiltere, Almanya, Macaristan,
Suudi Arabistan, Pakistan, Hindistan, Tayland gibi farklı rejimlere
sahip 80 ülkede 450'den fazla serbest bölge kurulmuştur (Üçışık, 2020).
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tekrar önem kazanmaya
başlayan serbest şehirler günümüze kadar artan sayılarla gelişmeye
devam etmiştir (Erdoğan ve Ener, 2005:12-17). Ülkemizde, serbest
bölgeler 1985 yılında kabul edilen 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
ile yürürlüğe girmiştir. 3218 Sayılı Kanunla serbest bölgelerde; vergi,
resim ve harç mükellefiyetlerine ait mevzuat hükümlerinin
uygulanmayacağı ve Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek ve tüzel
kişilerin serbest bölgelerdeki faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri
kazanç ve iratları, Türkiye’nin diğer yerlerine getirildiğinin kambiyo
mevzuatına göre belgelenmesi halinde, gelir ve kurumlar vergisinden
muaf olacağı belirtilmiştir. 5084 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme
sonrasında, serbest bölgelerde 1985 yılından bu yana vergileme dışında
tutulan faaliyetlerden elde edilen gelirler vergileme kapsamına
alınmıştır (Gümüş, 2007). Aşağıdaki haritada Türkiye’de bulunan 18
Serbest Ticaret Bölgesinin hangi bölgelerde olduğu verilmiştir.
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Resim 1 Türkiye’de Serbest Bölgeler

Kaynak
https://ticaret.gov.tr/data/5b9b61fc13b8761cc09f9b92/genel_bilgi.pdf
(Erişim Tarihi 12.07.2020).
Serbest ticaret bölgelerinin ülke ekonomisine birçok faydası
bulunmaktadır.
3. Serbest Bölgelerin Sunduğu Avantajlar
Üretici kullanıcılar için vergi avantajlarından yararlanma imkânı
sağlar.
Bölgelerde sarf malzemelerinin en kısa sürede teminini
sağlayabilmek amacıyla bedeli 5000 ABD Doları veya karşılığı Yeni
Türk Lirasını geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak
ihracat işlemine tabi tutulmayabilir. Serbest bölgelerde vergi, resim,
harç, gümrük ve kambiyo mevzuatı uygulanmaz. Bölgede bulunan
işletmeler, gelir, kurumlar vergisi ve KDV dahil olmak üzere tüm
vergilerden muaftır. İş gücü ücretlerinden gelir vergisi de
ödenmediğinden işçilik maliyetleri yaklaşık %25–30 düşük olmaktadır.
Bazı serbest bölgelerde süresiz olan vergi muafiyetine karşılık başka
serbest bölgelerde bu muafiyet belirli sürelerle sınırlandırılmıştır. Yine
de buradaki yatırımlar kısmen veya tamamen amortismanlar, finansal
ve pazarlama gibi diğer avantajlara bağlı olarak var olmaktadır.
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Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgedeki faaliyetleri
sonucu elde ettikleri gelir, kambiyo mevzuatına uygun olarak
Türkiye’ye getirildiğinden gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
Bölgeden elde edilen gelir hiç bir izne ve vergiye bağlı olmadan yurt
dışına ya da Türkiye’ye transfer edilebilmektedir (Görgün Ragıp 2020,
238-239).
Serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayıldığından dolayı, serbest
bölgelerle Türkiye’nin diğer yerleri arasındaki ticarette dış ticaret rejimi
hükümleri uygulanır. Böylece, Türkiye’den serbest bölgeye satılan
mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye’ye satılan mallar ise
ithalat rejimine bağlıdır. Serbest bölgeler arasında ve serbest bölge ile
diğer ülkeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz. Mallar
serbest bölgeden Türkiye dışına ve Türkiye’deki diğer serbest bölgelere
ihracat rejimine bağlı olmadan sevk edilir ve ithalat rejimine bağlı
olmaksızın serbest bölgeye getirilir. Serbest bölgeden diğer ülkelere
Türkiye üzerinden gönderilen mallara, yurt dışından getirilen serbest
bölge menşeli malların Türkiye’den geçişi transit rejimine bağlıdır.
Gümrük Vergisi Prosedüründen Arındırılmış Ticari Faaliyet
İmkânı Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da
buralarda serbest dolaşımda bulunan malların, serbest dolaşımda
bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere
girişinde gümrük vergisi ödenmez. Ayrıca üçüncü ülke menşeli
malların serbest bölgeye girişinde ve bu malların Türkiye veya AB
üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de
gümrük vergisi ödenmez. Ancak serbest bölgeden Türkiye’ye veya AB
üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaşım durumunda olmayan üçüncü
ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran
üzerinden gümrük vergisi ödenir.
AB ve Gümrük Birliği Kriterlerinin Gerektirdiği Serbest
Dolaşım Belgelerinin Temini İmkânı Serbest bölgeler, “Türkiye-AB
Gümrük Birliği”nin parçası sayıldığından, bölgelerden Türkiye veya
AB menşeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan
ürünlerin A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilmesi
mümkündür. Üçüncü ülke menşeli ürünler ise Ortak Gümrük
Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden Serbest Bölge Gümrük
Müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten
sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilebilir.
Eşitlik Prensibi Serbest bölgede sağlanan teşvik ve
avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak
yararlanır. İşleticiler ve kullanıcılar, yatırım ve üretim safhalarında
Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek vergi dışı teşviklerden de
yararlandırılabilir.
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Zaman Kısıtlaması Bulunmaması Mallar serbest bölgede süre
sınırlaması olmaksızın kalabilir.
Pazar İhtiyaçlarına ve Şartlarına Göre Serbestçe Belirlenecek
Ticari Faaliyet İmkânı Gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair
mevzuat hükümleri ile üretici işletmelerin talepleri hariç olmak üzere,
fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına
verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz.
Gerçekçi Bir Enflasyon Muhasebesi İmkânı Serbest bölgelerdeki
faaliyetlerle ilgili her türlü ödeme dövizle yapılır.
Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Erişim İmkânı Serbest
bölgelerden Türkiye’ye yönelik mal satışına ve serbest bölge ile diğer
ülkeler arasında yapılacak ticarete kısıtlama getirilmemiştir. Serbest
bölgelerden yurt içine mal satışına, tüketim malları ve riskli mallar
dışında, herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.
Azaltılmış Bürokratik Prosedür ve Dinamik İşletme Yönetimi
Başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza
indirilmiştir. Serbest bölgeler özel sektör şirketlerince işletilmektedir.
Stratejik Avantaj Serbest bölgelerimiz, AB ve Orta Doğu pazarlarının
yakınında, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki büyük limanlara,
uluslararası havaalanlarına, karayolu ağlarına, kültür, turizm ve eğlence
merkezlerine yakın yerlerde kurulmuştur.
Her Türlü Ticari ve Sınai Faaliyete Uygun ve Ucuz Altyapı
İmkânı Serbest bölgelerin altyapısı gelişmiş ülkelerdeki benzerleri ile
aynı standarttadır.
Tedarik Zinciri İmkânlarından Yararlanma Kolaylığı Serbest
bölgeler özellikle ihracata dönük üretim yapan firmalara, ara malı ve
hammadde temininde, dünya fiyatları ve şartları ile kesintisiz tedarik
imkânları sunmaktadır (Ticaret Bakanlığı, 2020).
4.Serbest Bölgelerde Faaliyette Bulunmak
Serbest bölgelerde faaliyette bulunmak için Dış Ticaret
Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nden Faaliyet Ruhsatı
alınması gerekmektedir. Faaliyet ruhsatı almak üzere;
 Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Serbest Bölge Müdürlüğü
veya serbest bölgenin işletici/kurucu-işletici şirketinden temin edilecek
Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ve bir fotokopisi.
 Müracaatçı ve serbest bölgede yapacağı faaliyet hakkında tanıtıcı
bilgi,  İmza sahibinin yetki belgesi ve imza sirküleri ile (varsa) firma
temsilcisinin yetki belgesi ve imza beyannamesi,

501

 Müracaatçı firmanın kuruluş ilanı ile son sermaye ve ortaklık
yapısının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri ve Ticaret
ve/veya Sanayi Odası kaydı (Yabancı firmalar için kendi ülkelerinde
geçerli olan kuruluş belgesinin Türkiye'nin o ülkedeki temsilciliğince
onaylı örneği),
 Firmanın son üç yıla ilişkin bilânçosu, kar ve zarar cetveli,
 Müracaat ücretinin Merkez Bankası'na yatırıldığını gösterir banka
dekontunun aslı ve bir fotokopisi (Ticaret Bakanlığı, 2020).
 (Varsa) Son üç yılda Türkiye'ye getirilen döviz tutarını gösterir
belgeler, bir dilekçe ile birlikte iadeli taahhütlü olarak doğrudan Dış
Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ne
gönderilebileceği gibi ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne de teslim
edilebilir. Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucu Faaliyet Ruhsatı
alması uygun görülen firmalar 30 gün içinde; açık alan kiralayacak
iseler serbest bölge işletici/kurucu işletici firması ile hazır işyerlerinden
birini kiralayacak iseler bölgede kiralama ruhsatına sahip herhangi bir
kuruluş ile kira sözleşmesi yaparlar.
Arazisi özel sektöre ait bazı serbest bölgelerde ise, firmaların arazi
veya işyeri satın alması da mümkün bulunmaktadır. Genel Müdürlükçe
yapılan inceleme sonucu Faaliyet Ruhsatı alması uygun görülen
firmalar 30 gün içinde; arazi veya işyeri satın alacak iseler, serbest
bölge işletici/kurucu işletici firması ile satış sözleşmesi yaparlar. İlgili
Serbest Bölge Müdürlüğünce onaylanmış sözleşmenin bir sureti
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'ne iletilir. Genel Müdürlükçe
verilen süre içerisinde kira/satış kontratı yapanlar adına Faaliyet
Ruhsatı düzenlenir. Yatırımcı kullanıcılar, Faaliyet Ruhsatını aldıktan
sonra, Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek, hazırlatmış oldukları
inşaat projelerini uygulamak üzere "İnşaat Ruhsatı" alırlar. İnşaat
çalışmalarını bitirdikten sonra "İskân Ruhsat"larını alarak ticari
faaliyetlerine başlarlar. Faaliyet Ruhsatı alması uygun görülmeyenlere
ise, Faaliyet Ruhsatı için ödedikleri müracaat ücretleri iade edilir.
Serbest bölgelerde faaliyette bulunacak bütün gerçek ve tüzel kişiliğe
sahip Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların, serbest bölgedeki
faaliyetlerini oluşturacakları şubeleri aracılığı ile yapmaları zorunludur.
Bu durumda merkez firmanın son üç yıla ait bilânçolarının incelenmesi
sırasında sermaye yapısı ve karlılık durumu gibi hususlar göz önünde
bulundurulacaktır.
Dış ticaret için gerekli olan mevzuat ve kısıtlamaların kısmen veya
tamamen uygulama dışı bırakıldığı bölgelerdir.
06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan 5084
sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı kanunlarda Değişiklik
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Yapılması Hakkındaki Kanun ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler
Kanununda değişikler yapılmış ve serbest bölgelerdeki vergi teşvikleri
yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda 3218 sayılı kanunun 6.maddesi
değiştirilerek bu bölgeler vergi mevzuatı kapsamına alınmış, uygulanan
teşvik ve muafiyetler sınırlandırılıştır. Bu kanunla getirilen yeni
uygulamalar şu şekildedir:
 Serbest bölgede bakım-onarım, fason imalat ve ileri derecede
işçilik işlemleri hariç olmak üzere, 06.02.2004 tarihinden önce faaliyet
ruhsatı alan kullanıcıların hizmet faaliyetleri sonucunda elde ettikleri
gelir üzerinden bölge özel hesabına binde 1 oranında ücret yatırılır,
 Serbest bölgedeki bina, tesis ve demirbaşların bakım-onarım veya
tamirinde kullanılmak üzere kullanıcının kendisine ait olmayan ve
yurtdışından bölgelere getirilen araç, gereç ve ekipmanların süresi
içerisinde bölge dışına çıkarılmaması halinde CIF değeri üzerinden
binde 1 oranında Özel Hesap Ücreti alınır,
 Serbest bölgeden yurtdışına satılan bir malın herhangi bir nedenle
geri gelmesi veya yurtdışından bölgeye gelen ancak evsafına uygun
olmaması veya bozuk çıkması nedeniyle değiştirilmek veya tamir
edilmek üzere mahreç ülkesine iade edilen eşyanın serbest bölgeye
getirilmesi halinde ücret alınmaz,
 Yurtdışından serbest bölgeye getirilen mallar için bölge özel
hesabına yatırılması gereken ücret CIF değerinin binde 1 i kadardır,
 Serbest bölgelere, bakım, onarım veya tamir gibi nedenlerle geçici
olarak gelen, kullanıcının kendisine ait olmayan mallar ile araç, gereç
ve ekipmanların bölgede alma süresi en fazla 12 aydır.
 Sergilenmek veya fuarlarda teşhir edilmek üzere serbest bölgeden
Türkiye’ye geçici olarak gönderilen mallar ile Türkiye’den satın
alınarak bölgeye getirilen ancak, sipariş ve evsafına uygun olmadığı
için değiştirilmek üzere bölgeden Türkiye’ye çıkarılan mallar için FOB
değerinin binde 9’u oranında teminat alınır.
 Bedeli 5000 ABD doları veya karşılığı Yeni Türk Lirasını
geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine
tabii tutulmayabilir (Atiye, 2012, s. 349).
4.1. Serbest Bölgelerin Türleri ve Kuruluş Biçimleri
Serbest bölgeler bulundukları ülkenin ekonomik yapısına ve kuruluş
amaçlarına göre; serbest ticaret bölgeleri, serbest üretim bölgeleri, ikiz
fabrikalar, serbest limanlar, yatırım bölgeleri, serbest bankacılık
alanları ya da kıyı bankacılığı gibi çeşitli isimler alabilirler. Gelişmiş
ülkelerde serbest bölgeler daha çok serbest liman şeklinde iken,
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gelişmekte olan ülkelerde ise daha çok üretim, ticaret ve depolama
şeklindedir.
Serbest Bölgelerin, Kuruluş Biçimleri
Bu serbest bölgeler de, kuruluş biçimleri itibariyle dört şekilde
olabilirler:
a) Arazi ve altyapı finansmanı Devlet tarafından karşılanan, üst
yapısı yatırımcı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen, işletmesi ise özel
sektöre verilen serbest bölgeler (Antalya, Mersin),
b) Devlet tarafından sağlanan arazi üzerinde, özel sektör tarafından
kurulup işletilen ve üst yapı tesislerini yatırımcı kullanıcıların
gerçekleştirdiği serbest bölgeler (Ege, Trabzon, Adana-Yumurtalık)
c) Arazisi, altyapı ve üstyapısı Devlet tarafından sağlanan ve kamu
tarafından işletilen serbest bölgeler (Atatürk Havalimanı),
d) Arazi, altyapı finansmanı özel sektör tarafından sağlanan,
üstyapısı yatırımcı kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen ve işletmesi
özel sektöre verile serbest bölgeler (İstanbul-Trakya, İstanbul-Deri ve
Endüstri, Avrupa, Kayseri, Gaziantep, Menemen, Mardin) (Gümüş,
Serbest Bölgelerde Vergi Uygulamalarının Değerlendirilmesi ).
Serbest bölgeler serbest üretim bölgesi, serbest ticaret bölgesi,
serbest finansal bölgeler, serbest tüketim bölgesi ve transit bölge olarak
sınıflandırılabilir (Çakır, 2018:4-8). Serbest üretim bölgesi, ihracata
yönelik montajın ve hafif imalat sanayinin gerçekleştirildiği
bölgelerdir. Çok uluslu şirketlerin ucuz iş gücünden faydalanmak
amacıyla üretim faaliyetlerini taşıdıkları bölgeler olarak da ifade
edilebilir. Tayvan, Malezya, Brezilya vb. ülkelerde örnekleri
bulunmaktadır. Serbest ticaret bölgesi ülkelerin en fazla uyguladığı
serbest ticaret modelidir. Malların depolanma, paketlenme, satışa hazır
hale getirilme ve lojistiği gibi işlemlerin gerçekleştirilmesine imkân
sağlayan bölgelerdir (Günaydın, 2020, s. 31).
Serbest Bölge
 Serbest Liman
 Gümrüksüz Bölge
 İhraç Ürünleri İşleme Bölgesi
 Dış Ticaret Bölgesi
 Serbest Ekonomik Bölge
 Serbest Üretim Bölgesi
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 Serbest Ticaret Bölgesi
 Endüstriyel Serbest Bölge


İkiz Fabrika

 Özel Ekonomik Bölge
 Vergisiz Ticaret Bölgesi
 Vergisiz Bölge
 Gümrüksüz Havaalanı
 Yabancı Yatırım Bölgesi
 Antrepolar Birbirinden farklı özellikler taşıyan bu serbest bölge
türleri faaliyet konuları ve amaçları açısından “Serbest Ticaret
Bölgeleri” ve “Serbest Üretim Bölgeleri” olarak iki ana başlıkta
sınıflandırılmaktadır (Atiye, 2012, s. 342).
Tablo 1 Türkiye’de Serbest Bölgeler

Kaynak www.ticaret.gov.tr Erişim Tarihi 12.07.2020
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Türkiye’de 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu yürürlüğe girdikten
sonra ilk olarak; Mersin ve Antalya serbest bölgelerini kurma
çalışmaları başlatılmış; bu serbest bölgeler 1987 yılında faaliyete
başlamıştır. Türkiye’de halen 18 adet serbest bölge faaliyeti devam
etmektedir. Serbest bölgelerin kurulacağı yerleri ve sınırlarını
Cumhurbaşkanı belirler. Serbest bölgelerin, kamu kurum ve
kuruluşlarınca, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerce
kurulmasına, işletilmesine Cumhurbaşkanı izin verir. Serbest
bölgelerde, Yüksek Planlama Kurulu tarafından uygun görülen her
türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilir. Yerli veya
yabancı gerçek veya tüzel kişiler Ticaret Bakanlığı'ndan ruhsat almak
kaydıyla serbest bölgede faaliyette bulunabilirler (www.ticaret.gov.tr).
Eşyanın serbest bölgede kalabileceği süre sınırsızdır. Serbest
bölgelerin sınırları ile giriş ve çıkış noktaları, aynı zamanda serbest
bölgeye giren, burada kalan veya çıkan eşya gümrük idarelerinin
gözetimine tabidir. Serbest bölgelerde depolama, işçilik, işleme veya
alım ve satım faaliyetlerinde bulunan kişiler tarafından, gümrük
idarelerince kabul edilen forma uygun olarak envanter kayıtları tutulur.
5. Serbest Bölgelerin Ülke Ekonomisine Etkileri
Serbest Bölgelerin Gelirleri 3218 sayılı Serbest Bölgeler
Kanunu’nun 7. maddesinde ve Serbest Bölgeler Uygulama
Yönetmeliğinin 41. maddesinde düzenlenen serbest bölgelerin gelir ve
harcamalarını şu şekilde sıralanabilir:
a) Faaliyet ruhsatı izin belgesi karşılığı tahsil edilecek ücretler,
b) Yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden
binde 1 ve bölgeden Türkiye’ye çıkarılan malların FOB değeri
üzerinden binde 9 oranında, peşin olarak ödenecek ücretler,
(22.01.2010–27470 Resmi Gazetede yayımlanan 5946 sayılı kanunla
değişik hali)
c) Serbest bölgeyi işleten gerçek ve tüzel kişilerle yapılacak
sözleşmeler uyarınca tahsil edilecek tutarlar,
d) Bölge faaliyetlerinden sağlanan diğer gelirler, Serbest bölgelerin
gelir kalemlerini oluşturmaktadır. Elde edilen bu gelirlerden tüzel
kişilere ödenen gelir payı aktarmalarından sonra bakiye tutarlar 5
işgünü içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında açılan özel bir
hesaba yatırılır. Müsteşarlık merkez saymanlığı hesabına TCMB
tarafından aktarılan meblağın %90’ı genel bütçeye gelir, geri kalan
%10’u ise serbest bölgelerin kurulması, bakım-onarımı, geliştirilmesi,
eğitim faaliyetleri ve dış ticaretin geliştirilmesinde kullanılmak üzere
genel bütçeye özel gelir olarak kaydedilmektedir. Türkiye İstatistik
Kurumu’ndan (TÜİK) elde edilen veriler neticesinde, Tablo 2’de
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Türkiye’deki serbest bölgelerden yapılan ihracat ve ithalat miktarları
dolar bazında verilmiştir.
Tablo 2. Serbest Bölgelere Göre Yıllık İthalat ve İhracat
Miktarı(milyar dolar)

Kaynak: (Günaydın, 2020) Değerler Amerikan Doları üzerindendir.
Tablo 2’ye bakıldığında, 2016 yılı verileri incelendiğinde toplam
ihracat tutarı 142 milyar 529 milyon 584 bin dolar iken; bu oranın 1
milyar 821 milyon 510 bin doları serbest bölgelere gerçekleştirilmiştir.
2017 yılında serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracat tutarının ülke
gruplarına göre yıllık ihracat toplamının içerisindeki payı %1,3’dür.
2018 yılında ülke gruplarına göre toplam ihracat tutarı 167 milyar 920
milyon 613 bin dolar iken; ilgili oranın 2 milyar 186 milyon 195 bin
doları serbest bölgelere gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında serbest
bölgelere gerçekleştirilen ihracat tutarının ülke gruplarına göre yıllık
ihracat toplamının içerisindeki payı %1,3’dür (Günaydın, 2020).
Türkiye’den serbest bölgelere sevk edilen mallar ve serbest
bölgelerden Türkiye’ye sevk edilen mallar dış ticaret rejimine tabi
tutulur. Serbest bölgeler ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında
dış ticaret rejimi uygulanmaz. Eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında
uygulanması öngörülen ticaret politikası önlemleri, eşya serbest
bölgeye konulduğunda veya eşyanın geçici bir süre için serbest bölgede
kalması sırasında uygulanmaz.
Serbest bölgelerin ülke ekonomisine bir takım olumlu ve olumsuz
etkileri bulunmaktadır. Serbest Bölgelerin Olumlu Etkileri Serbest
bölgeler kuruluş amaçlarını gerçekleştirdikleri takdirde ülke
ekonomisine bir takım olumlu katkılarda bulunurlar. Serbest bölgelerin
ülke ekonomisine olumlu katkıları şu şekildedir:
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Uygun rekabet koşulları yaratır: İthal girdi kullanarak üretim yapan
yerli firmaların, gümrük vergisi ödemeden dünya fiyatlarından girdi
sağlaması, yurt dışındaki rakipleri ile aynı şartlarda üretim yapmasını
sağlar (www.gasbas.com/nedir.htm, 25.10.2005),
- Sağlanan kolaylıklar nedeniyle ülkenin ihracat imkânları ve döviz
girdisi artar (Gölgeli, 2003, 1).
- Dağıtım merkezi olma işlevi çerçevesinde, yurt dışından getirilen
malların daha sonra yine yurt dışına satılarak ülkenin dünya ticaretinden
aldığı payın artması imkânı yaratılır,
Üretim maliyetlerinin azaltılması: Üretim yapan firmalar
kullandıkları ithal girdilerde kesinti olması durumunda güçlükle
karşılaşmamak ya da fiyatı uygun olduğu için dış pazarlardan satın
aldıkları büyük miktardaki girdileri, serbest bölgelere getirip ve daha
sonra buradan küçük partiler halinde ülkeye ithal ederek, depolama ve
gümrük vergisi giderlerini azaltabilirler, böylece firmalar hem üretim
maliyetlerini düşürmüş hem de girdi sağlamada olası gecikmeleri
önlemiş olurlar.
Ayrıca yatırım malları ithalatından sağlanan kolaylıklar da üretim
maliyetlerinin azalması ve üretim miktarının artmasını sağlar. Hem
ülke içinde hem de serbest bölgelerde ucuz maliyetlerle gerçekleştirilen
üretimin artması ve bunların dış piyasalarda satılması durumunda
ekonomiye olumlu etkiler yapacaktır. - Serbest bölgelerde yapılacak
yatırımlar sonucunda yaratılan yeni istihdam olanakları iş gücü talebini
artıracak, işsizliği azaltıcı yönde ekonomiye katkıda bulunacaktır Bu
doğrudan istihdamı artırıcı etkinin yanında, bölgedeki diğer üretim ve
ticari faaliyetlerde yaratacağı etki ile de dolaylı olarak istihdamın
artmasını sağlayacaktır.
- Üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ülke içinden alınan
hammadde, yarı işlenmiş ve mamul mallar nedeniyle ülke içi üretimin
artmasına katkı sağlar.
- Yabancı sermayeli firmalar düşük maliyetli üretim ve sağlanan
diğer avantajlar sonucu karlılığın daha yüksek olması nedeniyle serbest
bölgelerde daha kolay yatırım yaparlar. Böylece ülkeye yeni
teknolojilerin girmesi hızlanır ve yeni teknolojilerin girmesi ile de
ekonomi canlanır
- Serbest bölgeler ülkede uygulanması düşünülen yeni ticaret ve
ekonomi politikaları için deneme alanı olarak kullanılabilirler
Serbest Bölgelerin Olumsuz Etkileri
Serbest bölgelerin ülke ekonomisine olumlu etkileri olduğu gibi
olumsuz etkileri de olabilmektedir. Bu etkiler şöyledir:
- Serbest bölgelerin kuruluşu için yapılan harcamalar büyük
boyutlara ulaştığı için, bölgenin uluslararası düzeyde etkinlik
kazanmaması durumunda ülke önemli ölçüde kaynak israfına
uğrayacaktır,
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- Serbest bölgeler (özellikle gelişmiş ülkelerde) üretim açısından
ucuz olan girdileri kullanmayı tercih ettikleri için, serbest bölgelere
sağlanan kolaylıklar ileride ihraç edilmek amacıyla da olsa ithalatı cazip
hale getirebilmektedir
- Serbest bölgelerde üretim yapan yabancı firmalar, ülkenin üretim
girdilerini kullanarak, yerli firmalar ile aynı ürünleri üretmeleri halinde
yerli firmaların rekabet şansını olumsuz yönde etkileyebilmektedirler.
Böyle bir durumda ülke, ihracatını artırmak isterken, serbest bölgeler
aracılığıyla elindeki dış pazarları da diğer şirketlere kaptırabilir
- Diğer bir olumsuz etki ise, serbest bölgelerde kaçakçılık ve benzeri
faaliyetler için uygulanabilir bir ortam oluşabileceği ihtimalidir. Bu
nedenle bu bölgelerde, sıkı bir denetim sisteminin uygulanması
zorunludur.
Ülkemizde ise, serbest bölgelerde kurulu bulunan firmaların % 81’i
üretim dışında kalan alım-satım, depo işletmeciliği, bankacılık vb. ile
uğraşmaktadır. Serbest bölgelerden çıkan malların % 61 i Türkiye’ye
gönderilmektedir. Bu rakamlar ülkemizde bulunan serbest bölgelerin
ihracat için yatırım ve üretimi artırma, yabancı sermaye ve teknoloji
girişini hızlandırma ve ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli
şekilde temin etme fonksiyonlarını gereği gibi yerine getirmediklerini
ortaya
koymaktadır
(Gümüş,
Serbest
Bölgelerde
Vergi
Uygulamalarının Değerlendirilmesi , s. 51).
TUIK 2018 verileri incelendiğinde ise 223 milyar 047 milyon 094
bin dolar ithalat tutarının 1 milyar 322 milyon 322 bin doları serbest
bölgelerden gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında serbest bölgelerden
gerçekleştirilen ithalat tutarının ülke gruplarına göre yıllık ithalat
toplamının içerisindeki payı %0,6’dır. Bu doğrultuda 2016 ve 2018
yılları içerisinde serbest bölgeler tarafından gerçekleştirilen ihracat ve
ithalat oranında artış yaşandığı görülmektedir.
Gelişmekte olan ülkeler arasındaki rekabetin şiddetlenmesinde
yabancı yatırımların çekilebilmesi amacı yatmakta ve yabancı yatırımın
ülke içerisine çekilebilmesine imkân tanıyan serbest bölgeler kavramı
ülkelere rekabet avantajı sağlaması ve gelişimine destek olabilmesi
amacıyla ortaya çıkmaktadır. Serbest bölgeler yabancı yatırımları
çekmek amacıyla gelişmekte olan ülkelerin kullanmış oldukları “kilit
araçlar”dır İhracata yönelik sanayileşme politikasını uygulayan ve
benimseyen gelişmekte olan ülkeler, ihracata yönelik sanayileşme
politikanın bir vasıtası olarak serbest bölgeleri kullanmaya başlamıştır
(Atiye, 2012).
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Tablo 3. 2019 yılı Türkiye’deki Serbest Bölgelerin Toplam İthalat
ve İhracat Miktarı (milyon dolar)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı (Günaydın, 2020)
Değerler Amerikan Doları üzerindendir.
2019 Serbest ticaret bölgelerinin ihracat miktarına baktığımızda Ege
Serbest Bölgesi’nin 280.561 milyon dolar Avrupa Serbest bölgesinin,
İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi’nin ihracatının en yüksek
olduğu, Bursa ve Kayseri Serbest bölgelerinin sırayı izlediği
görülmektedir. Bu bölgeler, nüfusun kalabalık olduğu ve limanlara
yakın bölgelerdir.
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Tablo 4 Serbest Bölgeler Ticaret Hacminin Ülkelere Göre
Dağılımı (1.000 $)

Kaynak: (Bakanlığı, 2020 ).
. Türkiye’de serbest bölgelerin ülkelere göre ticaret hacminde
%39’luk payla OECD ve AB ülkeleri ilk sırayı almaktadır.
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BÖLGELER
İstanbul
Endüstri
Ticaret
Ege

2014
Istanbul Industry & Trade 3.327.829

% 2015-2014

2015

% 2016-2015

2016

% 2017-2016

2017

-11,67

2.939.480

-5,82

2.768.535

11,85

3.096.670

ve
Aegean

4.293.268

-9,65

3.878.767

5,07

4.075.581

6,18

4.327.519

Istanbul Atatürk Airport

1.518.438

-16,29

1.271.014

-13,73

1.096.455

3,57

1.135.613

Mersin

3.509.193

-3,42

3.389.099

-15,72

2.856.284

2,77

2.935.266

İstanbul Trakya Istanbul Thrace

1.633.496

-19,14

1.320.836

-15,08

1.121.674

12,74

1.264.534

Bursa

Bursa

1.934.424

-9,70

1.746.803

5,08

1.835.456

-3,78

1.766.078

Avrupa

Europe

2.447.756

-4,45

2.338.770

-15,67

1.972.380

2,93

2.030.141

Antalya

Antalya

833.450

-18,11

682.537

-3,07

661.597

9,25

722.791

Kocaeli

Kocaeli

700.819

-40,11

419.707

14,90

482.237

21,59

586.335

Kayseri

Kayseri

806.459

-8,54

737.563

2,03

752.559

13,39

853.353

İzmir

Izmir

319.987

-24,16

242.664

-13,95

208.802

68,34

351.495

Samsun

Samsun

111.085

8,85

120.920

-33,10

80.897

1,15

81.829

AdanaYumurtalık
Gaziantep

Adana-Yumurtalık

515.598

10,60

570.263

5,65

602.455

35,20

814.514

Gaziantep

134.455

-35,82

86.296

-19,38

69.575

-52,22

33.245

TÜBİTAMAMek.
Trabzon

TUBITAK-MAM TECH.

174.486

-56,41

76.052

-16,14

63.774

2,92

65.638

Trabzon

46.569

706,75

375.695

-2,62

365.860

-21,93

285.619

Denizli
Rize
TOPLAM

Denizli
Rize
TOTAL

121.408
3.522
22.432.242

-49,75
-9,56
-9,68

61.012
3.185
20.260.661

-70,79
-64,33
-6,06

17.821
1.136
19.033.079

51,65
-19,24
7,07

27.025
918
20.378.584

İstanbul
Atatürk
Havalimanı
Mersin

SERBEST BÖLGELER İTİBARİYLE YILLIK TİCARET HACİMLERİ (1.000 ABD $)
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BÖLGELER
ZONES
İstanbul
Endüstri
ve Istanbul Industry & Trade
Ticaret
Ege
Aegean
İstanbul
Atatürk Istanbul Atatürk Airport
Havalimanı
Mersin
Mersin
İstanbul Trakya
Istanbul Thrace

Ocak-Aralık 2017
3.096.670

Ocak-Aralık 2018
2.534.746

%
-18,15

4.327.519
1.135.613

4.403.877
1.077.543

1,76
-5,11

2.935.266
1.264.534

2.962.452
1.306.325

0,93
3,30

Bursa

Bursa

1.766.078

1.918.151

8,61

Avrupa

Europe

2.030.141

2.309.868

13,78

Antalya

Antalya

722.791

668.585

-7,50

Kocaeli

Kocaeli

586.335

577.214

-1,56

Kayseri

Kayseri

853.353

948.783

11,18

İzmir

Izmir

351.495

491.637

39,87

Samsun

Samsun

81.829

141.205

72,56

Adana-Yumurtalık

Adana-Yumurtalık

814.514

1.198.761

47,17

Gaziantep

Gaziantep

33.245

39.388

18,48

TÜBİTAK-MAM Tek.

TUBITAK-MAM TECH.

65.638

69.843

6,41

Trabzon
Denizli
Rize
TOPLAM

Trabzon
Denizli
Rize
TOTAL

285.619
27.025
918

248.822
31.662
202

-12,88
17,16
-78,04

20.378.584

20.929.063

2,70

Kaynak: www.ticaret.gov.tr
ve DEĞİŞİM ORANLARI (1.000
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SONUÇ
Teknolojik yenilikler dünyayı küresel bir köy haline getirdiğinden, ticaret
engellerinin karşısında sürekli değişiklikler yapmak zorunda kalan tacirlerin,
rekabetini güçlendiren bir unsur olan serbest ticaret bölgeleri, uluslararası
ilişkileri güçlendirmekte ve rekabeti artırmaktadır.
Firmaların yeni pazarları keşfetmesi, hızlı büyümelerinin kâr elde
etmelerinin aracı olan serbest bölgeler, DTÖ tarafından da desteklenmektedir.
En az maliyetle çok kar elde etmeyi amaçlayan şirketlere alt yapı hizmetleri,
ucuz işgücü temini ve sübvanse edilen vergiler ile alternatifler sunularak
yabancı yatırımcıların ve çok uluslu şirketlerin ilgisini çekmektedir.
Gelişmekte olan ülkeler ekonomiyi canlandırmak, ucuz iş gücü ile
istihdama katkıda bulunmak, para biriminin değerini ve üretimi arttırmak, dışa
bağımlı olmayı azaltmak için serbest bölgelerin sayısını çoğaltırlar.
Gelişmekte olan ülkelerin gelişim aracı olan serbest bölgeler yeni pazar
üretmenin bir yoludur. Türkiye, dış ticarette, siyasi politik sebeplerle ticaret
engelleri ile karşılaştıkça serbest bölgeler vasıtasıyla ekonomisini canlı
tutmaya çalışmaktadır.
Yeni teknolojileri ülkeye getirmenin, yabancı
yatırımları çekmenin, ekonomiyi canlı tutarak üretmek ve istihdam etmenin
yollarından biri olan serbest bölgeler, ekonomiye katkıda bulunmaktadır.
Gümrük Kanunu ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu arasında yetki ve
sorumluluklar konusunda da düzenlemeler yapıldığı takdirde Serbest bölgeler
ekonomiyi olumlu yönde etkileyerek istihdam ve üretim, pazar arayışı
sorunlarına çare bulmaya devam edecektir.
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1. Giriş
Yusuf Has Hacib, Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra "saadet
veren bilgi", "kutlu olma bilgisi" ve "talihli olma bilgisi" anlamında bir
ahlak felsefesi kitabı; "devlet olma bilgisi", "bilgelik temelli devlet
yönetimi" anlamında ise bir siyasetname olarak görülebilen Kutadgu
Bilig adlı bir eser kaleme almıştır. Eser, Yusuf Has Hacib'in ahlak ve
siyasete dair tespitleriyle genelde İslam felsefesinin özelde Türk-İslam
düşüncesinin teşekkülünde önemli bir yere sahiptir. Bu eserde Yusuf
Has Hacib, İslami terminolojiyi kullanarak, Türk ahlak, hukuk ve
politik düşüncesinin çeşitli özelliklerini ortaya koymaktadır. Ahlak ve
siyaset ilişkisinin kurulmasında temel kavramlar olan iyilik, doğruluk
ve adaleti, hem bireysel mutluluğun sağlanması hem de politik düzenin
tesisi için zorunlu görmektedir. Bireyin sahip olması gereken ahlaki
normlara, siyasal iktidarın da sahip olması gerektiğini ifade ederek
ahlak ve siyaset arasında sıkı bir ilişki olduğunu düşünmektedir.
Öte yandan bu eserden yaklaşık 500 yıl sonra 1513 yılında
Floransalı devlet adamı ve tarihçi Niccolo Machiavelli (1469-1527)
tarafından yazılan İtalya'daki prenslikleri ele aldığı meşhur kitabı Prens
Batı siyaset felsefesinde yeni bir çığır açmıştır. Machiavelli, "yeniden
doğuş" olarak ifade edilen Rönesans döneminde yaşanan kültürel,
sanatsal ve felsefi paradigma değişimini siyasette de gerçekleştirmiş
olan düşünürdür. Düşünürün ortaya koyduğu yeni bakış açısının, çoğu
zaman, modern zamanların siyasal ethosunu şekillendirdiği öne
sürülmektedir. Başka bir ifadeyle düşünürün peşine düştüğü ve
kuramsallaştırmak için çabaladığı bakış açısı modern siyaset
anlayışının zeminini oluşturmuştur (Gülenç, 2017: 129-130). Bu
nedenle Machiavelli, modern siyaset düşüncesinin veya siyaset yapma
Bu çalışma 24-26 Ekim 2019'da Kırşehir'de düzenlenen II. Uluslararası Türk
Halklarının Felsefi Mirası Sempozyumu'nda bildiri olarak sunulmak üzere
hazırlanmış olan metnin genişletilmiş halidir.
1

518

tarzının temellerine dair bir sorgulamaya girişildiğinde modern siyaset
felsefesinin kurucusu olma unvanını en az modern siyaset filozofları
kadar hak eden kişidir (Satıcı, 2015: 118).
Machiavelli Batı'da "insan nasıl yaşamalıdır?" sorusundan hareket
eden klasik siyaset felsefesi ya da Sokratik geleneğinin yerine "insanlar
gerçekte nasıl yaşıyorlar?" sorusundan hareketle siyaset felsefesindeki
idealist ve ahlakçı çizgiyi terk ederek siyaseti gerçekçi zemine
oturtmuştur. Machiavelli siyasi davranışları "iyi", "kötü" gibi ahlaki
kavramlarla değil kendi gerçeklikleri temelinde ele almıştır. Siyasetin
diğer toplumsal faaliyetlerden ayrı bir mantığı ve işleyişi olduğunu
düşünen Machiavelli, siyaseti ahlaktan ve dinden bağımsızlaştırarak
kendisinden sonra gelenleri etkilemiştir. Bu anlayış Makyavelizm
şeklinde ifade edilmiş ve çoğu kez amaca varmak için hiçbir kural, ilke
ve değer tanımama şeklinde anlaşılmıştır. İşte bu çalışmanın amacı,
Türk-İslam halklarının siyaset anlayışlarına ışık tutan Yusuf Has
Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eseri ile Modern Batı siyaset geleneğinin
öncüsü olan Machiavelli'nin Prens adlı eserini karşılaştırmaktır.
Karşılaştırmada izlenecek yol ve yöntem ise her iki düşünürün insan
doğasına bakış açıları, iktidar ve meşruiyete dair yaklaşımları ve son
olarak da ahlak ve siyaset ilişkisine dair görüşlerinin tespiti şeklinde
olacaktır.
2. Kutadgu Bilig ve Prens'te İnsan Doğası
Yusuf Has Hacib tarafından yazılan Kutadgu Bilig, toplumsal
sorunlar hakkında yazılmış geniş çaplı ilk kuramsal temellendirmedir.
İlk olmasının yanında Kutadgu Bilig, günümüze kadar olan süreçte
yazılmış aynı konulu kitapların en önemlileri arasındadır. Ayrıca felsefi
soruların sorulması, eleştirilerin yapılması, dünyayı farklı
algılayanların tartışmaları, öte dünya ile bu dünya anlayışlarının
eleştirel değerlendirilmesi, yönetimin sorgulanması gibi kuramsal
özellikleriyle Kutadgu Bilig en üst seviye düşünce ürünlerinden biri
haline gelmektedir (Bıçak, 2019a: 80).
Kutadgu Bilig; insana her iki dünyada mutluluğa ulaşmak için
izlemesi gereken yolu göstermek amacıyla yazılmıştır. Yusuf Has
Hacib, insan hayatının manasını çözümleyerek; onun toplum ve devlet
içindeki rolünü ve sorumluluklarını belirlemeye çalışan bir hayat
felsefesi kurgulamaya çalışmıştır. Ayrıca birbirine güçlü bağlarla bağlı
olan birey, toplum ve devlet hayatının ideal bir şekilde tertip
edilmesinde zorunlu olan erdemlerin nelerden oluştuğu, bunların nasıl
kazanıldığı ve bunlardan nasıl yararlanılacağı hususunda önemle
durduğu da söylenebilir (Ayık, 2019: 324-325).
Kutadgu Bilig'den yaklaşık beş yüz yıl sonra kaleme alınmış olan
Machiavelli'nin Prens adlı eseri ise Floransa Cumhuriyetinde görev
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yaptığı 14 yıl boyunca diplomasiden öğrendiklerinin siyasi bir analizi
sonucunda ortaya çıkmış bir eserdir. Bütün kitap boyunca Machiavelli,
yeni devletler kurulmasında halka önderlik edecek Prensin nasıl olması
gerektiği üzerinde durur ve konuyu mantıksal olarak ve bilimsel bir
tarafsızlıkla ele alır (Gramsci, 1984: 4).
Prens'i yazma amacını "Medici hükümetine yol göstermek" ve
"kendisinin gözlemci olarak yeniden yeni yönetime alınmasına zemin
hazırlamak" olarak belirleyen Machiavelli, Medici yönetimine açıkça
bağlılığını sunmaktadır. Sunduğu bilgiler aracılığıyla iktidara yeni
gelmiş bir yönetimin hangi koşullarda iktidardaki gücünü
koruyabileceğini göstermek; dolayısıyla iktidarda sürekli kalabilmesi
için temel görevlerini yeni yönetime hatırlatmaktır (Skinner, 2004: 72;
Gülenç, 2017: 137).
Her iki eser ve düşünürün çıkış noktası "var olanı görüp
yorumlayarak, bu var olan üzerinden olması gereken düzeni inşa
etmektir" (Görüşük, 2016: 89). Her iki düşünürün içinde bulundukları
gelenekten hareketle oluşturmak istedikleri devlet düzeni ve bu düzenin
bekasıyla ilgili önemli ölçüde benzerlikler ve kimi zaman da farklılıklar
yer almaktadır.
Bütün siyaset felsefelerinde göze çarpan ortak özellik, öncelikle
oluşturulacak politik düzene uygun insan yaratmak, kendi siyasal
sistemini oluşturacak insanı kurmaktır. Bu yüzden her politik teori,
kendi insanının psikolojik özelliklerini, insan doğası argümanıyla
aktarmaya çalışır. İnsan doğasını "kötü" ilan etmedikçe devlete iyilik
atfedilemeyeceği gibi, insanın doğasındaki "iyi"likleri keşfetmeden de
devlete kötü denemez (Çetin, 2003: 11).
Bu nedenle gerek Yusuf Has Hacib gerekse de Machiavelli, ideal
düzenlerinin kurgusuna insan doğasına yaptıkları atıflarla başlarlar.
İdeal bir düzen için, o yapıya uygun ve yapının genel şartlarına uyması
gereken insan doğaları yer almalıdır, yoksa da yaratılmalıdır. Bu
yüzden her iki siyaset geleneğinin de nasıl bir politik eylem doğasına
sahip olacağı, insan doğasını nasıl ele aldığı ve tanımladığı noktasında
önem arz etmektedir. Bu noktada her iki düşünür de insan doğasının
kötü olduğunu düşünmektedir.
Yusuf Has Hacib'e göre insan doğası gereği kötüdür (Hacib, 2019:
b. 926). Kötülüğün pek çok nedeni vardır. Kötülük ilk olarak Âdem'le
başlar. Âdemin cennette yediği meyvenin cezasını çekmesi için Tanrı
bu dünyayı bir zindan olarak yaratmıştır (Hacib, 2019: b. 3520-22).
İnsan ilk atasının günahının bedelini ödemeye devam etmektedir.
İnsanın kötü olmasının bir diğer nedeni onun yanılan bir varlık
olmasıdır. "İnsan" (yalnguk) adı insana yanıldığı (yangluk) için
verilmiştir. Yanılmak, insan için yaratılmıştır (Hacib, 2019: b. 197-98).
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Yanılgılar varlığı olarak insan, çekiştirme, kıskançlık, yalancılık,
sözünde durmamak, içki, inatçılık, kabalık, boşboğazlık, cimrilik
türünden özelliklere sahiptir; bunlar kötü ve faydasızdır. Sıralanan bu
olumsuzlukların kaynağı olarak bilgisizlik gösterildiğinden bilgisizlik
en büyük olumsuzluk olarak öne çıkmaktadır (Bıçak, 2019b: 23).
İnsanın kötülüğünün bir başka nedeni mal ve mülk tutkusudur. İnsan
zenginleştikçe kötüleşmekte ve iyiliği temsil eden alçak gönüllülük
ancak fakirlikle mümkün olmaktadır. Mal, mülk nefsini kontrol
edemeyen insanların arzularını kamçılamakta ve her zaman daha fazla
istemelerine sebep olmaktadır. Bu arzuların asıl kaynağı bedendir ve
beden insanın düşmanıdır (Hacib, 2019: b. 3638-39).
Öte yandan Yusuf Has Hacib kötü insanları kendi içinde
sınıflandırır. Bu bağlamda ona göre biri yaratılıştan, diğeri ise sonradan
taklit yoluyla kötü olan iki insan türü vardır. Doğuştan kötü olanları
ıslah etmek mümkün değildir; onlar dünya için bela, halk için felakettir
(Kazmaz, 2000: 42). Bu kişilerden kurtulmanın tek yolu ölümdür.
Ancak sonradan taklit yoluyla kötü olan kişiler iyi arkadaşlar edinirse,
gençlik zamanlarında düştükleri yanlışlardan kurtulabilirler (Başer,
1995: 28).
"Kötü insan da iki türlü olur. Bunların ikisini de aynı derecede kötü
sayma. Bunlardan biri doğuştan kötüdür. Bu insanın lekesi ölünceye
kadar temizlenmez. Diğeri ise taklit yolu ile kötü olur, arkadaşı iyi
olursa, o da iyi yola gider. Doğuştan kötüyse çare yoktur. O dünya için
bela ve halk için felakettir" (Hacib, 2019: b. 875-879).
Yusuf Has Hacib, insanın kötü olduğunu genel olarak kabul etmekle
birlikte iyi ve doğru insanların da var olduğunu ve onların örnek
alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Hacib'e göre "insan (kişi) çoktur,
ama insanlık (kişilik) nadirdir; insan az değildir; doğruluk azdır"
(Hacib, 2019: b. 866). Doğru ve iyi iki insan tipinin varlığından
bahseden Hacib'e göre bunlardan ilki bilgi sahibi olanlar diğeri ise bey
olanlardır. Aynı zamanda bu iki insan tipi, politik ve toplumsal alan için
gerekli olan iki önemli işlevi yerine getirmektedir. Bilgili insan,
doğruyu söyleyip, doğruyu yazarak insanları doğru olana
yönlendirirken, Bey ise bir elinde kılıcı diğer elinde yasanın verdiği güç
ile düzeni sağlamaktadır. Kutadgu Bilig'de bu durum şöyle ifade
edilmektedir:
"Bak iki türlü insan vardır: biri bey, biri bilgin. Bunlar insanların
başıdır. Bunların dışındakileri hep sürü say. Dilersen bunu, dilersen onu
tut. Sen şimdi hangisisin? Bana açık söyle! Bu ikisinden biri ol,
üçüncüsünden kaçın. Biri eline kılıç aldı (yönetici oldu), halkın işini
düzenler. Diğeri de eline kalem aldı, doğru yolu seçer, (gösterir). İyi
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düzen (töre), onlardan kalageldi. Bu bir mirastır. Kimin eline geçerse
onu yükseltir" (Hacib, 2019: b. 265-269).
Yusuf Has Hacib için bilgili olan ve bey olanlar dışındaki bütün
insanlar aslında bir sürüden ibarettir ve bu sürüye katılıp yol alınmasını
tasvip etmemektedir. "Sen ya bilgi bil, insan ol ve kendini yükselt yahut
hayvan adını al ve insanlardan uzaklaş" (Hacib, 2019: b. 6611). Hacib,
bu sürüye güvenilmemesi ve bey tarafından bel bağlanmaması
gerektiğini öğütlemektedir. Bu sürü içerisindeki insanlar kendi
iradelerinden yoksun kalmış, bilgiye ulaşamamış ve böylece başkaları
tarafından istenilen tarafa çekilecek bir kitle haline dönüşmüşlerdir.
Hacib'e göre avam karnı doyduğunda yatmakta, boş sözlerle
avunmakta, sadece bedenini beslemektedir (Hacib, 2019: b. 988-989).
Böyle bir kitle Bey'in kendisine ya da ulusal birlik ve beraberliğe karşı
tehdit oluşturmaktadır.
Machiavelli'nin insan doğasına dair bakış açısı, hem Rönesans
değerlerinden hem de hümanizm değerlerinden etkilenerek gelişen
ancak bununla birlikte tüm bu değerler bütününden de farklılıkları olan
yeni bir insanın keşfidir. Söz konusu farklılık aslında Machiavelli'nin
evrensel olanı sadece antik değerlerde aramak yerine insanın doğasında
aramasından kaynaklanmaktadır.
Machiavelli'ye göre insanları yönetmenin ilk koşulu insanı
anlamaktır. Ona göre insanın doğuştan iyi olduğu yanılsamasına izin
verildiği sürece onun anlaşılması mümkün değildir. Bu nedenle
Machiavelli insanı, klasik siyaset felsefesi geleneğinde olduğu gibi
idealize olmuş bir modele dayanarak değil, olduğu ve olacağı şey
olarak, sevgisi ve nefretiyle, kendi umutları ve dilekleriyle boyanmış
bir manzara olarak görür (Berlin, 2014: 100). Artık insan doğası siyasal
söylem alanında bir mükemmellik ideası eşliğinde temsil edilmemekte,
var olanın gerçekte var olduğu şeklini kapsayarak yani eksik ve kusurlu
olarak temsil edilmektedir (Gülenç, 2017: 132).
Machiavelli'ye göre insanın en temel özelliği "doğanın onu her şeyi
arzulayan ama pek çok şeyi elde edemeyecek şekilde yaratmış
olması"dır (Machiavelli, 2008: 67). Doğa diğer canlılara cömert
davranmış, hayatta kalmaları için onları yeteneklerle donatmışken
insanı pekçok nimete muhtaç kılmıştır. Ancak insan, doğasından gelen
zayıflığına karşı çaresiz değildir. Yasalara uyarak ya da zora
başvurarak, doğasındaki eksiklikleri tamamlayabilir. Yasalara
başvurmak insanlara, zora başvurmak ise hayvanlara özgüdür. Yasalar
(insani olan) çoğu zaman yetersiz kaldığı için zor kullanmak (hayvani
olan) gerekir. Bu nedenle Machiavelli'ye göre, prenslerin özellikle de
yeni prenslerin, iki doğayı da yani hem insanın hem de hayvanın
doğasını iyi kullanmayı bilmesi gerekir. Prensin bu özelliğini ise
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Machiavelli, Yunan mitolojisinde yarı at yarı insan olan Kentauros'a
benzetir (Machiavelli, 2016: 97).
Machiavelli, insan doğasındaki eksikliklere karşı mücadelede nihai
bir zafer öngörmez. Prenslerin devlet kurarken ve yasalar yaparken
öncelikle insanların kötü oldukları ve ele geçirdikleri ilk fırsatta kötülük
yapacakları varsayımından yola çıkmalıdır (Cassirer, 1984: 152; Yakar,
2014: 135). Bu nedenle Machiavelli Prens'te insanın kötü doğaya
sahip, iyiyi kötüden ayırt edebilecek bilgi ve erdeme sahip olmayan
çaresiz, kararsız bir varlık olduğunu belirtir. Ona göre insanlar
"nankördürler, dönektirler, taklitçi ve ikiyüzlüdürler, tehlike anında
kaçarlar, açgözlüdürler" (Machiavelli, 2016: 93). Machiavelli sıklıkla
prense insan doğasını hatırlatmaktadır: "Şayet bütün insanlar iyi
olsaydı, elbette ki prenslerin sözlerini tutmaları iyi olurdu; ama insanlar
kötü oldukları ve size karşı sözlerini tutmayacakları için aynı şekilde
siz de onlara verdiğiniz sözleri tutmak zorunda değilsiniz"
(Machiavelli, 2016: 98). Yine Machiavelli'ye göre insanlar bencildir;
bu onların doğasıdır. Devlet adamının siyaset işlerinde insanın bencil
oluşunu hesaba katması, dahası, kendisinin de bu kurala uyarak bencil
davranması gerekir. Bencillerden oluşan bir toplumda bencil olmayan
davasını yürütemez.
Machiavelli'nin insan doğasının kötü olduğuna dair görüşleri dini bir
anlam taşımamakta, özellikle de insanı özünde günahkar, dolayısıyla da
kötü bir varlık olarak kabul eden Hristiyanlık öğretisiyle bir koşutluk
göstermemektedir. Ayrıca bu kötülük bütünüyle dünyevi yaşama
ilişkindir (Ağaoğulları, 1997: 180-81). Bu bağlamda Machiavelli
insanın doğası gereği kötü oluşunu insanın temel bir içgüdüsüne
bağlamaktadır: "elde etme (fethetme) arzusu". O, bu elde etme isteğinin
çok doğal
ve normal olduğunu, gücü yeten insanların bunu
yaptıklarında her zaman övüldüklerini belirtir (Machiavelli, 2016: 25).
Ona göre insan her şeyi arzulayan ama her şeyi elde edemeyecek bir
doğayla yaratılmıştır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellik de budur.
Bu özellik aynı zamanda insanın en temel çelişkisini oluşturmaktadır.
Çünkü elde etme arzusuyla yaratılmış olan insan aynı doğa tarafından
sınırlandırılmaktadır. Machiavelli bu nedenle insanı doğanın dilencisi
ya da sakatlanmış bir hayvan olarak görmektedir (Yakar, 2014: 133).
3. İktidar-Meşruiyet İlişkisi
İnsan doğasından yola çıkarak oluşturulan siyasal iktidar anlayışı ve
düzen oluşturma çabaları, artık bu siyasal iktidarın eylemlerinin niteliği
ve sınırlarının neler olduğu tartışmasına döner. Kimin iktidar olacağına
karar verilmiştir fakat artık bu iktidarın eylemlerinin doğasının nasıl
olacağı sorusu cevaplanmalıdır.
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Platon'dan Aristoteles'e, Aristoteles'ten Ortaçağ ve Rönesans'a kadar
siyaset felsefesinin temel sorularından biri devletin amacının ne
olduğudur. Bu soruya yanıt, devletin aslında bir amaç değil, iyi hayat,
adalet, özgürlük ve Tanrı'ya hakiki bir kul olma gibi amaçlara hizmet
eden bir araç olduğudur.
Türk devlet anlayışı, geleneksel devlet anlayışlarının tümünde
olduğu gibi, manevi bir taban üzerine oturtulmuş ve bu taban iki
kaynaktan beslenmiştir: İlki, Tanrı'nın kut vermesidir. İkincisi,
kutsanmış olan ilk atanın soyundan gelmektir. Her iki unsur da çoğu
zaman iç içe geçmiştir. İslam öncesinde kağanlar, hem Atadan gelen
manevi haklara sahip olmuş, hem de kendileri doğrudan Tanrı'dan kut
almışlardır. İslami dönemde ise, kut, Oğuz Kağan soyundan olanlarla
devam ederken, bir yandan da İslam’ın koruyucusu ve peygambere
halife olmak unvanlarıyla iki kaynaktan beslenmiştir. Böylelikle
yönetim hakkı, İslam öncesi ve sonrasında manevi bir taban
çerçevesinde değerlendirilmiştir (İnalcık, 1959: 73). Bu anlayış
İslamiyet sonrası Türk Düşüncesi geleneğinde de varlığını
sürdürmüştür. İslam filozoflarından Fârâbî, siyasi otoritenin gücünü
"faal akıl" yardımıyla Tanrı'dan aldığını ve bu güç sayesinde adaletli bir
yönetim oluşturup, halkın mutluluğunun sağlanabileceğini ifade eder.
Benzer şekilde Gâzâli de devlet başkanını Allah'ın yeryüzündeki
gölgesi olarak görüp, hükümdarı ilahi bir güçle meşrulaştırmaktadır
(Fârâbi, 2001: 85-86; Gâzâli, 1969: 52).
Yusuf Has Hacib'de de hâkimiyet ve iktidar anlayışı Türk devlet
geleneğinde olduğu gibi Tanrı tarafından kişiye bahşedilen bir olgu
olarak ele alınmış ve incelenmiştir. Bu düşünce Kutadgu Bilig'de "bu
beylik makamına sen isteyerek ve güçle gelmedin. Onu Kadim Tanrı
kendi fazlı ile sana ihsan etti. Lütfederek sana bu beyliği verdi. Ey
bilgisi geniş olan (bey), buna şükür et" (Hacib, 2019: b. 5469-70)
şeklinde ifade edilmiştir. Hacib'e göre Tanrı, hakana idare etme ve
yönetme yetkisini, toplumda adaleti, huzuru ve iyiliği sağlaması için
kutu emanet olarak verir. Kutadgu Bilig'de kut, siyasi hâkimiyet, otorite
ve hükümdarın gücü anlamında kullanılmıştır (Arsal, 1947: 121).
Hakanın bu emaneti koruması temel görevidir. Aksi takdirde Tanrı
verdiği bu emaneti geri alır.
Kutadgu Bilig'de güneş, devleti simgelemektedir. Bu simgeleştirme
özünde iyi ve kötü ayrımını ve sonsuzluğu ifade etmektedir. Nasıl ki
güneş ışığıyla iyi ve kötü arasındaki ayrımı ortaya çıkarır, işte devlet de
benzer şekilde iyiler arasından kötüleri ayrıştırarak adeta bir elek işlevi
görür ve bu şekilde kötü olan doğanın siyasal ve toplumsal alana hâkim
olmasını engellemiş olacaktır. Benzer şekilde Kutadgu Bilig'in
başkarakteri olan hükümdar Kün-Toğdi'nin de devletin yaşadığı
sorunların üstesinden gelebilmek için, güneşin sahip olduğu özeliklere
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sahip olması gerekmektedir. Güneşin doğa üzerindeki etkisiyle beyin
halk üzerindeki etkisi arasında kurulan paralellikler adalet ilkesinin
gücünü ve gerekliliğini sergilemektedir.
Öte yandan Yusuf Has Hacib, yönetimin başarısını ve iyiliğini,
yöneticilerin ahlaklı olmasına bağlamıştır. Halkın iyi olması ve iyi
yaşamasının koşulu yöneticilerin iyi olmasıdır. İyi yönetici, kadrolara
iyi insanlar atadığında kötülerin davranışları değişecek ve iyi yaşamaya
başlayacaktır. Böylelikle toplumsal yapıya iyi hâkim olacaktır. Ona
göre eğer bir talih eseri olarak beyler iyi olursa onların halkı da iyi
olacak, zenginleşecek ve böylece dünya düzelecektir (Bıçak, 2019b:
24).
Kutadgu Bilig'in öngördüğü devlet modelinin ne olduğu konusuna
gelince bu hususta farklı görüşler mevcuttur. Örneğin Mahmut Arslan
(1987), günümüzün bakış açısıyla Kutadgu Bilig'de önerilen devlet
modelinin teokrasi olduğunu söyler. Muhtemelen bu düşünceyi Yusuf
Has Hacib'in hükümdara "din yolunu tut" (Hacib, 2019: b.5552)
tavsiyesini içeren beyitlerden çıkarmış olmalıdır. Öte yandan devlet,
her ne kadar teokratik ise de hükümdar, ne bir zorba, ne bir despot ne
de bir Machiavelli'nin prensidir. O, adil yasalar yapan, bilginlerden
oluşan birçok danışmana sahip, halka karşı adil ve merhametlidir.
Hacib'in hakanı, halka doğru yolu gösteren, erdemleri öğreten, bilgiyi
her şeyin üstünde tutan bir ahlak sembolüdür (Arslan, 1987: 20).
Ancak Arslan'ın bu görüşlerine katılmak pek mümkün
görünmemektedir. Çünkü Yusuf Kutadgu Bilig'de devlet ve dini iki
özerk alan olarak görmektedir; biri diğerini kontrolü altına almaz.
Onlar, birbirini aydınlatıp yardımda bulunabilirler. Bir yanda hükümdar
ve veziri Öğdülmüş, diğer tarafta Odgurmuş ve müridi kendi işlerini en
iyi şekilde yapmaya çabalamaktadır. Bir grubun diğerinin işine
karışması, kendi sorumluluklarını aksatacak, diğerinin işlerini de
bozacaktır. Bu nedenle Odgurmuş Ögdülmüş'e şöyle der: "Bugün orada
bulunmak senin için daha iyidir; burada durmak da benim için daha
iyidir" (Hacib, 2019: b.410).
Nejat Doğan (2002) ise Kutadgu Bilig'in önerdiği devlet modelinin
demokrasi olduğunu ve bu devlet modelinin en önemli özelliğinin de
laiklik olduğunu iddia etmektedir (Doğan, 2002: 139-140). Bu
görüşüyle Arslan'ın tam tersi bir görüş serdetmektedir. Ancak esere
hangi açıdan bakılırsa bakılsın Kutadgu Bilig'in öngördüğü devlet
modelinin adı ne olursa olsun, adaleti ve hakkaniyeti esas alan, onun
tesisi için gerekli yasalar koyan, halka karşı merhametli ve koruyucu
bir devlet modeli önerdiği görülür (Adalıoğlu, 2013: 244).
Yusuf Has Hacib'e göre, bir beyin halka karşı şu üç görevi vardır:
Gümüşün temiz kalması, adil yasaların yapılması ve yol güvenliği
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(Hacib: 2019: b.5574-5577). Bir başka ifadeyle bey, halkın, canını,
malını korumak için doğru yasalar yapmalı ve bunları doğru
uygulamalıdır. Agop Dilaçar (1995), Hacib'in beyin üçüncü görevi olan
ve köni törü (doğru yasa) ifadesinden hareketle "adalet" ile
"hakkaniyet" arasındaki ayrıma dikat çeker. Adaleti, devletin çıkardığı
yasalardan hareketle doğruyu yanlıştan, suçluyu suçsuzdan ayıran
yazılı esaslar olarak kabul ederken, hakkaniyeti, iyiyi kötüden, doğruyu
yanlıştan ayıran Tanrı'nın insanların vicdanına koyduğu duygu olarak
kabul eder. Dilaçar'a göre Yusuf Has Hacib, köni törü (doğru yasa)
kavramıyla sadece "adalet"i değil aynı zamanda "hakkaniyet"i de
anlatmak istemiştir. Öte yandan bu kavramla bugün hukuk devleti
dediğimiz devlet türüne işaret etmiştir. Bu devlet modeli, insan
haklarına saygılı ve onları koruyan ve adil bir hukuk düzeni kuran,
hukuk kurallarına uygun davranan, bütün eylem ve işlemleri yargı
denetimine bağlı olan bir devlet modelidir (Dilaçar, 2016: 149).2
Machiavelli çağdaşlarını Antik Yunan ve Ortaçağ Hıristiyan siyaset
geleneği üzerine yeniden düşünmeye zorlamış ve onların gücün ve
doğal zorunlulukların politikaya etkisini keşfetmelerini sağlamıştır.
Böylece o politikaya dair modern denilecek yeni bir söylem geliştirerek
insan ilişkilerinin güç ilişkileri olduğunu ve devletin insan yapımı
yapay bir şey olduğunu vurgularken, yasaların doğaları gereği tözsel bir
"iyi"yi veya "erdem"i taşıyan ilkeler olmaktan ziyade insan isteklerini
dizginleyen, onları belirli davranışlara yönelten insan yapımı şeyler
olduklarını göstermiştir (Satıcı, 2015: 130).
Yine Machiavelli, devlet kavramını, genel görünümü ve biçimi
değişebilen, ancak özde hâkim çizgileri açısından aynı kalan kolektif
bir birliği ifade eden bir anlamda kullanmıştır. Machiavelli'ye göre yeni
anlamıyla devlet, belli bir toprak ve belirli bir halk üzerinde gücü
kullanan aygıttır. Böylece o, henüz yeni doğmakta olan modern devleti
selamlamış ve bu yeni yapı üzerinde siyaset sanatını kurma girişiminde
bulunmuştur (Brancourt, 2005: 179).
Bu yeni devlette yöneticinin yönetme yetkisinin meşruluğu aşkın bir
güce dayanmamaktadır. Çünkü oluşan yeni siyasal gerçeklikte etkin
Yusuf Has Hacib, bir beyin halka karşı sadece "adalet" ile değil "hakkaniyet"le
hükmetmesi gerektiği şeklindeki görüşüyle Aristoteles'in onur, servet gibi şeylerin
hakkaniyetli bir şekilde dağıtılması gerektiğini ifade eden dağıtıcı adalet anlayışına
(Arslan, 2007: 265) ve çağdaş siyaset felsefesinde adaletin hakkaniyetli olarak
dağıtılması gerektiğini ifade eden ve bir toplumun adil olması için gerekli olan tek şeyin
hakkaniyet olduğunu, adil bir toplumun, tüm yurttaşlarının bireysel hak ve
özgürlüklerini koruyan ve kaynakların dağıtımının olabildiğince eşit ve hakkaniyete
uygun olduğu bir toplum olduğunu ifade eden etik bir kuram olan "hakkaniyet olarak
adalet" teorisini ortaya atan John Rawls'a yaklaşmaktadır (Kabadayı, 2013: 56).
2
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olan güçtür. Güç ilişkisine dayanmadan çizilecek bir siyaset tekniği,
olması gerekeni dilemekten öteye geçemez. Modern devlet bu güç
ilişkileri içinde şekillenen insani bir yapıdır. Ancak bir devleti
yönetmek için tek başına çıplak güç yeterli değlidir. Bunun yanında
prensin yeteneği (virtu) de gereklidir (Karaböcek, 2014: 125).
Machiavelli'nin Prens'le birlikte hükümdarlar için yazılan tavsiye
kitapları geleneğinde gerçekleştirdiği devrim, virtu kavramına getirdiği
yeni yorumdur. Machiavelli, virtu'nun bir hükümdarın Talih ile ittifak
yapmasını ve böylece onura, görkeme ve şöhrete ulaşmasını sağlayan
nitelikler bütünü olduğu şeklindeki geleneksel görüşü kabul eder.
Ancak bu terimin anlamıyla, prense ilişkin erdemler arasındaki zorunlu
bağı koparır. Bunun yerine bir prensin temel erdeminin hedeflerine
ulaşmak üzere erdemli olsun olmasın zorunluluğu gerektirdiği her şeyi
yapma isteği olduğunu ileri sürer (Skinner, 2004: 63).
Machiavelli Prens'te "egemenlik" düşüncesini ikiye ayırarak işe
başlar ve tüm egemenliklerin "ya cumhuriyetler ya da prenslikler"
olduğunu ileri sürer. Prens'te cumhuriyetlerle ilgili görüşlere pek yer
vermeyen Machiavelli, prenslikler üzerine yoğunlaşır ve dört tür
prenslikten bahseder: Eski Prenslikler, Karma Prenslikler, Dinsel
Prenslikler ve Yeni Prenslikler. O, siyasete dair teorik düşüncelerinin
pratiğini yapabileceği alan olarak yeni prenslikleri gösterir. Yeni
Prenslikler, Rönesans'ta gelişen yeni insan felsefesiyle uyumlu bir
biçimde, kişinin kendi güç ve yeteneği doğrultusunda giriştiği
eylemlerde, talihinin de yardımıyla iktidara gelmesiyle kurulmuştur.
Machiavelli, bir prensin, ancak yeni prenslikler üzerinde modern
siyasetin gereklerini gerçekleştirme olanağı bulabileceğine işaret eder.
Onun Prens'i aslında ardında kurumlarla donanmış olan bir yapıyı yani
"devlet"i simgelemektedir (Ağaoğulları ve Köker 1997: 164).
Machiavelli, yeni bir prenslik kurmak için bir prensin sahip olması
gereken iki prensip, iki unsur vardır: Bunlar; virtù (yetenek) ve
fortuna'dır (talih). Virtù bir prensin sahip olması gereken içsel yani
kendisinin yön vereceği durumlardır. Bu yüzden kabiliyet olarak tek bir
kelime ile karşılamak doğru olmayacaktır. Virtù "insanın bilgelik,
cesaret, dürüstlük, kurnazlık gibi yeteneklere sahip olması demektir"
(Heather, 2007: 87). Fortuna ise, kişinin kendi iradesi dışında gelişen,
dışsal bir güçtür. Machiavelli'de amaç fortunaya katlanmak değildir,
onu aşabilmektir. Virtùsüyle iktidara gelen bir prens, fortunasına yön
verebildiği takdirde meşruiyetini de sağlamış olacaktır.
Machiavelli'ye göre yeni prenslikler ya "kişinin kendi ordusu ve
virtù'su aracılığıyla" ya da "başkalarının güçleri ve fortuna aracılığıyla"
kazanılıp korunur. Talih aracılığıyla değil de kendi virtù'ları sayesinde
iktidara gelen hükümdarların en iyi hükümdarlar olduklarını kabul eden
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Machiavelli, bu prenslere örnek olarak "Musa, Kyros, Romulus,
Theseus"u gösterir (Machiavelli, 2016: 35). Bu liderler talihleri ya da
başkalarının yardımıyla değil kendi yetenekleriyle iktidara gelmiş
kişilerdir. Talih ve başkalarının kuvvetleri sayesinde iktidara gelen
prense örnek olarak ise Cesare Borgia'yı verir.
Rönesans boyunca insan özgürlüğü hala sonlu, erdemin belli
alanlarıyla sınırlı olarak ve fortuna'nın denetimi altındadır. Ancak
Machiavelli, becerikli bir prensin bu güçlerin dayattığı kısıtlamalara
karşı koyabileceğini ileri sürer (Sanbonmatsu, 2007: 188). Düşünür
virtù kavramıyla antik dönemdekilerin idealist liyakatine ve
Hıristiyanlığın ahlakçılığı ve kaderciliğine karşı insanın özgür oluşuna
gönderme yapar (Tannenbaum, 2006: 177). Özgürlük (virtù) onda
özgür irade gibi içsel bir katmana göndermez. Virtù, insanın, dünyanın
kendisine yazgı (fortuna) olarak açtığı fırsatlara karşılık verme
becerisidir. Virtù moral değil, politik bir kavramdır. Özgürleştirici virtù
politik failin, zamanın, tarihin, olumsallığın adı olan fortuna karşısında
vereceği ve ona şan sağlayacak olan cevaptır. Machiavelli etik failin
yerine politik faili geçirerek normatif söylemi sarsmaktadır (Bumin,
2014: 86).
Siyaset sahnesinde elbette talih de önemlidir ancak "talihe en az
dayanan kişi, kendisini en uzun süre ayakta tutar" (Machiavelli, 2016:
35). Ayrıca sadece talih sayesinde prens olan kişi, az bir çabayla prens
olur ama iktidarda kalmak için daha büyük bir çaba harcamak zorunda
kalır. Çünkü bir anda prens olduğu ve prensliğe giden yolda güçlükle
karşılaşmadığı için prens olunca bütün güçlükler karşısına çıkacaktır
(Machiavelli, 2016: 39). Bu yüzden Machiavelli "yalnızca Talih'e
güvenen bir prensin, Talih yön değiştirince yıkılacağını" ifade eder
(Machiavelli, 2016: 133). Bu ifadede kullanılan ilk talih, tanrıça olan
Talih'e karşılık gelirken ikinci Talih terimi ise tarihsel-siyasi koşulları
ifade etmektedir (Tunçel, 2010: 179).
Skinner'a göre "talih bir tanrıça olmasına rağmen, yine de bir
kadındır ve bir kadın olduğu için onu en çok cezbeden şey vir, yani
gerçek yiğitliğin erkeğidir. Böylece bu tanrıçanın özellikle
ödüllendirmek istediği niteliklerden biri, erkekçe cesarettir" (Skinner,
2004: 43). O halde tanrıça olan talihi yanına çekmek isteyen biri cesaret
sahibi olmalıdır. Başka bir ifadeyle talih cesarete doğru kayar ve
Tanrıça cesaret erdemiyle ortaya çıkan iradeye boyun eğdiremeze,
aksine irade Talih'e boyun eğdirir.
Machiavelli,
Hıristiyanlıkla
körleşen
bir
güç
olarak
değerlendirilmeye başlanan ve önemsizleşen talih kavramını çağının
hümanist eğilimli yazarlarının yeni değerlendirmeleri aracılığıyla eski
anlamına ya da gücüne yeniden kavuşturur. Ona göre özgür irade
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Talih'e boyun eğmek yerine onunla mücadele etmelidir. Talih'e karşı
verilen mücadele erkekçe cesaret ve yiğitlik gerektirir; dahası talih de
böylesi erdemleri sever (Tunçel, 2010: 179). Machiavelli'ye göre Talihe
karşı "gözü pek olmak sakınımlı olmaktan iyidir, çünkü Talih dişidir ve
boyun eğdirmek için onu tokatlamak, hırpalamak gerekir. O, soğuk
erkeklerden çok böyle davrananlar erkekler tarafından etkilenmesine
daha sık izin verir" (Machiavelli, 2016: 135)
O halde prensin erdemleri şunlar olmalıdır:
"a) Talih'e boyun eğmemek, onunla mücadele ederek onu iradi bir
yolla kontrol altında tutmak, b) bu noktadan sonra kendi siyasi geleceği
için Talih ile ittifak yaparak birlikte hareket etmek ve c) Talih'e aşırı rol
yüklemeden, kendi yeteneğiyle süreci yönlendirmeye çalışmak"
(Gülenç, 2017: 141).
Bütün bunlar için prensin ihtiyacı olan şey cesarettir. İnsan cesareti
ile kaderinin efendisi olmalıdır. Özgür irade insanı insan yapan
özniteliklerdendir. Machiavelli, "özgür irademizin ortadan kalkmaması
için talihin davranışlarımızın yarısını düzenlediğinin doğru
olabileceğini, diğer yarısını ya da yarısına yakınını yönetmeyi ise bize
bıraktığını" düşünür (Machiavelli, 2016: 132). Düşünür bu yüzden
fortuna'nın eylemlerimiz üzerinde kısmi bir belirleyiciliği olduğunu
düşünür. Ona göre "Talih gücünü, dayanıklılık ve bilgeliğin ona karşı
direnmeye hazır olmadığı yerde gösterir; gazabını hendeklerin ve
setlerin onu tutmaya hazır olmadığını bildiği yere yöneltir"
(Machiavelli, 2016: 133).
Düşünür, fortunayı güçlü, önünde durulamaz bir ırmak akışına, hatta
sel baskınına benzetirken insanların doğanın güçleri karşısında
tamamen çaresiz olmadığını ileri sürer. İnsanlar ırmakları denetleyecek
becerilere sahip olduğuna göre fortunanın yıkıcı etkilerini azaltabilecek
virtü'ye de sahip olabilirler. Irmağın akışına ve sele karşı bentler ve
setlerle nasıl önlem alınıyorsa fortunaya karşı da prens, halkın
dostluğunu kazanarak, kaleler inşa ederek ve kendi ordularını kurarak
önlemler alabilir (Özmakas, 2019: 296).
Talihin ikinci anlamı olan "tarihsel koşullar" Machiavelli'nin devlet
ve siyaset anlayışında önemli bir işlevi olan erdem teriminin diğer
anlamını ortaya koyar. Eğer prens bilge biriyse talihi yani koşulları
değiştiğinde doğru tavır alabilmelidir. Prensin doğru tavır alması
yeteneği sayesinde olur. Bu yetenek "koşullara ayak uydurabilme"
yeteneğidir. O halde prensin erdemi onun "koşullara ayak
uydurması"dır (Tunçel, 2010: 180).
Öte yandan Machiavelli devletin amacını, siyaseti aşan, ahlaki, dini,
kültürel terimlerle anlamayı reddeder. İktidarın kendi başına bir amaç
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olduğu düşüncesine sahip olan Machiavelli, iktidarın nasıl ele
geçirileceği, nasıl elde tutulacağı ve nasıl genişletileceği üzerine kafa
yorar. Bunları sağlayacak araçların neler olabileceği konusu üzerinde
durur (Yeke, 2007: 88). İktidar olgusunu doğruluktan, ahlaktan, dinden
ve metafizikten ayırarak Machiavelli, devleti herhangi bir kaynaktan
bağımsız kendini var kılan (outonomous) değerler sistemi olarak ele
almaktadır. Ona göre devlet adamı, devletin değerler sistemini
izleyecek olursa, doğruluk, ahlak, din gibi diğer değer sistemlerini ihlal
edebilir (Ebenstein, 2003: 167-68).
Machiavelli'nin Kilise'ye ilişkin görüşleri son derece eleştireldir.
Bazı düşünürler onun dine tamamen karşı olduğunu ileri sürerler,
bazılarıysa sadece yozlaşmış bir dine ve onun din adamlarına karşı
olduğunu söyler. Örneğin Strauss, onun bir ateist, De Grazia bir
Hristiyan, Parel ise "Hristiyanlığı sekülerleştirmekten daha ziyade
paganlaştırmayı amaçlan bir neo-pagan" (Parel, 1992: 62) olduğunu
söyler. Ancak önemli olan onun gerçek bir inanan olup olmadığından
ziyade dinin siyaset ve toplum yaşamı üzerindeki etkisine dair
görüşleridir.
Düşünürün siyasetle ilgili metinlerine bakıldığında dinin kendisini
değil, yozlaşmış halini eleştirdiği ve dinin özünde prensin hazırlanması
için gereken unsurların bulunduğunu ileri sürdüğü görülmektedir. Ona
göre Kilise'nin aktardığı yozlaşmış din, insanı merhamet duygusuyla
şekillendirir ve bu da onun zayıflamasına neden olur. Halbuki hayatta
kalmanın yolu merhamet değil güçtür. Söylevler'de merhametin siyaset
açısından eleştirisini yapan düşünür, bu kavramın hem insanı
yumuşattığını hem de siyasal bölünmeye yol açtığını ifade eder.
Machiavelli'ye göre merhametle birlikte gelen acıma duygusu, prensin
yönetme becerilerini zayıflatır ve devletin yıkımına yol açar (Özmakas,
2019: 163).
Strauss, Machiavelli'nin din eleştirisiyle klasik siyaset felsefesine
yönelik eleştirisinin özdeş olduğunu iddia eder. Ona göre "en iyi" ve
"mutluluk" fikirleri etrafında kurulmuş siyaset felsefesi, çıtayı o kadar
yükseğe çıkarır ki, buna ulaşma yolundaki her çabanın başarısızlığa
uğramaktan başka şansı yoktur. Benzer şekilde din de, insana uyması
için öyle bir yüksek seviye gösterir ki, buraya ulaşmak için ya
peygamber ya da aziz olmak gerekir. Bu nedenle Machiavelli, sosyal
eylem standarlarını bilinçli olarak alçaltır. Bu alçaltılan standartlara
uygun olarak yapılacak bir planın gerçekleşme ihtimali daha yüksek
olacaktır. Böylece "şansa bağlılık azaltılacaktır: şans fethedilecektir"
(Strauss, 2000: 76-77).
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4. Ahlak-Siyaset İlişkisi
Siyaset felsefesinde iki ana ya da büyük gelenekten söz etmek
mümkündür. Bunlardan birincisi ve klasik olanı politik yönetim ya da
devletin doğal olduğunu öne süren Platon ve Aristoteles'in öncülüğünü
yaptığı Sokratik gelenektir. İkincisi ise devletin sonradan yaratılmış,
doğal olmayan yapımlar olduğunu, insanın toplum hayatına pek uygun
düşmediğini ileri süren modern gelenektir.
Sokratik geleneğe göre, bireyin bireysel kaderi ile toplumun ve
sitenin kaderi arasında sıkı bir bağ vardır. Buna göre bireyin bireysel
kurtuluş ve mutluluğu sitenin toplumsal kaderi ve mutluluğuna bağlıysa
bireyin bozukluğu da aynı ölçüde sitenin bozukluğunun kaynağını
teşkil eder. Bu geleneğin en önemli temsilcisi olan Aristoteles'e göre
insanlar kendi iyi hayatlarını ancak bir sitenin yurttaşı olduklarında
hayata geçirebilirler. Kısacası Platon ve Aristoteles için ahlak ile siyaset
arasında sıkı bir bağ vardır.
Aristoteles siyaset felsefesini erdem etiği temelinde ortaya koymuş,
bir davranışın sonucunu o davranışın iyi olup olmamasının ölçütü
olarak kabul etmiştir. Erdem etiğinde ahlaki davranışın telosu, kişinin
kendini gerçekleştirmesidir. Kişinin kendini gerçekleştirmesi için ise
toplumsal yaşamda bir takım pratik erdemleri karakterinin bir parçası
haline getirmesi gereklidir. Pratik erdemlerin insanın karakterinin bir
parçası haline getirilmesi iyi bir toplumun ve iyi bir insanın varlık
koşuludur. Bu nedenle Aristoteles'te siyasetin asli amacı, insanların
ahlaki olarak yetkinleşmesine, yani erdemli bir yaşam sürerek kendi
doğalarını gerçekleştirmelerine imkân sağlamaktır (Küçükalp, 2011:
42).
Düşünürümüz Yusuf Has Hacib de, Kutadgu Bilig'de dört temel
karakter ve onların sahip oldukları sembollerden hareketle Platon ve
Aristoteles aracılığıyla İslam düşüncesine aktarılıp işlenen geleneksel
ahlakın bütün unsurlarını ele alır. Kutadgu Bilig'in temel konusu ahlak
ve siyasettir; devletin başındaki hakana hitap etmek ve devletin işleyişi
ile ilgili birtakım nasihatler vermekle birlikte, genel olarak insanı
anlamak, onu toplumun ihtiyacı olan ideal insana dönüştürmek, siyasi
bir varlık olarak yetkinleştirmek ve nihayetinde onu kuta/mutluluğa
ulaştırmaktır. Mutluluğu elde etmenin yolu her şeyden önce "iyi
yaşam"dır (Taş, 2019: 206).
Felsefi bilginin amacı insanların mutluluğu elde etmesini
sağlamaktır. İyi, doğru ve güzelin bilgisine ulaşmak suretiyle insanın
bu dünyada mutlu olacağı varsayılır. Platon'da bu mutluluğun en üst
aşaması En Yüce İyi'nin bilgisine ulaşmaktır. Platon ve Aristoteles'in
düşüncelerini önemseyen ve İslam felsefesinde Meşşâi geleneği
oluşturan filozoflar da aynı şekilde felsefeyi mutluluğu elde etme olarak
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tanımlarlar. Bu filozoflara göre dünyada elde edilecek bu bilginin öte
dünyadaki karşılığı ise mutlak kurtuluş ve en yüce mutluluktur (Uyanık,
2016: 85).
Fârâbî ve İbn Sînâ gibi Meşşâi filozoflarından etkilendiği düşünülen
Yusuf Has Hacib de bu bağlamda eserine "mutluluk üreten bilgi"
anlamına gelen Kutadgu Bilig adını vermiştir. Eser, insana her iki
dünyada mutluluğa ulaşmak için izlemesi gereken yolu göstermek
amacıyla yazılmıştır. Sorun da zaten budur. İnsan nasıl mutlu olacaktır
ve neler yaparsa mutluluğu elde edecektir? Platon ve Aristoteles başta
olmak üzere pek çok filozof için mutluluk hem ahlak hem de siyaset
felsefesinin en temel sorunudur. Düşünürümüz Yusuf Has Hacib de
eserinde, bütün insanlık tarihini meşgul eden bu kadim sorunun yanıtını
ahlak-siyaset ilişkisi bağlamında bulmaya çalışmaktadır (Taş, 2019:
210).
Mutluluğun insani, toplumsal, siyasi ve iktisadi vb gibi pek çok yönü
vardır ama her şeyden önce mutluluk, insanın kendisine ulaşmak için
yaptığı eylemler neticesinde ortaya çıkan bir duygu halidir. Ancak bu
duygu halinin nesnel bir şekilde ifade edilmesi zordur. Soyut olması
nedeniyle gerçekten de anlamak ve anlatmakta zorlandığımız fakat
sadece yaşayan kimse tarafından bireysel olarak tecrübe edilen
mutluluk kavramı Kutadgu Bilig'de "ay" metaforuyla mükemmel bir
şekilde anlatılmıştır (Taş, 2019: 211).
Yusuf Has Hacib, kozmik bir varlık olarak "Ay"ı çok iyi bilmekte
ve onun bir düzen içerisindeki seyrini de çok iyi takdir etmektedir. Ay
kozmik âlemde bir düzen içinde evrensel bir takım yasalara göre
değişmektedir. Doğası gereği sürekli değişim içinde olan Ay'ın bu
değişimlerinin kanunlarını keşfettiğimize göre bireysel ruh hali olan
mutluluğu da belirli kanunlar çerçevesinde yönetebilir miyiz? İşte
Yusuf Has Hacib, aydaki sistematik değişim kanunlarının bilindiğini
varsayarak, mutluluğun "kanunları"na ulaşmaya çalışır. Ve ona göre
Ayın değişiminin sistematik kanunları olduğu gibi mutluluğun da
toplumsal, siyasal ve iktisadi "kanunları" vardır. İnsanoğluna düşen bu
kanunları keşfetmek ve yaşama geçirmektir. Yusuf'un Kutadgu Bilig'de
ahlak ve siyaset felsefesi bağlamında yaptığı da budur (Taş, 2019: 212).
Öte yandan Yusuf Has Hacib, toplumsal hayatın iyileşmesini ve iyi
bir şekilde sürdürülmesini sağlamak için ahlakı toplumsal yapının
temeline oturtmuştur. Özellikle devlet yöneticileri başta olmak üzere
halkın tamamı ahlaklılığı esas alarak yaşarlarsa toplumun huzur
bulacağı varsayılmaktadır. Toplumsal iyiliklerin tümünün ahlaklı
olmaktan kaynaklandığını düşünen Yusuf Has Hacib, ahlakı, akıl-bilgi
ve erdem kavramları bağlamında değerlendirmektedir. (Bıçak, 2019a:
90).
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Kutadgu Bilig'de ilk göze çarpan ilke bilgidir. Eserde bilgi, sadece
episteme anlamında değil aynı zamanda tekhne ve dahası insana
sorumluluk yükleyen ahlaki bir duruşu, deontolojiyi de içine alacak
kadar geniş bir anlamda kullanılmaktadır (Mehdiyev, 2016: 530).
Yusuf Has Hacib, bilginin nasıl oluştuğu, bilme sürecinin nasıl
çalıştığını, hangi bilgi türlerinin olduğunu, doğru bilginin mümkün olup
olmadığı gibi felsefi bağlamda bilgi sorunuyla uğraşmamıştır. O, insan
olmayı gerektiren akıl ve bilme yetilerinin üretimi olan bilginin
toplumdaki düzeni sağlamadaki rolünü, ahlak ile bilgi arasındaki
ilişkiyi ve ahlaklılığın toplumsal huzur için temel şart olduğunu
göstermeye çalışmıştır (Bıçak, 2019b: 87).
Kutadgu Bilig'de bilgi ve eylem sütkardeştirler. Hacib'e göre bilgi
dipsiz bir deniz gibi olan kişinin gönlünde yatan bir incidir, o inciyi
denizin dibinden çıkarmadıkça (eyleme dönüştürmedikçe) çakıl
taşından bir farkı yoktur, yahut da, "yağız yerin altındaki altın, taştan
farksızdır; oradan çıkınca beylerin başında tuğ tokası olur" (Hacib,
2019: b. 211-213).
Kutadgu Bilig'de bilgi (bilig) ile akıl (ukuş) birbirinden
ayrılmaktadır. Yusuf'a göre bilgiyi akıldan ayıran başlıca özellik
birincinin sonradan kazanılmış olmasıdır. Düşünür, aklın doğuştan
olduğunu, Tanrının yaratırken insana akıl ihsan ettiğini, aklın Tanrı
tarafından insanın hamuruna katıldığını kabul etmektedir (Hacib, 2019:
b. 1682). Akıl, Kutadgu Bilig'de Öğdülmiş tarafından temsil
edilmektedir. Akıl, evren düzeninin dayandığı ilkeleri esas alarak
insanların en iyi yaşama tarzına ulaşmaları için çalışmaktadır. Akıl
bilginin kaynağıdır. Akıl ile bilginin birleşmesinden gerçek bilgi doğar.
Akıl ve bilgi birleştiği zaman bireysel ve toplumsal yaşam için gerekli
olan bütün erdemlere ulaşmak mümkün olur.
Anlaşıldığı üzere Yusuf Has Hacib, Sokrates gibi bilgi ile erdemin
özdeş olduğunu düşünür. Ahlaklı olmak, bilgili olmaktır ve doğru bilgi
insanı doğru eyleme götürür. Bu yüzden Sokrates "hiç kimse bilerek
kötülük yapmaz, kötülük bilginin eksikliğinden ileri gelir" (Gökberk,
1961: 50) der. Yine bu yüzden diğer bütün erdemler, temel erdem olan
bilginin (episteme) içinde toplanmışlardır ve bilginin kendisi edinildiği
ve öğrenildiği gibi diğer erdemler de elde edilebilir ve öğretilebilir.
Benzer şekilde Hacib de Kutadgu Bilig'de bilgiyi mutluluğun temel
şartı olarak göstermektedir. Ona göre insan ancak bilgi sahibi olursa
uygun davranışları anlar, yapar ve mutlu olur.
Öte yandan akıl ve bilgi, insanla hayvanı birbirinden ayıran bir kriter
olarak görülür:
"İnsan hayvandan bilgisi ile ayrılmıştır. Bilgiden daha büyük başka
ne vardır. Akıl, buna benzer bak ne söyledi: Akıl yerinde kullanılırsa
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yararı çoktur. İnsanı hayvandan ayıran şey bilgidir. İnsan bilgi ile
başarılı oldu. Haydi, hayvan olma bilgi öğren. Dilini akıcı tut(mak için)
akıllı ve bilgili konuş" (Hacib, 2019: b. 1843-46).
İnsanın kültürel bir varlık olarak kendini gerçekleştirmesinin
doğuştan getirdiği yetilerle mümkün olduğunu gören Yusuf Has Hacib,
aklı insanın en temel yetisi kabul ederek onu yapısal özellikleriyle değil
eylem özellikleriyle açıklamaktadır. Bu nedenle ona göre bilgi ve akıl
sahibi insan eyleme yönelmelidir. İnsan bilmekle kalmamalı, bildiği
şeyi uygulamalıdır. İyi ve doğru eylemler bilgili olmayı yansıtırken
kötü ve yanlış eylemler bilgisizlik ürünü olarak kabul edilmektedir.
Ayrıca kişinin toplumsal ilişkilerde sergilediği düşünce ve eylemleri
akıllıcaysa, adaba uygun ve bilgi açısından zenginse o kişi toplumun en
üst kesimini oluşturan gruba sokulmalıdır.
Kutadgu Bilig'de bilgi tek başına insanı mutlu kılmaz. Mutluluğu
elde etmek için aynı zamanda insana doğruluk (könilik) gereklidir
(Hacib, 2019: b. 865). Eserde, könilik kavramının, epistemolojik
anlamda "doğruluk", gerçeklik"; etik bağlamda "dürüstlük"; siyaset ve
yönetimle ilgili olarak ise "adalet" anlamında kullanıldığı
görülmektedir. Ancak Kutadgu Bilig'de doğruluk, asla idrakin ereği
olarak görülmez; aklın asıl amacı mutluluktur. Bu nedenle doğruluk
bilgi ile mutluluk arasında bir köprüdür. Bir başka ifadeyle aklın amacı,
insana mutlu olmanın yolunu (bilgisini) göstermektir ki bu da ancak
doğrulukla mümkün olabilmektedir. Aklın mutluluk dışında nihai bir
amacı olamayacağı gibi, akıldan yoksun bir mutluluk da hayal edilemez
(Mehdiyev, 2016: 535).
Kutadgu Bilig'in adında da anlaşıldığı üzere amacı mutluluğu
ürütmektir. Bunun için Hacib, eserde mutluluğu üretmenin ve elde
etmenin yasalarını tespit etmeye çalışır. Ona göre bunun
dayanaklarından biri de adaleti (könilik) tesis edecek doğru yasadır
(köni törü). Öte yandan insan mutlu olabilmek için topluma ve devlete
muhtaçtır; kendi başına ne hayatta kalması ne mutlu olabilmesi ne de
olgunluğa ulaşabilmesi mümkündür. Bu nedenle adaletin tesisi için
devlet/hakan önemlidir. Hem İslamiyet öncesi Türk düşüncesinde hem
de Kutadgu Bilig'de bu anlayış muhafaza edilmiştir.
Kutadgu Bilig'de Bey'e, Hakan'a karşılık gelen ve adaleti temsil eden
Kün-Toğdi, Güneş'e benzetilmektedir. Buna göre adaleti temsil eden
hakanla güneşin doğası aynıdır. Doğalarının ortak özelliği değişmemek
ve dürüst olmaktır. Vezire karşılık gelen ve Ay'a benzetilen AyToldinin aksine Kün-Toğdi'nin doğası kararlılıktır. Ay değişir, güneş
değişmez, ay küçülür, güneş küçülmez, ayın ışıklarında azalma olur,
güneşin ışığında azalma olmaz; bütün halka ışığını eşit dağıtır ve ay gibi
evden eve dolaşıp durmaz (Taş, 2019: 218-19). Yusuf Has Hacib, sanki
534

güneş metaforuyla değişen dünyanın bağlanması gereken bir noktayı
belirlemeye çalıştığını ifade etmektedir; arzulanan ama sürekli olarak
değişmesinden ve dönekliğinden dolayı insanların aldandıkları
mutluluğu kontrol edebilmenin yollarını aramaktadır.
Sonuç olarak Yusuf Has Hacib, yönetimin başarısını yöneticilerin
ahlaklılığına bağlayarak Antik Yunan klasik siyaset geleneğinde
olduğu gibi ahlak ile siyaset arasında sıkı bağ kurmuştur. Ona göre iyi
bir toplumun ve devletin koşulu yöneticilerin iyi olmasıdır. İyi yönetici
kadrolara iyi insanlar atadığında kötülerin davranışları değişecek ve iyi
yaşamaya başlayacaklardır.
Machiavelli'ye gelince, Antik Yunan düşüncesine aşina olan bir
düşünür olarak onun siyaset üzerine olan yaklaşımı Antik Yunan
siyaset anlayışından radikal bir şekilde farklılık arz eder. Antik Yunan
düşüncesinde ahlak ve siyaset arasında kopmaz bir bağ vardır ve siyaset
yurttaşların ahlaki açıdan gelişmesi için yapılır. Bu düşüncenin sonucu
olarak da bir yönetici ahlaki ilkelere sıkı sıkıya bağlı kaldığı ölçüde
başarılı olabilir. Ahlaki ilkeleri takip etmeyen ve yüksek erdemlere
sahip olmayan bir yöneticinin başarısız olması ve idare ettiği toplum ya
da siyasal yapıda yaşayan yurttaşların ahlaken bozulması, bunun
sonucu olarak da toplumun yozlaşarak ortadan kalkması söz konusudur
(Karaböcek, 2014: 123).
Hristiyanlıkla harmanlanmış olan Ortaçağ düşüncesinde ise
hükümdarın Hristanlığın sunduğu dinsel erdemlere uygun olarak
yönetmesi beklenir. Bu açıdan ahlak ve siyaset arasında sıkı bir ilişki
söylem düzeyinde geçerliliğini korumaktadır. Machiavelli'nin
eserlerinin yazıldıktan sonra lanetlenmesinin, ortaya koyduğu
düşüncelerin şeytanca bulunarak yasaklanmasının nedeni ahlak ile
siyaset arasında varolan bu ilişkiyi varsaymamasından ileri gelir
(Ağaoğulları ve Köker, 1997: 255).
Machiavelli, Prens'i soyut dinsel ya da ahlaki ideallere göre değil,
tarihsel örneklerin değerlendirilmesine ve somut gözlemlere dayandırır.
Machiavelli'ye göre "insanlar hemen her zaman başkalarının açtığı
yollarda yürür ve eylemlerinde taklitle yol alırlar (…) basiretli bir kişi,
büyük adamların bastığı yollardan gitmeyi ve özellikle takdir edilenleri
taklit etmeyi seçecektir" (Machiavelli, 2016: 34).
Machiavelli'ye göre siyasi gerçeklik neyse öyle kabul edilmeli ve
değerlendirilmelidir. Siyaset, klasik siyaset geleneğinin salık verdiği
şekliyle "nasıl yaşamalı"yı değil "nasıl yaşandığı"nı kendisine konu
edinmelidir. Bu anlamıyla Machiavelli, Prens'in XV. bölümünde, bir
iktidar ya da otorite sorunu olarak değil, güç sorunu olarak
değerlendirilen bir devleti inceleme konusu yapar:
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"Birçok kişi kendi adına, gerçekte hiç görülmemiş ve hiç bilinmeyen
cumhuriyetler ve prenslikler hayal etmiştir; kişinin nasıl yaşadığı ile
nasıl yaşaması gerektiği arasında öyle büyük bir uçurum vardır ki,
yapılması gereken uğruna yapılanı terk eden kişi, çok geçmeden
korunmasını değil yıkımını öğrenmiş olur; çünkü her zaman iyi bir
insan olmak isteyen kişi, iyi olmayan onca insan arasında kesinlikle
yıkıma uğrayacaktır" (Machiavelli, 2016: 85).
Machiavelli bu pasajda ilk olarak, herhangi bir siyasal meseleyi ele
alırken -örneğin bir prensin dostlarına ya da düşmanlarına karşı
davranış ve tutumlarını belirlerken- konunun tasarımı yerine var olan
gerçekliğin kendisinden hareket etmeyi uygun bulduğunu
söylemektedir. İkinci olarak var olan gerçeklikten hareket edilerek
ortaya konulan felsefi yaklaşımın ve bu yaklaşımı belirleyen yöntemin,
konunun tasarımından hareket edilerek belirlenen felsefi yaklaşımdan
ve o yaklaşıma ait yöntemden farklı olduğunu belirtmektedir. Üçüncü
olarak olan ile olması gereken arasında ayrım yapmaktadır. Düşünüre
göre olan yerine olması gerekene yönelen prens, gerçekçi davranmayıp
olaylar karşısında idealist bir tutum takınacağından kendi yıkımını
hazırlar. Son olarak Machiavelli prensin, kendi yıkımını hazırlamaması
için var olan olaylar karşısında ütopyacı idealist bir yaklaşım yerine,
gerçekçi-pragmatik bir yaklaşımı benimsemesi halinde iktidarını
sürdürebileceğini iddia etmektedir. O halde, Machiavelli için prensin
iktidarını sürdürebilmesi için gerekli olan tek şey, toplumsal olaylar
karşısında gerçekçi bir politik tavır sergilemesidir. Böylece
Machiavelli, artık yaşadığımız dünyaya ait olmayan, aşkın-siyasal bir
zeminde hareket edilemeyeceğini ilan eder (Gülenç, 2017: 130).
Yeni Prenslik ile Machiavelli, klasik siyaset felsefesinin ütopik
yapısını ve ulaşılması imkânsız yüksek hedeflere yönelten karakterini
eleştirir. Bu eleştirisiyle Prens'te "geleneksel siyasi düşünceye karşı bir
direnişi" (D'Entreves, 2000: 203) ortaya koymuş olur. Bazı düşünürler
Machiavelli'nin bu tutumunu doğal olgulara ilişkin geleneksel
açıklamaların yerine deneysel gözlemleri geçiren Galileo gibi Rönesans
bilim insanlarıyla aynı çizgide görür ve onu modern siyaset biliminin
kurucusu kabul ederler. Bu düşünürlerden biri Leo Strauss'tur. Strauss'a
göre gerçekten de Machiavelli, modern siyaset felsefesinin
kurucusudur. O, siyaset felsefesi geleneğinde bir kırılma yaratmaya
çalışmış ve hatta yaratmıştır (Strauss, 2001: 75). Kendi başarısını
Columbus gibi adamların başarıları ile kıyaslamış ve yeni bir ahlaki kıta
keşfettiğini iddia etmiştir. Gerçekten de Machiavelli de bunu
destekleyecek şekilde "hiç kimsenin henüz ayak basmadığı yeni bir
yola girmeye" karar verdiğini belirtir (Machiavelli, 2017: 21).
Yine Strauss'a göre Machiavelli'nin klasik siyaset felsefesine dair
eleştirisi aynı zamanda bir ahlak eleştirisidir. Çünkü klasik siyaset
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felsefesi ahlak ve siyaset alanlarını bir bütün olarak kabul eder ve "en
iyi rejim nedir?" sorusuna yanıt arar. Dolayısıyla klasik siyaset felsefesi
geleneğinde ahlaka ve siyasete yönelik bir tartışma, her iki alana dair
tartışmayı da beraberinde getirmektedir. Siyasetin ahlaki hedefleri de
beraberinde taşıyan yapısı, Machiavelli'ye göre politik gerçekliğin
gösterdiği siyasetin yapısıyla da uygunluk göstermemektedir (Satıcı,
2015: 124). Ona göre "en yüksek noktasına bir ütopiada ulaşan, yani
gerçekleşmesi büyük oranda imkânsız olan bir en iyi rejim tarifinde
doruğuna varan politika yaklaşımında kökten yanlış olan bir şey vardır"
(Strauss, 2001: 76).
Strauss, Machiavelli'nin bu yanlıştan kurtulmak için önerisinin şu
olduğunu belirtir: "O zaman gelin, yönümüzü erdemle, bir toplumun
seçebileceği en yüksek hedefle tayin etmekten vazgeçelim; gelin,
yönümüzü tüm toplumların bilfiil izlediği hedefler ile tayin etmeye
başlayalım" (Strauss, 2001: 76). Bununla o, "sosyal eylem standartlarını
bilinçli olarak alçaltır. Bu standartları alçaltmasındaki kasıt, alçaltılan
bu standartlara uygun olarak kurulan planın gerçekleşme olasılığını
yükseltmektir. Böylece şansa bağlılık azaltılır; şans fethedilecektir"
(Strauss, 2001: 76-77).
Machiavelli, Prens'te devlet kavramını özerk ve kendine yeten bir
hüviyete kavuşturur. Batı'nın Hıristiyan ahlakına dayalı geleneksel
kavrayışından arındırılan devlet, kendi içinde bir amaç haline gelir.
Devlet kavramını merkeze alan Machiavelli, diğer unsurları da ona göre
belirler. Sözgelimi, onun yurttaş tanımı, Aristoteles'inkinden çok
farklıdır. Aristoteles, Yunan şehir devletinde özgür yurttaşı devletin
varlığının temel nedeni olarak görürken, Machiavelli, sıradan
yurttaşları önemsiz, basit kimseler olarak görür; onlar toplumun kurucu
unsurları olmaktan ziyade prensin iradesine bağımlı bir topluluktur.
Böylece hükümdarın görevi, halkın iyiliğini ve mutluluğu gözetmek
değil, devletin istikrarı ve kurulu düzenin devamını sağlamaktır
(Atakay, 2020: 23-24).
Yine Prens'te Machiavelli, geleneksel ahlaki ilkeler yerine yeni bir
laik etik önerir. Dolayısıyla geleneksel ahlakın aykırı gördüğü şiddet ya
da ahlak dışı sayılan şeyler kendine yeter ve istikrarlı bir devletin
kurulması amacına yönelikse haklı görülür. Machiavelli'ye göre prens,
gerekli durumlarda ahlak dışı sayılan eylemlerde bulunmaktan
çekinmemeli ve bunları gerçekleştirmelidir. Eğer prens, her zaman
ahlaklı davranmaya çalışır, iyi bir Hıristiyan olarak yaşamını devam
ettirirse ve bu doğrultuda eylerse iyi bir prens değil sadece iyi bir
hristiyan ve ahlaklı bir insan olur.
Peki, eğer bir prens geleneksel ahlakın gereklerine göre hareket
etmeyecekse, hangi ilkelere göre hareket edecektir? Machiavelli bu
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soruyu Prens'in IX. bölümünün başında cevaplar. Ona göre bilge bir
prense, her şeyden önce, zorunluluğun buyrukları rehberlik edecektir;
bulunduğu konumu koruyabilmesi için bir prens, "iyi olmama gücüne
sahip olmalı ve bu gücünü olayların seyrine bağlı olarak ne zaman
kullanıp ne zaman kullanmayacağını iyi bilmelidir" (Machiavelli, 2016:
86).
Bilge bir prens, doğru olanı doğru zamanda yapar, ancak gerekli
olduğu zaman yanlış olanı nasıl yapacağını da bilir. Machiavelli'ye
göre,
"bir prens ve her şeyden önemlisi yeni bir prens, konumunu
korumak için doğruluğa, yardımseverliğe, insancıllığa, dindarlığa ters
davranmaya sıkça mecburken, insanların iyi diye niteledikleri şeyleri
hayata geçiremez. Bu nedenle Talih'in rüzgarlarının ve işlerin
değişikliğinin gerektirdiği yöne dönmeye hazır bir kafaya sahip
olmalıdır; …yapabildiği zaman ahlakça doğru olanı korumalı fakat
yapması gerektiği zaman da nasıl kötü olunacağını bilmelidir"
(Machiavelli, 2016: 99).
Machiavelli prensin yıkıma uğramaması için gerektiğinde kötüye
başvurması gerektiği iddiasına, yöneticinin yine de halkta nefret
uyandırmaması için insanlara kötü görünmemeye özen göstermesi
gerektiği ifadesini ekler. Prens öyle olmasa da "bağışlayıcı, sözünün eri,
dürüst, dindar" görünmeye çalışmalıdır. Platon'un aksine Machiavelli,
siyasal alanda görünenin önemsiz olmadığını, hatta gerçek olandan bazı
zamanlarda üstün olduğunu söylemektedir. Bu nedenle bir prensin nasıl
göründüğü mevcut konumunu sürdürebilmesi için önemlidir. Ancak
burada amaç, prensin halk tarafından sevilmesi değil, halkta nefret
uyandırmaktan kaçınmasıdır. Yoksa prens, yeri geldiğinde yalancı,
merhametsiz ve acımasız davranabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Bu
davranışlarıyla prens halkta nefret değil ama korku yaratmalıdır
(Gülenç, 2017: 143).
İnsan doğasındaki kötülüğün baskın olmasına bağlı olarak
Machiavelli, prensin sevilen bir prens olmasındansa, korkulan bir prens
olmasını yeğlediğini ifade eder: "Korkulmaktan çok sevilmek mi daha
iyidir, tersi mi? Cevap her ikisinin de arzulanır olduğu, ancak ikisini bir
kişide birleştirmenin zor olması nedeniyle, ikisinden birini bırakmak
zorundaysa bir prens için sevilmekten çok korkulur olmanın güvenli
olacağıdır" (Machiavelli, 2016: 93).
Görüldüğü üzere, Machiavelli ile birlikte erdem ne Platon'daki gibi
bir tür bilgelik kaynağı, ne Aristoteles'in erdem anlayışında olduğu gibi
doğru tercihte bulunma ne de Hıristiyanlığın erdemleri gibi tanrısal
düzene ya da yazgıya boyun eğme olarak tanımlanabilir (Tunçel, 2010:
182). Düşünüre göre erdem, koşulların gücünü anlamak, zorunluluğun
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buyruklarını kabul etmekten geçer. Bir prensin kalıcı olabilmesinin
koşulu ona adaletten çok zorunlulukların rehberlik etmesidir.
Dolayısıyla prens, zorunlu durumlara uyum gösterebilme erdemiyle
donanmış bir kişi olmalıdır. Eğer yöneten bu erdemden yoksunsa ve
yapması gereken şeyi gerektiğinde yapamıyorsa, yani zaman ve
koşullar değiştiğinde davranış biçimini değiştiremiyor ve yeni zamana
uyum sağlayamıyor ise yıkıma uğrar ve kısa süre içinde iktidarını
kaybeder.
Sonuç olarak Machiavelli için siyasal yaşamın amacı, iktidarı ele
geçirmek, ele geçirdikten sonra asayişi ve refahı sağlayarak iktidarı
sürdürmektir. Din ve ahlak kuralları bunları gerçekleştirmeye yarayan
araçlardan ibarettir. Ahlak kuralları insanları etkilemenin ve
yönlendirmenin bir aracı olarak son derece elverişlidir. Dolayısıyla
Machiavelli siyaset tartışmasını iktidar olgusuna bağlayarak onu
seküler ve dünyevi kılarak ayaklarını yere bastırmıştır. İnsan bu siyaset
anlayışının bağımsız, etkili ve girişken bir gücü olarak ortaya
çıkmaktadır. Ahlak da aşkın güçlerin belirlediği kurallar bütünü
olmaktan çıkmış, insanlar tarafından bu dünyada belirlenen bir siyaset
aracı durumuna gelmiştir.
5. Sonuç
Yusuf Has Hacib'in kaleme aldığı Kutadgu Bilig sadece yazıldığı
döneme ilişkin bilgi vermekle kalmayıp kendisinden sonraki
dönemlerde de siyasal kültür içerisinde yer alan ve alacak olan siyasal
yaşama dair çıkmazlara ve sorunlara ışık tutan bir eserdir. Benzer
şekilde Machiavelli'nin Prens adlı eseri de Antik Yunan klasik siyaset
geleneğinin çıkmaza girdiği bir dönemde, bu gelenekten kopuşu ve
modern devlet ve siyasetinin temellerini atan bir eser olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kutadgu Bilig'in Machiavelli'nin Prens'inden ayrıldığı en
önemli nokta ise bu dünya için yapılması gerekenleri göstermesinin
yanı sıra öte dünya için de neler yapılması gerektiğine dair görüş
belirtmesidir.
Öncelikle her iki gelenek de insanın doğasına yaptıkları atıfla ideal
düzeni tesis etmeye çalışırlar. Yine her iki düşünür, insanı toplumda
diğer insanlarla olan ilişkileri içerisinde inceler. İnsan, Kutadgu Bilig'in
omurgasını oluşturmaktadır. Yusuf Has Hacib’e göre insan doğası
gereği kötüdür. İnsanın yanılan bir varlık olarak kabul etmenin yanında
inancında içkin olan, ilk insanın Tanrı'nın tembihlerini unutarak günah
işleyip cennetten kovulması da insan kötüdür yargısını
desteklemektedir. Onun kaygısı insanı cehenneme göndererek
cezalandırmak olmayıp insanın iki dünyada da mutlu olmasını
sağlamak olduğundan insanı ve toplumsal düzeni ahlak temelinde
açıklamayı tercih etmiştir.
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Machiavelli de modernizmin ölçütü olan insan faktörünü siyasal
yapının merkezine yerleştirir. Ona göre insanları yönetmenin ilk
koşulu, insanı anlamaktır. Ve bizler insanın “doğuştan iyi olduğu”
yanılsamasına izin verdiğimiz sürece onu hiçbir zaman anlayamacağız.
Bu nedenle Machiavelli, Prens'te insanların ahlaksal bakımdan çok
yozlaşmış olduklarına dair düşüncesini devlet yöneticilerinin aklına
sokmaya çalışmıştır (Cassirer, 1984: 152). Ona göre insanlar
kötüdürler, doğruyu, iyiyi bilmezler. Bu yüzden bir akla, onlara yol
gösterecek bir ışığa muhtaçtırlar. Böylece Machiavelli'nin
uygulayacağı siyasal eylemin doğasında kötü doğaya sahip yığınların
başında bulunacak kayıtsız ve şartsız bir hükümdarın varlığı
meşrulaşmaktadır.
Hem Prens'te hem de Kutadgu Bilig'de devlet ve iktidar
özdeşleşmiştir. İnsan doğasının kötülüğü nedeniyle her iki düşünür de
sorgulanamaz bir siyasal iktidar yaratmaya çalışmışlardır. Bu nedenle
Kutadgu Bilig'de iktidar anlayışı Tanrı tarafından kişiye bahşedilen bir
olgu olarak kabul edilir. Tanrı, insanlar arasından hükümdar olacak
kişiyi yeryüzünün temsilcisi olarak seçer. Siyasal iktidarın Tanrı
tarafından belirlenmesi, kanun koymada ve onları uygulamada siyasal
iktidarı sorgulanamaz hale getirmiştir.
Machiavelli, siyasi düşüncelerinin pratiğini bulabileceği alan olarak
yeni prenslikleri görür. Ona göre ancak yeni prenslikler, modern
siyasetin gereklerini yerine getirebilirler. Yeni bir prenslik kurmak için
ise gerekli olan iki şey vardır: virtu (yetenek) ve fortuna (şans).
Yeteneğiyle iktidara gelen bir prens talihine (fortuna) de yön verebilirse
işte o zaman meşruiyetini sağlamış olacaktır.
Prensin meşruiyetini sağlamasını ve sürdürmesini sağlayacak en
önemli faktör sahip olduğu yetenekleridir. Yetenekli bir hükümdar
sıradan insanlar gibi sadece kendi hayatından değil, aynı zamanda
halkının hayatından ve devletinin bekasından da sorumludur. Bunun
için yapılması gereken ne ise yapmalı, koruması gereken halkı ve devlet
için gerekirse erdemli davranmaktan da vazgeçmelidir. Bedenlere
hakim olmak için şiddeti, ruhlara hakim olmak için ise korkuyu
beslemelidir (Çetin, 2012: 94).
Kutadgu Bilig'de iktidar olmanın getirdiği kuralların, ahlak ve
doğruluk kuralları karşısında herhangi bir önceliği bulunmamaktadır.
Amaç ve amaca giden yolda kullanılan araçlar arasında bir çatışma söz
konusu olmadığı gibi tam tersi siyasetin işleyişi ve tarzı ile bu siyaseti
işletenlerin söz ve eylemleri ahlaki normlar ile her zaman uyum
içerisinde olmak zorundadır. Yusuf Has Hacib için, bireyin sahip
olması gereken ahlaki normlar ne ise iktidarın ve onun yürüteceği
siyaset anlayışının da bu çerçeve içerisinden yer alması gerekmektedir.
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Kişiliği ve karakteri ile zaten halka örnek olması gereken beyin
doğruluktan, erdemden ve hayâdan uzak olan davranışları kabul
edilemez
Ahlak-siyaset ilişkisi açısından bakıldığında Machiavelli’nin siyaset
teorisi, politik gerçekliğin gereğini karşılayan otonom bir siyaset yapma
tarzını öne çıkarmak için, ahlakın siyasetle özsel bir bağı olduğunu
kabul eden Sokratik ahlak-siyaset özdeşliğini hedef almıştır. O,
geleneksel ahlak ve siyaset birliğini siyasetin otonomisini tesis etmek
için ayırmıştır (Satıcı, 2015: 131).
Sonuç olarak Machiavelli ahlaksızlığı bir referans noktası olarak ele
almamaktadır ya da ahlaki değerlerden yoksun bir toplum tasarımı
sunmamaktadır. Sadece siyasi ilişkiler içerisinde, güçlü olmanın
getirdiği kuralların, ahlak kuralları önünde bir önceliğe sahip olduğunu
anlatmaya çalışır. Çünkü Machiavelli için siyaset, teorilerden kurulu bir
dünya değildir. Canlıdır, hareketlidir ve pratiğin en yoğun yaşandığı
arenadır. Ona göre virtü arenada etkin olmak demektir. Bu arena, ister
askeri, ister siyasi, ister dini ister de edebi olsun erdemini fiili kılacağın
yerdir (Zelyüt, 2014: 57). Bu arenada kan dökmekte vardır, kaçmak da,
savaşmak da yeri geldiği zaman hile de. Bu yüzden Machiavelli tarihten
dersini almayı başarmıştır. Tarihteki büyük devlet adamlarının kimi
zaman ahlaktan yana ya da olması gerekenden yana bir duruş
sergilediğinde yıkımlarını hazırlamış olduğunu görmüştür (Görüşük,
2015: 91).
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1. Giriş
Yeni medya kavramı, yeni iletişim teknolojileri ile ilişkili sosyal
ilişkileri, iletişim becerilerini arttıran araçları ve bu araçlarla şekillenen
sosyal toplulukları ifade etmektedir. Günümüzde yeni medya kavramı
ve onun sunduğu imkanların hayatımıza girmesiyle birlikte iletişim
biçimlerimiz ve medya tüketim alışkanlıklarımız büyük oranda
değişime uğramıştır. İletişim teknolojilerinde meydana gelen
gelişmeler, toplumsal yapıların da değişimini beraberinde getirmiştir.
Bu dönemde sanayi toplumundan, enformasyonu merkeze alan bilgi
toplumuna geçilmiştir. Sanayi sektörü yerini artık bilgi sektörüne
bırakmıştır. Bilgi toplumunun temel karakteristiği, bilginin üretimini,
depolanmasını, dağıtılmasını ve bilgi ekonomisini esas alan ilişkilere
dayanmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle beraber
dünya iletişim sistemleri tarafından biçimlenmektedir. Dolayısıyla
toplumsal ve kültürel dönüşüm içinde iletişim teknolojilerinin rolünü
anlamaya çalışmak önem taşımaktadır. Bu değişimler birçok toplumsal
yapı ve kurumu etkilediği gibi doğrudan kitle iletişim araçları
teknolojilerini de etkileşmiştir.
Kitle iletişim araçları,
telekomünikasyon ve bilgisayar sistemlerinin iç içe geçtiği bilgi ve
teknoloji eksenli bu gelişmeler, günümüz yayıncılık anlayışını da
dönüştürmüştür.
Yeni medyanın, geleneksel medyadan ayırt edici temel özellikleri
etkileşimli ve multimedya biçemine sahip olmasıdır. Dijital kodlama
sistemine temellendikleri için çok fazla miktarda enformasyonu aynı
anda aktarabilme ve kullanıcının da anında geri dönüşümde
bulunabilmesi olanağına sahiptirler. Yeni medyanın etkileşim özelliği,
iletişim sürecine karşılıklılık veya çok katmanlılık kazandırmıştır.
Geleneksel medyanın sunduğu tek yönlü bir haber/içerik ortamında
*
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okuyucu, dinleyici, izleyici yani alıcı sadece kendisine verileni alan,
edilgen bir tüketici konumundadır. Oysa dijital medya, geri beslemeye
olanak tanıyan, interaktif özelliğiyle çift yönlü bir iletişim olanağı
sunarak katılımcı bir yenilik getirmiştir. Yeni medyayı takip edenler
hem okuyucu, hem izleyici, hem dinleyici ve hem de gücünü yeni
medyanın etkileşim özelliğinden alan bir katılımcı ve hangi içerikle
ilgileneceğine karar verme konusunda daha özgür olan bir kullanıcıya
dönüşmüştür. Etkileşim ile birlikte kitle iletişim araçlarına özgü tek
yönlü haber akışı ve hiyerarşik yapının bir ölçüde kırıldığı bu dönemde
izleyici de pasif konumdan aktif konuma geçiş yapmıştır.
İletişim teknolojilerinin haber üretim sürecinde yarattığı
değişikliklerle, geleneksel medyada alıcı konumundaki kitlenin yeni
medyada geçirdiği dönüşümün ve aktif bir kullanıcı boyutuna
geçmesindeki etken dinamiklerin incelendiği bu çalışma, bilişim
teknolojilerindeki gelişmelerin ürünü olan yeni medya teknolojilerinin
haber üretim süreci bağlamında iletişim ortamını yeniden
biçimlendirmesine olan etkilerini ve bu teknolojilerin kullanımıyla
haberin nasıl yeniden yapılandırıldığını ve yeni medya düzeninin haber
üretim süreci aşamasındaki ve gazetecilik meslek pratiklerini
değiştirmesindeki rolünü saptamak ve haberin tüketicisi olan kitlede
meydana gelen değişimi ortaya koymayı amaçlamıştır.
2.Geleneksel Medyadan Yeni Medyaya Dönüşüm
İnsanların yaşantısını somut olarak değiştiren internet ve buna
paralel olarak gelişen çevrimiçi olma ve hipermetinsellik gibi olgular,
20. Yüzyılın sonunda ortaya çıkmıştır. Bu yeni sayısal ortam ortaya
çıkarttığı ve belirgin kıldığı bazı potansiyel değişikler nedeniyle
araştırmacıların ilgisini çekerek, internetin kullanıcılarına etkisinin ne
olduğu gibi sorular yanıtlanmaya çalışılmıştır. Bugün internet kullanımı
artık gündelik yaşamın kanıksanmış bir parçası olduğundan bir popüler
kültür faaliyeti halini almıştır (Çomu, Halaiqa, 2014:26).
Çeşitli teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmeler sonucu kitle
iletişimi, telekomünikasyon olarak da tanımlanan iki nokta arasındaki
iletişim, veri iletişimi gibi çeşitli iletişim biçimleri giderek birbirine
dönüşmekte ve aralarındaki farklılık yok olmaktadır. Bu sürece
yakınsama veya yöndeşme denmektedir. Yöndeşme terimi bilgisayar,
görsel-işitsel medya, telekomünikasyon gibi sektörlerin teknolojik ve
ekonomik olarak birleşmesi, yeni ürünler ve hizmetler meydana
getirmesi anlamına gelir (Geray,2003:19). Yöndeşme sonucunda,
metin, ses, video, grafik, fotoğraf, müzik gibi her tür iletişim öğesinin,
yayını ve yayımı olanaklı hale gelmiştir. Söz konusu yöndeşme,
bilginin elde edilmesinde yeni olanaklar ve modeller yaratarak
enformasyon araçlarına çok işlevli bir nitelik kazandırmaktadır.
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Teknolojide yaşanan yöndeşme, teknoloji ile en fazla iç içe geçmiş
mesleklerden biri olan gazetecilik faaliyetini, mesleğini ve medya
kuruluşlarının yapışım doğrudan etkileyerek bir dönüşüme
uğratmaktadır. Günümüzde artık gazeteci, mesleğini yapabilmek için
yeni teknolojileri yakından takip etmek ve kullanabilmek zorundadır.
Bunun da ötesinde klasik gazeteci tipinin yerini yeni bir gazeteci tipi
almaktadır. Nasıl gazetecinin rolünde yöndeşen teknolojiler bir
dönüşümü getirmekteyse aynı şekilde gazeteciliğin yapılma şeklinde de
bir dönüşüm gerçekleşmektedir. Ayrıca değişen koşullara göre medya
kuruluşları haber organizasyon yapılarını ve iş modellerini de
dönüştürme ihtiyacı duymaktadırlar.
Yeni iletişim teknolojilerinin iletişim araçlarında sağladığı hız,
depolama, çeşitlilik, veri, görüntü, ses ve metnin bir arada daha verimli
bir şekilde kullanıldığı multimedya yapıyla birlikte haber kurumlarının
organizasyon yapıları, haberin üretimi ve sunumunda değişiklikler
oluşturmakta ve buna bağlı olarak da habercilik pratikleri
dönüşmektedir Teknolojik gelişmelerin meydana getirdiği tüm bu
dönüşümler, medyadaki yeniden yapılanma sürecini devam ettirdiği
gibi enformasyon aktarımında gerçekleşen değişiklikleri de
yapılandırmaktadır (Yıldırım. 2010: 235). Bahsedilen dönüşümün en
önemli aşamalarından biri gazetecilik mesleğinde önemli bir evrilme
yaratan yöndeşme kavramı oluşturmaktadır.
Yöndeşme yukarıdan aşağıya ve tersi olarak işleyen bir süreçtir. Bir
yandan medya kuruluşları yöndeşme sayesinde içeriklerini daha hızlı
ve çok daha geniş kitlelere ulaştırırken öte yandan tüketiciler medya
akışım daha fazla kendi kontrolleri altına almakta ve diğer kullanıcılarla
etkileşimlerini artırmaktadırlar (Deuze,2008:104).
Yeni medya endüstrisi, hizmet ve ürün sunmak için
telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojisinin öğelerini birleştirir.
Böylece yeni medya profesyonelleri her tür bilgi, iletişim ve eğlence
ürününü hazırlarken, herhangi bir tanımlanmış endüstriyle sınırlı
kalamazlar. Çalışma koşulları, istihdam ve iş yapma biçimleri pazar
yapısının taleplerine göre şekillenmektedir. Dolayısıyla yeni medya
sektöründeki gelişmeler, medya endüstrisindeki istihdama yönelik
gelecek vizyonları açısından oldukça büyük önem taşımaktadır
(Yıldırım, 2010: 232).
Yukarıdan aşağıya bir haber akışı söz konusu olduğu geleneksel
medya ortamında, haberlerin hepsi izleyiciye ulaşmadan önce, medya
organizasyonu tarafından denetlenir. Yeni medyada ise aşağıdan
yukarıya bir haber akışı söz konusu olup, haberler izleyiciye ulaşmadan
önce, aracılar tarafından genellikle denetlenmeden ve süzülmeden
gönderilir. Geleneksel medya, iş yapma modellerinin yayıncılık ve
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reklam odaklı olduğu, ticari amaçlar için kurulmuş bir yapı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Yeni medya ise, işbirliğine ve eşitliğe önem
veren, bireylerin ağ ortamları aracılığıyla kendilerini ifade edebildikleri
bir yapıdır.
3. Yeni Medyanın Habercilik Üzerinde Yarattığı Etkiler
Yeni iletişim teknolojilerinin sunmuş olduğu pek çok yenilikle hem
haber hem de gazetecilik bir dönüşüme uğramış, böylece haber üretim
tarzı, incelenmesi gerekli görülen bir süreç olarak ele alınmıştır. Ancak
yeni iletişim ortamını, eski, geleneksel ya da mevcut iletişim
ortamından ayrı düşünmemek gerekir. Dolayısıyla medyayı eski/yeni
biçiminde, yapay bir bölünmüşlük içerisinde değerlendirmek, her
ikisinin sistem içerisinde bir bütünü oluşturduklarını; birbirlerine
eklemlenen, birbirlerini destekleyen yapıları ve işleyişleriyle sistemin
güç-iktidar yapısına süreklilik kazandırdıklarını görememek anlamına
gelecektir (Törenli, 2005: 16). Haber medyası sosyal ağlardan farklı
yorumlar, fotoğraflar, videolar ve fikirler alarak bütün bunları kendi
haber öykülerini zenginleştirecek, geliştirecek araçlar olarak
değerlendirebileceğini anlamaya başlamıştır. Reklam veren sosyal
ağlarla bütünleşen, orada kurduğu diyalogları kendi günlük yaşamının
önemli bir parçası olarak gören kullanıcıların daha sadık olduğunu ve
sosyal ağlarda daha çok zaman geçirdiğini bilmektedir. Ayrıca sosyal
ağlarda giderek daha fazla zaman geçiren kullanıcılar ve okurlarla
birlikte bu ağlar artık hem başka yerlerde bulunması ver erişilebilmesi
zor içeriği aramak hem de o sitenin kendileri gibi müdavimleri haline
gelmiş diğer kullanıcılarıyla bir araya gelmek için olamazsa olmaz bir
platform haline dönüşmüşledir (Özçağlayan ve Uyanık,2010:64).
Dijital ortamda gazetecilik üç aşamada gerçekleşmektedir. İlk
aşamada, hala çoğu haber sitesinde gazeteciler daha çok ana gazetedeki
içerikte yayın gerçekleştirmektedir. İkinci aşamada ise gazeteciler
gazetelerin internet versiyonları için özgün içerik üretirler ve
okuyucunun başka sitelere erişimini sağlayan hiperlinkler ya da arama
motorları gibi interaktif özellikler ve kişiselleştirme gibi eklemelerle bu
ürettikleri içeriği geliştirmektedirler. Üçüncü aşama ise çok az sitede
görülmeye başlamıştır. Bu aşama, online topluluğun doğasını yeniden
düşünmeye ve en önemlisi haber yazımının yeni biçimlerini tecrübe
etmeye yatkınlığı ile nitelendirilmektedir. Bu genellikle insanları
çevreleyen bir hikaye yazımıdır, kullanıcıların bir haberi sadece
okumaktan ziyade o haberin içine girmelerini ve değişik yollarla orada
dolaşmalarını sağlamaktadır (Pavlik,1999:13-14).
Geleneksel medyada okuyucu, izleyici, dinleyici gibi medya
araçlarının özelliklerine göre okur tanımlanırken yeni medyayı takip
edenler hem okuyucu, hem izleyici, hem dinleyici ve hem de gücünü
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yeni medyanın etkileşim özelliğinden alan bir katılımcı ve hangi
içerikle ilgileneceğine karar verme konusunda eskiye nazaran görece
daha özgür olan bir kullanıcıya dönüşmüştür. Diğer taraftan bu yeni
dönemde gazetecilerin profesyonel kimliğinin belirlenmesinde önemli
olan başka bir unsurda yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu
avantajlarla oluşan okuyucunun yeni konumudur. İnteraktivite ile
birlikte kitle iletişim araçlarına özgü tek yönlü haber akışının ortadan
kalktığı bu süreçte, izleyici de pasif konumdan aktif konuma geçmiştir.
Geleneksel medyanın tersine internet ortamının etkileşim özelliği
gazetecilerin iletişim sürecindeki konumlarının tekrar gözden
geçirilmesini gerektirmiştir. (Ayten,2014:117). Geleneksel kitle
iletişim araçlarında sunulan metinlerde okurun rolü genel olarak sadece
alıcı konumundadır. Alıcının sınırlı ölçüdeli geribildirim dışında
metinlere ve içeriklere bir etki yapamaması nedeniyle iletişim
sürecindeki rolünün edilgen olduğu varsayılmıştır. Oysa yeni medya
ortamları söz konusu olduğunda seyircinin/okurunun metni yeniden
üretme rolü vardır (Binark, 2014,18).
Yeni medya gazeteciliği ile birlikte okurun rolünde çok önemli
değişiklikler gerçekleşmiş, gazete okur ilişkisi interaktif bir hale
dönüşmüştür. Öte yandan okuyucu, bireyselleştirme özelliği sayesinde
artık daha seçici davranmaya başlamıştır. Giderek sadece ilgilendiği
haberlere yönelen yeni medya okuyucusu/izleyicisi/dinleyicisi, yeni
medya gazetecilerinden bu isteklerini yerine getirmelerini
istemektedirler. Okudukları yada izledikleri haberlere, kullanıcı
yorumları aracılığı ile yorumlar yapabilmekte ve metin ile etkileşime
geçebilmektedirler.
Etkileşim, yeni medyada bireylerin veri alışverişine devam etmeleri
durumunu açıklayan bir olgudur. Bu süreçte bireylerin veri üzerindeki
etkisi ve devamlılığı gibi unsurlar önem taşımaktadır. Etkileşimlilik,
dijital ortamda bireyin katılımcı olarak verilere etkide bulunmasını
açıklamaktadır. Birey, içeriğe eklemelerde bulunabilmekte ve söz
konusu eklemelerle birlikte bilgi akışı devam edebilmektedir (Yengin,
2012:85). Geleneksel medya ortamında pasif bir tüketici konumundaki
okur, yukarıda ifade edilen süreç ile birlikte aktif bir kullanıcı
konumuna geçiş yapmıştır. Bu da, bilgi kaynağı boyutu ile daha çeşitli
ve bağımsız bir iletim modeline işaret etmekte ve bireyselleşmiş
içeriklerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
4. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu bağlamda araştırmanın amacı, yeni iletişim teknolojileri
bağlamında ortaya çıkan dijital gazetecilik olgusunun haberin kaynağı
ve alıcısı boyutundaki birimlerde meydana getirdiği dönüşümü ortaya
koymaktır. Çalışmanın iki boyutu bulunmaktadır. Çalışmanın nicel
549

boyutunda, dijital medya kullanıcılarının yani iletişim şemasındaki
alıcıların yeni iletişim teknolojilerine yönelik tutum ve düşünceleri ile
bu teknolojileri kullanım alışkanlıklarını ve geleneksel haber alma
yöntemlerinden dijital ortamlara doğru kayan haber alma
alışkanlıklarını araştırmaya yönelik veri toplamak amacıyla bir anket
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, teknolojilerinin alıcıların yeni
medya ortamlarına ve yeni iletişim teknolojilerine yönelik tutumları,
iletişim teknolojilerini kullanımları, dijital medyayı kullanım amaçları
ve ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın boyutunda ise yeni
iletişim teknolojilerinin gazeteciliğe etkileri, derinlemesine görüşmeler
yoluyla tartışmaya açılmıştır Medya profesyonelleriyle derinlemesine
görüşmeler yapılarak, yeni iletişim teknolojilerinin olanakları
bağlamında geleneksel gazetecilik kültürü ile haberdeki değişim ve
teknolojinin etkileri medya çalışanlarının gözünden sorgulanmıştır.
Araştırmanın nitel boyutu, iletişim teknolojilerinin gazetecilik meslek
pratiklerini değiştirmesindeki rolünü ortaya çıkarma sürecinde önem
arz etmektedir.
5. Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmada da, nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte
kullanılmış, alan araştırmasında anket tekniği ile nicel veriler,
derinlemesine görüşme yöntemi ile de nitel veriler elde edilmiştir. Bu
kapsamda öncelikle araştırma evreni içerisinden ulaşılabilen 223
katılımcıya anket uygulanmıştır. Ayrıca görüşme sorularının
hazırlanmasında da anketten elde edilen verilerden faydalanılmıştır.
Araştırma teknikleri belirli paradigmaların sosyal dünyayı
kavramsallaştırmak, incelemek ve nihayetinde de genel-geçer
değerlendirmeler yapabilmek adına bilim insanlarınca kullanılan
araçlardır. Dolayısıyla araştırma yönteminin nasıl olması gerektiği
üzerinde de etkili olan bu teorik yaklaşımlar, sosyal bilimcilerin
çalışmalarında hangi araştırma yöntemini kullanacakları kararını
etkilemektedir (Kümbetoğlu, 2008: 15-16). Bu araştırmada da yöntem
bilimsel olarak karma/çoklu yöntem anlayışı benimsenmiş, nicel ve
nitel araştırma geleneklerinin veri toplama araçları birlikte
kullanılmıştır. Çeşitleme ilkesinin benimsendiği bu yaklaşımda
niteliksel ve niceliksel yöntem ve verilerin bir arada kullanılması söz
konusu olmaktadır (Patton, 2002: 247).
Çeşitleme/birleştirme, araştırma sorularına cevap arayan
araştırmacının, araştırma konusunu farklı perspektiflerden ele almasını
içermektedir. Söz konusu perspektifler çeşitli teknikler ve/veya
kuramsal yaklaşımlar tarafından desteklenmelidir (Flick, 2007: 41).
Araştırmada farklı verilerin ve çeşitli veri toplama tekniklerinin
kullanılması, farklı bakış açılarını kavramayı sağlayan olumlu bir
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durum sağlamaktadır. Her iki yaklaşımın da güçlü yanlarından
faydalanmak ve zayıf yönlerini telafi etmek nicel ve nitel yöntemlerin
bir araya getirilmesinin yöntem bilimsel gerekçesini oluşturmaktadır.
6. Araştırma Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın nicel boyutunda kullanıcıların haber alma
alışkanlıklarının geleneksel haber alma yöntemlerinden dijital
ortamlara doğru evrilme sürecini ortaya çıkarmaya yönelik bir anket
çalışması gerçekleştirilmiştir. Ankette hazırlanan sorunların hedef
kitlesini de hem geleneksel hem de yeni medya ortamlarını takip eden
internet kullanıcıları oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel boyutunun
örneklemini ise Türkiye'de dijital mecrada yayını bulunan haber
kuruluşları, nicel boyutunun örneklemini ise dijital ortam kullanıcıları
oluşturmaktadır.
Niteliksel araştırmalar, araştırma evrenini, sosyal gerçekliği
genellemelere varmak amacı ile incelemediğinden bu yaklaşımı
benimseyen araştırmacılar; temsil edici bir örneklemden çok, veri
derleyebilecekleri bir örneklem üzerinde çalışmayı tercih etmektedir.
Bu doğrultuda da, araştırma problemi hakkında fikir sahibi olan,
konuyla ilgili deneyimleri bulunan ve araştırma problemine ilişkin daha
fazla bilgi edinilebilecek kişileri örnekleme dahil etmek
amaçlanmaktadır (Kümbetoğlu, 2008: 96-97) Yayın kuruluşları
içerisinde görüşülecek kişilerin seçiminde, ilgili kişinin kurumu temsil
yeteneği ile araştırma konusu hakkındaki bilgi ve yetkinlik düzeyi
kriterleri dikkate alınmıştır. Görüşülen kişilerin tamamı, dijital yayın
mecralarının üst düzey yetkilileri olmakla birlikte, yukarıda yer alan her
iki kriter birlikte ele alındığında, yönetici pozisyonları değişkenlik
gösterebilmektedir. Bir başka ifadeyle, her kuruluşun kendi idari
yapılanması içinde araştırma konusunu ilgilendiren alanda yetkili veya
konuyla ilgili bilgilere en sahip yönetici pozisyonunun değişik olması,
görüşme yapılan kişilerin unvanlarının değişik olmasında etken rol
oynamıştır.
7. Verilerin Toplaması ve Analizi
Çalışma nitel ve nicel araştırma tekniklerine bağlı kalınarak
yapılmış olup; verilerin toplanma sürecinde nitel araştırma türlerinden
görüşme (mülakat) ve nicel araştırma türlerinden anket tekniği
kullanılmıştır. Görüşme türleri içinden, yarı yapılandırılmış bireysel
görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin
seçilmesinin nedeni, tekniğin yapılandırılmış görüşmeye göre daha
esnek olması ve kişisel görüş ve yargıların kökenlerine inmeye imkan
sağlamasıdır.
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Yapılandırılmış
görüşmelerde
cevapların
denetimi
ve
sayısallaştırılması kolay olmakla birlikte, görüşme tekniğinin esas
amacı olan derinlemesine anlam çıkarma ve içtenliği sağlama imkanları
sınırlıdır. Yapılandırılmamış görüşmelerde ise, görüşmenin istenen
çerçeve dışına çıkma ihtimali yüksek, verilerin değerlendirilmesi
oldukça güçtür. Bu iki tip görüşme tekniği arasında bulunan yarı
yapılandırılmış görüşmelerde ise, sorulacak sorular önceden ana
çizgilerle hazırlanmış olmakla birlikte, görüşme esnasındaki
gelişmelere göre yeni sorular sorulabilmektedir (Karasar, 2004:165167). Araştırma konusunun çok geniş bir çerçevede veriler
barındırması, daha esnek geri bildirim ve önerilerin alınması gerekliliği
ve görüşme esnasında konunun detaylarını aydınlatmakta gerekli
olabilecek yeni soruların sorulması ihtiyacının ortaya çıkma olasılığı
karşısında araştırma yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile
gerçekleştirilmiştir.
Görüşme soruların oluşturulmasında, dijital haberciliğin geldiği son
nokta ve geçirdiği evrim esas alınmıştır. Görüşme yapılan kişilere,
dijital habercilik ile ilgili dokuz farklı kategoride sorular yöneltilmiştir.
Bu kategoriler şunlardır: etkileşim/geribildirim ve kullanıcı yorumları,
reklam ve ticari iletişime yönelik düzenlemeler, tıklanma-erişim ve
trafik kaynakları ölçümü, sosyal sorumluluk, kamu yararı, özgürlükler
ve dijital dönüşüm, kullanıcı-okur ilgi alanları ve sosyal medya
entegrasyonu, haberin üretim, dağıtım ve maliyetindeki değişimler,
gazeteciler üzerinde yaşanan değişimler, haberin tüketimi ve okurun
rolündeki değişimler, gazetecilik eğitiminin geçireceği dönüşüm.
8. Nicel Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
Büyük çoğunluğunu 20-25 yaş gurubu, üniversite ve üstü eğitim
düzeyi ve orta gelir gurubunun oluşturduğu haber almada internet
kullanımının araştırıldığı bu çalışmada araştırma amacına uygun olarak
internetin kullanılma amacı ve internetin kullanıldığı iletişim araçları
ile ilgili şu sonuçlar elde edilmiştir; Katılımcıların büyük çoğunluğu
akıllı cep telefonu ve dizüstü bilgisayara sahip olup, internete
bağlanmak için de en çok akıllı cep telefonlarını kullanılmaktadır.
Bununla birlikte katılımcıların çoğunluğu 2 GB ve üzeri internet
paketlerini kullanmakta olup %74’lük gibi büyük bir çoğunluk günde 2
saatten fazla bir zamanını internette geçirmektedir. Ayrıca
katılımcıların çoğunluğunun sosyal medyada haber, köşe yazısı ile
görüntü paylaşımı eğiliminin, video paylaşım eğiliminden yüksek
olduğu görülmektedir. Buna ek olarak internet kullanıcılarının büyük
bir çoğunluğu interneti anlık mesajlaşma amaçlı kullanırken onu
sırasıyla; sosyal medya takibi, haber okuma, elektronik posta gönderme
ve okumanın takip ettiği görülmektedir.
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Araştırmada haber alma ile ilgili ise şu sonuçlar elde edilmiştir;
Katılımcıların yarısına yakın bir bölümü basılı gazete okumamakta
olup, okuduğunu belirten bu kişilerin çoğunluğunun da gazete okuma
süresinin günde yarım saatti geçmemektedir. Bununla birlikte
katılımcıların basılı gazete okumamasının önemli nedeni ülke ve dünya
gündemini ilk olarak internet gazetelerinden (%66,4), daha sonra
sırasıyla Facebook ve haber sitelerinden takip etmeleridir.
Bunun nedeni haber almada internetin en güvenilir ve en hızlı kitle
iletişim aracı olarak nitelendirilmesi gösterilmektedir. Katılımcıların
gündemi takip etmek için kullandıkları bu kaynaklara ulaşmak için
tercih ettikleri iletişim araçlarının başında ise akıllı cep telefonları
gelmektedir. Akıllı cep telefonundan sonra en fazla tercih edilen
iletişim aracı ise televizyondur. Haber takibinde internetin tercih edilme
nedenlerinin başında yüksek oranla katılımcıların anında haber alma
isteği gelmektedir. Anında haber alma isteğini ise güncel haberlere
ulaşma önceliği takip etmektedir.
Araştırma sonuçlarından elde edilen bir diğer önemli veri
katılımcılardan bazılarının (14 kişi %6,3) haberleri internetten takip
etmeyi tercih etmemesi ve buna neden olarak internet bağlantı hızının
yavaş ve fotoğraf sayısının az oluşunu göstermesidir.
Bununla birlikte araştırmanın ana amacını oluşturan internet
haberciliğine yönelik katılımcı tutumları incelendiğinde, katılımcılarda
genel olarak internet haberciliğinin diğer haber türlerinden daha önemli
görüldüğü, internetin şeffaflığı destekleyerek, gazete ve televizyonlarda
yayınlanmayan haberleri yayınlayarak sansürü engellediği ve bu
şekilde daha özgür bir habercilik ortamını mümkün kıldığına dair bir
görüş birliği olduğu tespit edilmiştir.
Bununla beraber katılımcılar internette haber okumanın zor ve sıkıcı
olduğu, yayınlanan haberlerin güvenilir olmadığı, haber içeriklerinin
yetersiz olduğu ve internette yapılacak birçok şey varken haber
okumanın diğer olanaklara göre az eğlenceli olduğu konularına da
katılmamaktadırlar. Bu bilgilerden yola çıkarak katılımcıların
internetten haber alma konusunda olumlu bir tutum sergilediği
söylenebilir.
Katılımcıların çeşitli değişkenlere (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve
gelir durumu) göre internete haberciliğine yönelik tutumlarına yönelik
bulgular incelendiğinde ise internetten haber alma eğilimi söz konusu
olduğunda yaş ve eğitimin önemli değişkenler olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Diğer bir ifade ile internet haberciliğine yönelik katılımcı
tutumlarının yaş ve eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği
belirlenmiştir. Araştırmanın diğer bir değişkeni olan cinsiyetin internete
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haberciliğine yönelik tutumlarda etkisiz olduğu tespit edilirken, gelir
durumunun yok denecek kadar az bir etkisinin olduğu görülmüştür.
Buna göre yaş değişkeni söz konusu olduğunda 20 yaş altı ve 20-25
yaş aralığı, eğitim değişkeni söz konusu olduğunda ise mastır/doktora
eğitim seviyesindeki bireylerin internet haberciliğine yönelik ifadelere
tüm diğer eğitim gruplarından daha yüksek bir katılma durumu
gösterdiği söylenebilmektedir. Diğer bir değişle internet haberciliğine
yönelik ifadelere katılıma düzeyi yaş yükseldikçe ve eğitim azaldıkça
azalmaktadır. Bu anlamda 20 yaş altı ve 20-25 yaş aralığı ile yüksek
lisans/doktora eğitim seviyesindeki bireylerin internet haberciliği
konusunda olumlu tutum sergilediği ortaya çıkmaktadır.
9. Nitel Araştırma Bulgularının Değerlendirmesi
Çalışma kapsamında dijital haber mecralarının temsilcileriyle
yapılan görüşmeler belirlenen kategorilerde gruplandırılmıştır.
Temsilciler genel olarak paylaştıkları haber video içeriklerinin altına
yazılan yorumların sıkı bir elemeden geçirildiğini ifade etmekte, küfür
ve hakaret içeren yorumların silindiğini ifade etmektedir. Buna göre
mülakat aşamasının birinci ayağını oluşturan kullanıcıların siteye olan
erişimi ve girilen haberlere ilişkin yorum yapabilme yeteneği ve bu
yorumlara dayalı bir filtre olup olmadığı kısmında kurumların kendi
yapılanmalarına göre farklı stratejiler geliştirdiği gözlemlenmiştir.
Diğer yandan tüm kurumlar sosyal medyayı okur veya kullanıcı ile
etkileşim kurabilecekleri ana etmen olarak görmektedirler. Tüm
kurumların internet sitelerinde haber veya görsel altında yorum
yapabileceği bir alan bulunmakta aynı zamanda çeşitli sosyal medya
ağları ile paylaşım yapabilecekleri bağlantılara yer verilmektedir.
Kurumlar bu noktada tam anlamıyla bir serbesti yerine kontrollü bir
serbestlik anlayışı içerisindedirler.
Kullanıcı geri dönüşleri okur yorumlar aracılığı ile gerçekleşmekte,
okurların veya kullanıcıların her gün her dakika yorumları
aktiflediklerini ve etkileşimli bir medya ortamın içerisinde yer alıklarını
görmekteyiz. Aynı zamanda kullanıcıların sitelerde geçirdiği zaman ile
haberlere girdiği yorumlar arasında da doğru orantı görülmektedir.
Ayrıca kurumun sosyal medyadan paylaştığı habere yapılan okuyucu
yorumları ise bu grubun dışında değerlendirilmektedir. Bahsi geçen
kullanıcı-okuyucu yorumları kurumun-kurumların kendisine ait olan
internet sitesi üzerinde organik (doğrudan) erişim yöntemi ile yapılan
yorumları kapsamaktadır.
Medya kuruluşları tarafından Haber portallarına erişimin
istatistikleri tutulmakta. Ağırlıklı olarak kullanıcıların yaş ve cinsiyet
bilgileri ilgi alanları, ziyaret sayıları tıklanan sayfalar, sayfada geçirilen
site siteye bağlanılan lokasyon gibi veriler tutulan kullanıcı ve trafik
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istatistiklerinin ana omurgasını oluşturmaktadır. Genellikle site
yöneticileri veya yazılımcılar tarafından yapılan bu istatistik ve takip
işlemi site içeriğinin oluşturulmasında anahtar veri olarak
kullanılmaktadır.
Diğer yandan bu tip verilerin yanı sıra sosyal medya entegrasyonu
ve site üzerinden yapılan paylaşım miktarı gibi ikincil veriler de içerik
üretiminde yardımcı veri olarak kulanıldığı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Sosyal medya paylaşımı erişim konusunda ciddi bilgiler vermektedir.
Bu nedenle kuruluşlar site analizi ve sosyal medya analizi denilen
işlemi sık sık yapmaktadırlar.
Bu gibi kullanıcı bilgilerine ek olarak siteye erişimin ne tip
cihazlardan yapıldığı masaüstü cihaz/mobil cihaz erişim verisinin
medya kuruluşları açısından büyük bir öneme sahip olduğu
gözlemlenmiştir. İstastiki veriler gün içerisinde farklı zaman
dilimlerinde mobil veya masaüstü cihazlardan bağlantı verisinin
farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Buna dayanarak Gündüz
saatlerinde masa üstü cihazlardan erişimin yoğun olmasına rağmen bu
durum akşam saatlerinde değişerek mobil cihazlardan yapılan erişimin
yüzdesi arttığı artmaktadır
Kullanıcılar doğrudan trafik yerine dolaylı trafik ile siteye
ulaşmaktadır. Sitelere ulaşım direkt olarak medya kuruluşunun sitesine
girişle mümkün olmamakta ağırlıklı olarak sosyal paylaşım sitelerinde
paylaşılan linkler veya kısa yollar üzerinden gerçekleşmektedir. Bu
dolaylı trafik kaynağının başında da Facebook ve Twitter gibi anlık
paylaşımın güncel olduğu sosyal paylaşım siteleri gelmektedir.
Ortalama değer olarak 7-10 dakika arası sitede geçirilen zaman
ortaya çıkmaktadır. Kullanıcı bu süre zarfından birden fazla habere
erişim sağlamakta ve en az bir habere kişisel yorumunu yapmaktadır.
Bu sonuca göre Türkiye ortalamasında bir haber sitesinde geçirilen
zaman diliminin minimum 5 dakika maksimum ise 10 dakika olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır.
Kurum temsilcileri ortak söylem olarak geleneksel gazeteciği
internet gazeteciliğinden daha doyurucu bulmaktadır. Dijital mecra son
dakika haberlerinin fazlalığı ve görsel materyallerin fazlalığıyla ön
plana çıkmaktadır. Buna bağlı olarak dijital medya ortamında çok
yoğun bir enformasyon akışı olduğunu belirtmektedirler. Dijital medya
ortamlarında sürekli güncellenen haber akışı okuyucunun takip
etmesini de güçleştirmektedir. Bu bağlamda katılımcılar dijital
gazeteciliğin basılı gazeteleri tamamen yok etmeyeceğini fakat uzun
vadede zenginliğini önemli ölçüde azaltacağını düşündüklerini
sözlerine eklemiştir.
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Görüşme katılımcıları internetin büyük bir özgürlük alanı açtığını
belirtmiştir. Bir bakıma dijital medya ve internet gazeteciliği alternatif
bir medya görevi görmektedir. Katılımcılar internet gazeteciliğinin
alternatif bir medya alanı yaratıp yaratmadığı ile ilgili sorulan sorulara
da yine açıklıkla yanıt vermiştir ve internet gazeteciliğinin hem hızı,
hem kendi dilini oluşturması hem de ele aldığı meseleler itibariyle
çoktan alternatif bir alana dönüştüğünü vurgulamışlardır. Ana akım
medya organlarında yer veremedikleri görsel-işitsel öğeleri bu ortamda
çok daha rahat bir şekilde yayınlayabildiklerini ifade edip aynı zamanda
okurun da kendi içeriğini oluşturup farklı bir akış açısıyla
yayınlayabildiği konusuna dikkat çekmişlerdir.
Katılımcılar basılı gazetelerde haberi üretirken gazetenin basıma
gireceği saate kadar geniş bir zamanın önlerinde olduğunu belirtip
dijital gazetecilikte böyle bir durumun olmadığını, iyi bir haberin
ömrünün bir ya da bir buçuk saat olduğunu söylerken, okuyucunun
basılı gazeteyi dünün haberlerini okuduğunu bilerek tükettiğini ama
haber sitelerinden ise devamlı bir son dakika beklentisi içinde olduğunu
ifade etmişlerdir. Bu sebeple haber üretim sürecinin ve editöryal
işlemlerin çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştiğini söylemişlerdir.
Eğitim almış personel/muhabir/editör boyutunda ise katılımcılar
büyük oranda iletişim fakültesi mezunlarını tercih ettiklerini ifade
etmiştir. Bu noktada medya kuruluşlarının nitelikli iş gücünü
gazetecilik ve iletişim bilimleri eğitimi almış insan kaynaklarından
belirlediğini söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır.
Katılımcılar internet gazeteciliğin çok farklı dinamikleri olduğunu
belirtip klasik gazetecilik ve iletişim bilimleri eğitimi dışında bu alan
için özel bir eğitim altyapısı kurulması gerektiğini vurgulamışlardır.
İletişim fakültesinden mezun olanların özellikle bu noktada donanımsız
oldukları vurgulanmış, bu eksikliği kurumun kendi içerisinde verdiği
eğitimle gidermeye çalıştığını ifade etmişlerdir. Genel kanı iletişim
fakültelerinin dijital medya konusunda evrimleşemediği ve ayak
uydurmakta zorluk çektiği şeklindedir. Vurgulanan konuların başında
fakültelere internet gazeteciliği bölümün ayrı bir anabilim dalı veya
bölüm şeklinde açılması olmuştur.
10. Sonuç
İletişim teknolojilerinin haber üretim sürecinde yarattığı
değişikliklerle, geleneksel medyada alıcı konumundaki kitlenin yeni
medyada geçirdiği dönüşümün ve aktif bir kullanıcı boyutuna
geçmesindeki etken dinamiklerin incelendiği bu çalışma, bilişim
teknolojilerindeki gelişmelerin ürünü olan yeni medya teknolojilerinin
haber üretim süreci bağlamında kaynak ve alıcı boyutunda
gerçekleştirdiği dönüşümü ortaya koymayı amaçlamıştır.
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Yeni medya teknolojileriyle birlikte özellikle haber medyasında en
yeni ve en çok habere ulaşabilme ve bu haberleri en hızlı bir şekilde en
geniş kitlelere iletebilme olanağı doğmuş ve bu gelişmelerle birlikte
gazetecilik mesleği de kabuk değiştirmiştir. Teknolojik gelişmelerle
birlikte gazetecilerin haber üretme süreci, haber içerikleri, haber
merkezlerinin yapısı ve organizasyonunda değişiklikler görülmüştür.
Bu değişim, haber kuruluşlarının teknolojik altyapısını güçlendirmesini
gerektirmiş, çalışanlar açısından da haber üretim sürecinde birçok
teknolojiyi aynı anda kullanmayı sağlayacak uzmanlaşmayı zorunlu
kılmıştır. Geleneksel gazetecilik pratikleri yerini haber üretim
aşamasından dağıtım aşamasına kadar yeni iletişim teknolojileriyle
biçimlendirilmiş yeni bir habercilik anlayışına bırakmıştır.
Yeni medyanın gazetecilik üzerinde yarattığı dönüşüm, gazeteciliği
özellikle okur için çok önemli avantajları beraberinde getirmiştir.
Geleneksel gazetecilikte pasif kalan gazete okurları dijital gazetecilik
ile birlikte çok daha aktif bir konuma geçmişlerdir. Okurlar aynı
zamanda gazeteler için de önemli bir görev üstlenmişlerdir.
Günümüzde her okur aynı zamanda gazeteciler için birer haber kaynağı
haline gelmiştir. Okurlar adeta birer muhabir gibi okudukları gazetelere
haber yollamaktadırlar. Bireyselleşmenin de etkisiyle okuyucu istediği
haberi kendi seçmekte, bunun farkına varan medya kuruluşları da
okuyucuya istediği haberi sunabilmektedir. Bunun için de sayısal
temelli yeni medya teknolojilerinden yararlanmaktadırlar.
Yeni medya teknolojileriyle birlikte özellikle haber medyasında en
yeni ve en çok habere ulaşabilme ve bu haberleri en hızlı bir şekilde en
geniş kitlelere iletebilme olanağı doğmuş ve bu gelişmelerle birlikte
gazetecilik mesleği de dönüşüme uğramıştır. Teknolojik gelişmelerle
birlikte gazetecilerin haber üretme süreci, haber içerikleri, haber
merkezlerinin yapısı ve organizasyonunda değişiklikler görülmüştür.
Bu değişim, haber kuruluşlarının teknolojik altyapısını güçlendirmesini
gerektirmiş, çalışanlar açısından da haber üretim sürecinde birçok
teknolojiyi aynı anda kullanmayı sağlayacak uzmanlaşmayı zorunlu
kılmıştır. Geleneksel gazetecilik pratikleri yerini haber üretim
aşamasından dağıtım aşamasına kadar yeni iletişim teknolojileriyle
biçimlendirilmiş yeni bir habercilik anlayışına bırakmıştır.
Küresel bilgi alışverişinin arttığı bilginin inanılmaz bir hızla
toplandığı ve dağıtıldığı yeni medya düzeninde bu düzenin dışında
kalmak mümkün gözükmemektedir. Ancak bu değişim sürecinde
haberin teknolojiyle dönüşen yapısı editoryal sorumluluğa ve
gazetecilik etik kodlarına uyulmasını her zamankinden daha fazla
gerektirmektedir. Teknolojik gelişmelerin olumsuz yanlarından ancak
editoryal uzmanlık ve gazetecilik becerileriyle korunmak mümkün
olabilir.
557

Kaynakça
Ayten, A.,(2014). Yöndeşme ve Gazetecilik, Yeni Medya Üzerine,
(Der. M. Demir), Literatürk, İstanbul
Binark, M. (2014). Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve
Teknikleri, Ayrıntı Yayınları, İstanbul
Çomu, T., Halaiqa, İ. (2014). Web İçeriklerinin Metin Temelli
Çözümlenmesi, Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve
Teknikleri, (Der:M.Binark), Ayrıntı Yayınları, İstanbul
Deuze, M. (2008). The changing context of news work: Liquid
journalism and monitorial citizenship. InternationalJournal of
Communication, (2), 848- 865
Geray, H. (2003). İletişim ve teknoloji, Ütopya Yayınevi, Ankara
Flick, U. (2007). Managing Quality in Qualitative Research. Los
Angeles: Sage.
Karasar, N.(2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım,
Ankara
Kümbetoğlu, B. (2008). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel
Yöntem ve Araştırma, Bağlam Yayınları, İstanbul
Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods.
U.S. A: Sage
Pavlik, J. V. (1999). New Media and News: Implications for the Future
of Journalism.
Özçağlayan, M. ve Uyanık, F. (2010). Sosyal Medya ve Gazetecilik.
International Conference of New Media and Interactivity. s. 59–
67.
Törenli, N. (2005). Yeni medya ve iletişim ortamı. Ankara: Bilim ve
Sanat Yayınları.
Yengin, D. (2012). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum, Derin
Yayınları, İstanbul
Yıldırım, B. (2010). Gazeteciliğin dönüşümü: Yöndeşen Ortam ve
Yöndeşik Gazetecilik, Selçuk İletişim Dergisi, 6 (2), 230- 253

558

